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1.

INDLEDNING
1.1 Baggrund
Etablering af vådområdet i Nøreng er en del af kommunens arbejde under Grøn Vækst med at
reducere udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet i Limfjorden. Projektet er udarbejdet i
samarbejde med Limfjordsrådet på grundlag af en Teknisk Forundersøgelse udført af Orbicon i
2017. Forundersøgelsen undersøgte fire scenarier, hvoraf scenarie 1 er valgt til gennemførelse
med nogle mindre tilpasninger, herunder den valgte indløbskote til vådområdet. Skive Kommune
har ønsket, at indløbskoten til vådområdet skal ligge i kote +0,20 m i stedet for i kote 0,00 m.
Denne rapport omhandler detailprojekteringen af vådområdeprojektet ved Nøreng.
Alle koter er i DVR90 med mindre, andet er angivet.
1.2 Forundersøgelser
Orbicon har igennem forundersøgelsen fastlagt de overordnede rammer for et vådområdeprojekt
ved Nøreng. For en detaljeret beskrivelse henvises der til selve rapporten /1/. Orbicon og
Limfjordssekretariatet/Skive Kommune har forestået beregninger for kvælstoftilbageholdelsen og
Rambøll har efter aftale ikke foretaget opdaterede beregninger for kvælstoftilbageholdelsen.
1.3 Projekt
Projektområdet på 159 ha er i dag dels dyrket intensivt og dels med høslæt på ferske enge, men
var oprindeligt en lavvandet fjord med strandenge, hvor Hinnerup Å slyngede sig gennem
strandenge til Limfjorden.
Projektet vil medføre, at der dannes en sø på ca. 77 ha med en middelvandstand på ca. + 0,33
m. Om vinteren vil vandstanden i søen ved højvande i Limfjorden kortvarigt kunne stige op til +
1,00 m. Vandstanden i søen vil falde i takt med den langsomt faldende vandstand i Limfjorden
efter højvande ved udstrømning til Hinnerup Å gennem udløbet.
For at omsætte en del af kvælstofindholdet i Hinnerup Å ledes en delstrøm på ca. 20 % af
årsvandføringen ind i søen gennem et nyt indløb i den øverste (opstrøms) ende af vådområdet og
vandet ledes tilbage til Hinnerup Å gennem et udløb tæt ved kystdiget. Udløbet forsynes med et
højvandslukke, så der ikke kan løbe vand fra åen og saltvand ind i vådområdet gennem udløbet.
Indløbet udføres så smolttab til søen minimeres, ligesom udløbet udføres så der ikke skabes en
falsk lokkestrøm for opgående ørreder.
Projektet vil i scenarie 1 med indløb i kote +0,0 m reducere kvælstofudledningen til Limfjorden
med ca. 18,2 t/år og skabe en lavvandet sø omgivet med våde og fugtige enge, som vil kunne
blive et vigtigt yngle- og rasteområde for vadefugle, ænder og terner samt med tiden generelt
forbedre biodiversiteten og forholdene for flora og fauna i projektområdet. Et indløb i kote +0,2
m vil sandsynligvis ikke give en væsentlig anden kvælstofreduktion, da vandtilførslen til
vådområdet fra Hinnerup Å kun ændres marginalt.
Projektet vil ikke medføre negative konsekvenser for naturen uden for projektområdet eller for
naboarealer, dog vil en enkelt matrikel i korte perioder ved større afstrømninger opleve en
påvirkning af drænsystemet.

6

2.

EKSISTERENDE FORHOLD
2.1 Projektområdet
Placeringen af projektområdet er vist på Figur 1 og Bilag 1.
Projektområdet er beliggende på den nordlige del af Salling halvøen i Skive Kommune.

Figur 1

Projektområde ved Nøreng

7

2.2 Områdebeskrivelse
Projektområdet omfatter de afvandede arealer og mindre naboarealer vest for landvindingen,
som kan påvirkes af vandstandshævningen i vådområdet. Projektområdet på 159 ha er i dag dels
dyrket intensivt og dels med slæt på ferske enge, men det var oprindeligt et lavvandet nor med
strandenge, hvorigennem Hinnerup Å slyngede sig til Limfjorden. Ved landvindingen blev der
anlagt et stormflodsdige mod Limfjorden og Hinnerup Å blev omlagt til en landkanal langs kanten
af morænebakkerne mod øst.
Projektområdet er indeholdt i Aasted-Nissum Pumpelag og der henvises til forundersøgelsen fra
2013 for en nærmere beskrivelse af dette /1/.
Åen afvander et opland på 82 km2 og løber til Limfjorden uden højvandssluse, så der er anlagt et
dige mellem åen og det afvandede område. Diget langs Hinnerup Å har en vedtægtsbestemt
kronehøjde på + 2,64 m øverst ved projektområdets start til + 2,0 m ved stormflodsdiget mod
kysten.
Diget mod Limfjorden med Gl. Åstedvej har sandsynligvis været anlagt med en kronekote på +
1,80 m DVR90, men det har sat sig på den vestlige del, hvor det kan overskylles ved en
vandstand på + 1,55 m i Limfjorden. Da 100- års vandstand ved nærmeste målestation med
statistisk analyse (Kystdirektoratet 2017) er 1,87 m medfører denne sætning af diget, at der er
en risiko for overskylning af diget med oversvømmelse af vådområdet og små naboarealer vest
for vådområdet med saltvand, dog uden at oversvømme bygninger og andre veje. Risikoen for
oversvømmelse ved stormflod i Limfjorden er ikke en konsekvens af vådområdeprojektet, og en
evt. hævning af diget er derfor ikke medtaget i dette projekt. Hævning af den asfalterede vej vil
være en dyr løsning og kan medføre yderligere sætninger af diget, så en kantmur langs vejen
kunne være en løsning, hvis oversvømmelsesrisikoen ønskes reduceret.

Figur 2

Længdeprofil af diget mod Limfjorden (Scalgo.dk)
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Projektområdet på 159 ha og det direkte opland på 150 ha vest og syd for projektområdet
afvandes til Nissum-Åsted kanal til pumpehuset. Vandstanden i kanalen ved pumpehuset er
mellem – 1,6 m og – 1,7 m.
Terrænkoten i den centrale og sydlige del af den afvandede del af projektområdet er beliggende
typisk mellem 0,0 og – 0,5 m i den nordlige del ned til – 1,0 m. På historiske kort fra 1800-tallet
er området afvandet af Hinnerup Å, hvor den nordligste del er vist som en gravet rende gennem
engen. Inden afvandingen har arealet ligget som strandenge med nogle tørvegrave. Med
afvandingen i 1926 af den tørveholdige jord er der sket en iltning af tørvejorden, der har betydet
en sætning af terrænet fra over kote + 0,0 m til det nuværende niveau. Afvandingen skete med
en vindmotor frem til 1980, hvor den blev erstattet af elektriske pumper.
Der er ingen bebyggelse inden for projektområdet, men et tidligere voldsted Sallingholm ligger
som to mindre høje i terrænet. Salling Museum har accepteret projektforslaget, som vil betyde,
at Sallingholm omgives ned lavt vand.
Der findes bevoksning med mindre vildtremiser og træer i hegnene inden for projektområdet.
Der er ingen dræntilløb til projektområdet fra øst, hvor oplandet afvandes til Hinnerup Å. Fra vest
er der registreret dræntilløb, som skal sikres afvanding med projektet og, hvor det er muligt,
med overrisling af engene.
2.3 Topografi
Topografien er bestemt med baggrund i den digitale højdemodel, som har en opløsning på 0,4 x
0,4 m. Den digitale terrænmodel er baseret på fly-scanninger, hvor der er registreret koten på
jordoverfladen eller koten på et eventuelt frit vandspejl på terræn. Koten på jordoverfladen er
endvidere påvirket af, hvorvidt der eksempelvis er lav tæt bevoksning på arealet. Rambøll har i
forbindelse med detailprojekteringen foretaget en kontrol af højdemodellen ved indmåling af
kontrolpunkter i projektområdet og har kun fundet mindre afvigelser, hvorfor højdemodellen
anvendes uden korrektion.
2.4 Opmålinger
Forundersøgelsen og nærværende projekt er for Hinnerup Å baseret på opmåling af Hinnerup Å
udført af Orbicon for Skive Kommune i 2008.
Rambøll har i forbindelse med detailprojekteringen opmålt en række tekniske anlæg (dræn,
brønde og grøfter) for nærmere fastlæggelse af tiltag.
Rambøll har dog ikke haft adgang til en række ejendomme og tekniske anlæg vest for
projektområdet, herunder spildevandsanlæg, hvorfor Skive Kommune i 2020/2021 selv har
forestået opmåling og undersøgelser af en række forhold på Nørengvej 2 og 4, Nissumvej 5 og 7
samt matrikel nr. 7e, Nissum By, Åsted, som danner baggrund for projekterede tiltag her.
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2.5 Tekniske anlæg
Projektområdet er omkranset af en række tekniske anlæg og ejendomme.
2.5.1
-

Veje og diger
Dige mod Hinnerup Å mod øst
Nissumvej/Nørengvej mod vest
Gl. Åstedvej/dige mod nord

Rambøll har ikke kendskab til opbygningen af diget mod Hinnerup Å som i medfør af
vedtægterne for Aasted-Nissum Pumpelag har en digekrone mellem kote +2,64 og +2,14 m /1/.
Diget mod Limfjorden med Gl. Åstedvej har sandsynligvis været anlagt med en kronekote på +
1,80 m DVR90, men det har sat sig på den vestlige del, hvor det kan overskylles ved en
vandstand på + 1,55 m i Limfjorden. Rambøll har udført en geoteknisk boring for at kunne
vurdere konsekvenserne for vejen ved en forøget vandstand.
Boreprofilet er anvendt i forbindelse med en afværgeforanstaltning for Gl. Åstedvej som er
nærmere beskrevet under projektforslaget.
Nissumvej/Nørengvej, som løber langs hele den vestlige projektgrænse, ligger ca. i kote +2,5 m.
2.5.2
Ejendomme
Følgende ejendomme ligger i umiddelbar nærhed til projektområdet:
-

Nissumvej
Nissumvej
Nissumvej
Nørengvej
Nørengvej
Nørengvej

2
5
7
1
2
4

Alle bygninger ligger på terræn som generelt ligger højere end kote +3,2 m, men der er for alle
ejendomme identificeret afløbsforhold som har krævet nærmere undersøgelser Skive Kommune
har oplyst, at ingen af ejendommene har kælder. Skive Kommune har selv forestået
detailundersøgelser af afløbsforhold på ejendomme Nissumvej 5, Nissumvej 7, Nørengvej 1,
Nørengvej 2 og Nørengvej 4, hvor Rambøll ud fra de indledende undersøgelser og opmålinger har
påpeget forhold til nærmere afklaring.
Forholdene ved disse ejendomme er omtalt i afsnit 4.4.3 Afværgeforanstaltninger.
2.5.3
Ledninger
Rambøll har gennemført en søgning i LER og ledninger i og omkring projektområdet kan ses på
Bilag 3.
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Der er ikke modtaget oplysninger om ledninger nedgravet i projektområdet, men i den sydlige
ende af projektområdet krydser en luftledning (el) projektområdet. Der er ingen master inde i
projektområdet.
Ved arbejder omkring Nissumvej/Nørengvej skal der tages hensyn til el- og fiberkabler.
LER søgningen skal entreprenøren opdatere inden anlægsarbejderne.
2.5.4
Boringer
Der findes via søgning i Jupiterdatabasen tre tidligere boringer inde i projektområdet som alle er
angivet som sløjfede og derfor ikke har betydning for projektet.
I Jupiterdatabasen er det angivet, at der er to vandforsyningsboringer på ejendommen Nørengvej
2, DGU arkivnr:38.451 og DGU arkivnr: 38.441.
2.6 Eksisterende hydrologi
Hinnerup Å løber forbi projektområdet i den gravede landkanal med udløb til Limfjorden uden
højvandssluse. Højvande og stormflod vil derfor medføre en stuvning op i Hinnerup Å, så
vandstanden i åen ud for projektområdet bliver den samme eller lidt højere end vandstanden i
Limfjorden afhængigt af afstrømningen. Da den højere vandstand medfører et større hydraulisk
tværsnit i åen, vil stigningen i vandstanden ud for projektområdet på grund af strømningen være
begrænset ved stormflod.
Vandbalancen i projektområdets opland består af en korrigeret årsnedbør på 943 mm og en
aktuelle fordampning, som giver en nettoafstrømning på 508 mm uden hensyn til
grundvandsdannelsen.
Afstrømningen fra oplandet er bestemt ud fra 15 års data i målestation 16.16 Hinnerup Å, som er
anvendt i forundersøgelsen og gengivet i Tabel 1. Anvendes nettonedbøren fås en årsmiddel
afstrømning på 16,1 l/s, som er dobbelt så stor som Årsmiddel-afstrømningen fra målestationen.
Forskellen kan dels skyldes grundvandsdannelse i oplandet og dels, at korrektionen af
nedbørsdata måske er for stor. Måledata anvendes i dette projekt, som det mest pålidelige.
Fra forundersøgelsen citeres oplande og målte afstrømninger i nedenstående skema.
Tabel 1

Oplande og afstrømninger (Forundersøgelsen, Orbicon 2013)

Opland generelt

Opland
km2
1,00

Sommermiddel l/s
4,4

Årsmiddel
l/s
8,4

Vintermiddel l/s
11,2

Medianmaks l/s
47

10-års
maks l/s
54

Hinnerup Å, Indløb

76,4

336

641

855

3.590

4.120

Hinnerup Å, Udløb

80,1

352

671

900

3.790

4.320

Nissum Åsted kanal

3,12

14

26

35

147

168

Lokalitet

Om efteråret og vinteren kan vandstanden i Limfjorden hyppigt stige til ca. +1,20 m og op til +
1,80 m ved stormflod. Vandet i Hinnerup Å stuver op og afhængigt af vandføringen, vil
vandstanden i åen ud for projektområdet kunne stige op til + 2,0 m. Bundkoten i Hinnerup Å ved
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projektområdet falder fra – 0,10 m ved indløbet til -0,62 m ved udløbet i Limfjorden. Middel
vintervandstand falder fra + 0,8 m ved indløbet til + 0,2 m ved udløbet fra søen.

2.7 Fremtidig hydrologi
Forundersøgelsen har vist, at det vil være nødvendigt at føre en del af vandet fra Hinnerup Å
gennem vådområdet for at opnå den ønskede tilførsel og omsætning af næringsstoffer i
vådområdet og dermed reducere udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet i Limfjorden.
Hinnerup Å er imidlertid et vigtigt vandløb med opgang og gydning af vandrefisk, så det vil ikke
være acceptabelt at lede hele åen gennem det nye vådområde, der så vil blive en smoltfælde,
som kan tilbageholde en del af smolten på vandringen mod havet.
Der er derfor valgt en løsning, hvor der ledes en delstrøm gennem vådområdet med et
vandindtag øverst i åen i St. 9.400 ved Åsted og et udløb tilbage til åen umiddelbart før diget
med Gl. Åstedvej ved St. 12.500.
Der er i scenarie 1 regnet med et indløb til vådområdet i kote 0,00 m hvilket der også
indledningsvist er arbejdet med i detailprojekteringen. Skive Kommune har dog ønsket, at et
indløbsrør skal følge regulativets anvisninger i forhold til placering af rør og desuden ønsket at
tilgodese Hinnerup Å med en større andel af vandføringen ved de helt lave afstrømninger.
Det er derfor aftalt med Skive Kommune at bundkoten i indløbsrører hæves til kote +0,20 m.
Indløbet udføres med et Ø 400 mm rør som placeres med indløbet i medstrøms retning, så
risikoen for at smolt og grøde fanges i indtage minimeres. Udløbet udføres med et Ø 1000 mm
rør med kontraklap, hvorfra vandet ledes tilbage til åen gennem tre korte rør, så der ikke dannes
en koncentreret lokkestrøm, der kunne lokke opgående havørreder ind i søen. Udløbet skal lede
vandet fra indløbet og det direkte opland tilbage til Hinnerup Å, men også lede opstuvet vand i
søen under en stormflod tilbage til Hinnerup Å med en vandføring, som ikke er for stor i forhold
til åens naturlige vandføring ved faldende vandstand i Limfjorden. Søen skal på den anden side
kunne tømmes så hurtigt, at der er plads til vandet fra indstrømningen under den næste
stormflod.
I forundersøgelsen er der i det valgte scenarie 1 regnet med, at ca. 20 % af vandet fra Hinnerup
Å ledes gennem søen. Skive Kommune har ønsket en middelvandstand i søen på + 0,35 m som
med en indløbskote i kote +0,20 m (bliver +0,33 m) og en maksimal vandstand under + 1,0 m.
Ved en middel vintervandstand på + 0,40 m vil de laveste naboarealer i terrænkote + 1,80 m
være sikret den ønskede drændybde og vil undgå oversvømmelse fra søen.
For at dokumentere, at ovenstående ønsker og krav er opfyldt, er der gennemført en
modelberegning i MIKE 11 af den fremtidige hydrologi ved at kombinere 11 års
vandføringsmålinger i Hinnerup Å med vandstandsmålinger i havnen i Nykøbing Mors. Målingerne
er fra perioden 2006 til 2016, som medtager 4 ud af de 6 største højvandshændelser registreret i
den centrale del af Limfjorden. Resultatet er vist som vandstanden i søen gennem de 11 år i
Figur 3.
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Beregningen med modellen har vist, at middelvandstanden i søen er + 0,33 m med en median
vandstand (i 50 % af tiden) på +0,28 m. Sommer middelvandstand vil være + 0,24 m.
Den maksimale vandstand ved stormfloden i januar 2006 er beregnet til + 0,99 m. Tre andre
stormflodshændelse har givet en vandstand mellem + 0,78 m og + 0,92 m.

Figur 3

Beregnet vandspejl i projektområdet 2006 – 2016

Indstrømning fra Hinnerup Å til søen er beregnet til ca. 20 % af årsvandføringen i Hinnerup Å ved
indløbet. I perioder med lav vandføring er det beregnet, at der ved en medianminimum
afstrømning vil løbe ca. 15 % af vandføringen ind i vådområdet, mens der ved en sommer
minimum ikke vil ske et indtag af vand til vådområdet.
I nedenstående Figur 4 kan der ses en fordeling af vandføringen mellem Hinnerup Å og
vådområdet ved en række karakteristiske afstrømninger.
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Figur 4
Fordeling af vand mellem Hinnerup Å og vådområde (vandføring i Hinnerup Å er vist med blå og
vandføring til vådområdet er vist med orange)

Som det fremgår af Figur 4, så vil et indløb i kote +0,20 m betyde, at der ved meget lave
vandføringer i Hinnerup Å kun tages en meget begrænset mængde vand ind til vådområdet. Ved
stigende vandføringer, så stiger indtaget til vådområdet, men vil kun udgøre en forholdsvis
begrænset mængde (maks. 20 %) af den samlede vandføring i Hinnerup Å. Vådområdet vil
således have en meget beskeden indflydelse på vandføringen i Hinnerup Å i perioder med lav
eller stor vandføring.
Den valgte udformning af ind- og udløb kan således opfylde kravene til søen i vådområdet.
Varighedskurven i Figur 4 viser, at en vandstand på over + 0,60 m kun optræder i 10 % af tiden
og at en vandstand på + 0,40 m overskrides i 25 % af tiden, som overvejende vil være om
vinteren.
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Figur 5

Varighedskurve for vandspejlet i projektområdet 2006 - 2016

De to største stormflodshændelser er analyseret mere i detaljer.
Det ses i Figur 5, at vandstanden i vådområdet under stormfloden d. 11. januar 2015 ville blive
opbygget af en serie af højvandshændelser fra midt i december til sidst i januar. Selve
stormflodshændelsen d. 11. januar med en vandstand i Hinnerup Å ved udløbet på + 1,78 m ville
ikke være afgørende for vandstanden i søen, det er længden af periode med høje vandstande
over + 0,8 m i Limfjorden, som vil bestemme den maksimale vandstand i søen.
Det kan også ses, at den beregnede vandstandsstigning er begrænset af indløbets dimension,
hvorimod den faldende vandstand i søen overvejende bestemmes af vandstanden i Limfjorden,
således at vandstanden i søen er ca. 0,15 m højere end den langsomt faldende vandstand i
fjorden i Limfjorden.
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Figur 6
Vandstand i Limfjorden og i projektområdet december 2014 til januar 2015 (vandstand i
Hinnerup Å er vist med blå linje og vandstand i Limfjorden er vist med orange linje)

Inden den sidste af de to store vandstandsstigninger i søen, kunne vandstanden i søen være
sænket maks. 6 cm mere med et meget stort udløb, som til gengæld ville give en voldsommere
udstrømning til Hinnerup Å. Med det foreslåede udløb er den maksimale udstrømning til Hinnerup
Å beregnet til 766 l/s. Middel vintervandføringen i åen ved udløbet er 900 l/s, så den samlede
maksimale vandføring efter stormflod vil være 1.666 l/s. Medmaks. vandføringen er 3.790 l/s, så
åen er ”vant til ” større vandføringer.
Det ses i Figur 6, at vandstanden i vådområdet under stormfloden d. 8. januar 2006 også ville
blive opbygget af en serie af højvandshændelser fra midt i oktober til sidst i marts. Selve
stormflodshændelsen d. 8. januar med en vandstand i Hinnerup Å ved udløbet på + 1,62 m ville
ikke være afgørende for vandstanden i søen, det er igen længden af høje vandstande over + 1,0
m i Limfjorden, som vil bestemme den maksimale vandstand i søen. Hele vinterperioden fra
medio oktober primo februar har vandstanden i Limfjorden svinget mellem + 0,6 m og + 1,2 m
så vandstanden i søen i samme periode er beregnet til at svinge mellem + 0,60 m og + 0,99 m.
Helt usædvanligt har der også været en stormflod i marts 2007, men mere kortvarig, så
vandstanden i søen kun ville stige til ca. + 0,73 m
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Figur 7
Vandstand i Limfjorden og i projektområdet september 2006 til marts 2007 (vandstand i
Hinnerup Å er vist med blå linje og vandstand i Limfjorden er vist med orange linje)

Ved stormflod stiger vandet så langsomt i den centrale del af Limfjorden, at tilstrømningen til
Hinnerup Å med ferskvand fra det 76 km2 store opland vil hindre saltvandet i at trænge op til
indløbet på grund af stuvningen med ferskvand i åen mellem indløbet og udløbet vil være større
end de 6 – 8 cm pr. time, som vandstanden stiger med i Limfjorden.
2.8 Planforhold
I nærværende rapport er der kun indeholdt en oplistning af de planmæssige forhold som
projektet har en berøringsflade til. For en fuldstændig gennemgang af planforhold henvises til
forundersøgelsesrapporten /1/.
2.8.1
Vandløb
Hinnerup Å er et offentligt vandløb og er omfattet af Regulativ for Hinnerup Å af 22. november
2001.
På strækningen forbi projektområdet har Hinnerup Å vandområde-id: o9947.
Strækningen er målsat til at opnå en god økologisk tilstand og har i basisanalyse for
vandområdeplan 2021-2027 en ukendt økologisk tilstand (tilstanden er ukendt for alle tre
økologiske kvalitetselementer og for kemisk tilstand). Opstrøms for vandområde-id: o9947 findes
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en række målsatte vandområder hvor kun et mindre vandområde opfylder målsætningen om god
økologisk tilstand. Størstedelen af vandområderne har en moderat økologisk tilstand.

2.8.2
Natura 2000 og naturbeskyttelse
Projektområdet grænser mod nordøst op til Natura 2000 område nr. 221 Risum Enge og Selde
Vig og den nedre del af Hinnerup Å er beliggende indenfor Natura 2000 området.
Udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området kan ses på Figur 8.

Figur 8

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 221

Indenfor projektområdet findes en række beskyttede naturarealer, se Bilag 2, ligesom den
centrale afvandingskanal og Hinnerup Å er § 3 beskyttede vandløb.
2.8.3
Strandbeskyttelse
Den nordlige del af projektområdet ved Gl. Åstedvej ligger for en mindre dels vedkommende
indenfor strandbeskyttelseslinjen, se Bilag 2.

2.8.4
Fortidsminder
Umiddelbart udenfor projektområdet på den østlige side, ligger det fredede fortidsminde
Sallingholm voldsted som er dateret tilbage til 1300-tallet (hvor beskyttelseslinjen rækker et
stykke ind i projektområdet (Figur 9).
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Figur 9

Sallingholm voldsted (www.arealinfo.dk)

Indenfor projektområdet ligger der desuden rester af et borganlæg, Sallingholmbankerne, som
sandsynligvis har været en fremskudt del af førnævnte voldsted. Museum Salling har undersøgt
og opmålt bankerne ude i selve projektområdet. I forbindelse med opstartsmøde for detailprojekt
mellem Skive Kommune, Museum Salling og Rambøll i oktober 2017 blev de nærmere forhold
omkring borganlægget drøftet med følgende opmærksomhedspunkter:
•

Vandstanden kan hæves omkring borgbankerne da det vil medvirke til at bevare tørven.
Det er dog vigtigt, at der ikke er en fluktuerende vandstand, som kan blive så lav, at der
er risiko for påvirkning af tørven.

•

Det skal desuden undersøges hvorvidt den hævede vandstand i området vil kunne give
anledning til erosion af borgbankerne.

•

Museet har et ønske om at udføre et projekt til bevaring af borgbankerne hvor der
lægges tørv på de eksisterende banker.

•

Omkring bankerne skal der i forbindelse med vådområdeprojektet ske en tilfyldning af
grøfter/kanal hvilket vil være meget tæt på bankerne. Museet overvåger derfor
gravearbejderne i området.

Skive Kommune har efterfølgende selv varetaget forhold og eventuelle aftaler omkring
borganlægget med Museum Salling.
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3.

PROJEKTFORSLAG
3.1 Projektforslaget
Det valgte projektforslag til vådområdet består i at ophøre med pumpningen fra Nøreng, så der
opstår en 76 ha stor sø. 11,3 ha vil fremstå som tidvist oversvømmede sumpområder og 30,7 ha
vil være våde og fugtige enge.

Figur 10

Fremtidige forhold i Nøreng ved vandspejl i kote +0,33 m (se Bilag 7)
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For at sikre tilstrækkelig reduktion af næringsstoffer til vandmiljøet i Limfjorden, skal der ledes
en delstrøm fra Hinnerup Å til vådområdets sø. Der udføres et indløb gennem ådiget i den
øverste ende af vådområdet og et udløb fra søen til Hinnerup Å umiddelbart får diget med Gl.
Åstedvej.
De nye ind- og udløb udføres med størst muligt hensyn til opgående ørred og nedgang af smolt
ved at trække diget mod åen tilbage, så der skabes en vig, hvor ind-og udløbsrør placeres.
Ud over det nye ind- og udløb skal der udføres en række anlægsarbejder. For at beskytte de
eksisterende diger mod bølgeerosion fra den nye sø, skal digerne beskyttes mod med banketter
langs digerne. Jorden afgraves som en rævespærring af en kommende halvø, som kan blive en
yngleø for klyder, fjordterne og andre fugle. Supplerende jord kommer fra afgravning af digerne
ved ind- og udløb og afgravning af 0,25 m sandet muld fra områder i omdrift under terrænkote
– 0,25 m, for at bevare den lavvandede del af søen. Banketterne kan desuden sikre, at
græssende kvæg kan gå rundt om søen.
Drænudløb fra oplandet ledes til overrisling og lokale dræn og grøfte skal blokeres. Desuden skal
der skabes et vådområde med størst muligt potentiale for at udvikle biodiversiteten i området.
For at sikre evt. græssende kvæg skubbes jorden fra kanterne ned i afvandingskanalen og i de
dybeste grøfter.
Al bevoksning i projektområdet ryddes og eksisterende hegn nedtages og erstattes af nye hegn
langs projektgrænsen. Den eksisterende pumpestation nedbrydes over terræn, den eksisterende
kælder fyldes op, så fundamentet evt. kan udnyttes som udsigtsplatform.
Der fjernes op til to broer over Hinnerup Å så det fremtidige antal bedre modsvarer behovet for
adgang fra den østlige side af ådalen.
3.2 Anlægsarbejdernes omfang
Anlægsarbejderne for etablering af vådområdet i Nøreng omfatter således overordnet følgende
arbejder (Bilag 6):
-

Etablering af arbejdsplads med adgangsveje
Rydning af al bevoksning inden for projektarealet
Nedtagning af eksisterende hegn og opsætning af nye hegn
Nedbrydning af pumpestationen over terræn
Sløjfning af drænbrønde og omlægning af dræn med udløb af dræn til terræn
Etablering af nyt dige ved ind- og udløb samt bortgravning af det eksisterende dige
Terrænafgravninger og deponering i banket mod diget i den nordlige del
Delvis tilfyldning af afvandingskanalen og lokal blokering af grøfter
Etablering af indløb med rør og brønd
Etablering af udløb med rør, brønd, højvandslukke og stenbeskyttelse
Nye dræn som afværgeforanstaltninger
Retablering af terræn og adgangsveje inden aflevering
Fjernelse af to broer over Hinnerup Å
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Figur 11

Projekttiltag (se også Bilag 6)
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Arbejderne skal planlægges og udføres, så højvande eller stormflod i Limfjorden ikke på noget
tidspunkt under udførelsen kan oversvømme projektarealet. Det nye dige ved ind- og udløbet
skal derfor være færdigetableret, inden det eksisterende dige afgraves.
Anlægsarbejderne beskrives detaljeret i Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) og de beregnede
mængder skrives ind i Tilbudslisten.
3.3 Nyt indløb til vådområdet og udløb til Hinnerup Å
Indløbet i St 9.400 udføres med et ca. 25 m langt Ø 400 mm rør med en bundkote i +0,20 m fra
en 2,0 m indløbsbrønd. Indløbet til brønden udføres med et Ø 400 mm rør (bundkote +0,2 m)
placeret i en vig ved åen, som etableres ved lokalt at flytte diget ca. 10 m ind i projektområdet.
Røret vendes i retning med strømmen. Herved bliver der en lille strømhastighed i røret mod
brønden, så risikoen for at smolt og grøde fanges i indtaget minimeres.

Figur 12

Skitse af indløbet til vådområdet (se også Bilag 9)

Udløbet i St. 12.500 udføres med et 5,5 m bredt overløb i kote + 0,18 m placeret mellem nye
diger til kote + 1,25 m. Herfra ledes vandet i et Ø 1000 mm rør med kontraklap i en 2,0 m
brønd. Fra brønden ledes vandet til åen gennem tre korte rør med 2,5 m afstand, et lige Ø 400
mm rør og to Ø 500 mm rør med 90 gr. bøjning, så der ikke dannes en koncentreret lokkestrøm,
der kunne lokke opgående havørreder ind i søen. Diget mod åen trækkes lokalt mindst 3 m
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tilbage, så de tre rør kan lede vandet ud over et erosionssikret areal med store sten, som
yderligere bryder strømmen fra udløbet. Brinken og bunden på den eksisterende å skal
erosionssikres.

Figur 13

Skitse af udløbet fra vådområdet til Hinnerup Å (se også Bilag 10)

Tilbageløb fra åen til søen skal gennem udløbet hindres med en kontraklap i 2,0 m brønden.
Derved hindres også indløb af saltvand fra fjorden ved hurtigt stigende højvande i fjorden.
Udløbet skal lede vandet fra indløbet til søen og fra det direkte opland tilbage til Hinnerup Å. Når
der under en længerevarende stormflod er stuvet vand op i søen, skal der også ledes vand fra
søen gennem udløbet til Hinnerup Å. Med den langsomt faldende vandstand i Limfjorden skal
vandføringen ikke være for stor i forhold til åens naturlige vandføring ved faldende vandstand. På
den anden side skal søen kunne tømmes så hurtigt, at der er plads til vandet fra indstrømningen
under den næste stormflod. MIKE modellen har vist at begge krav kan opfyldes med de viste
udløb, jf. afsnit 3.2 om fremtidig hydrologi.
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4.

KONSEKVENSVURDERING
4.1 Generelt
Forundersøgelsen har gennemført en detaljeret gennemgang af konsekvenserne af Scenarie 1.
Nedenfor gengives konklusionen af de behandlede konsekvenser for arealanvendelse,
kvælstofomsætning, naboforhold og afværgeforanstaltninger, eksisterende natur og de fremtidige
muligheder for naturen.

4.2 Arealanvendelse
I dag er ca. 41 % af projektområdet på 159 ha dyrket i omdrift og resten er registreret som
ferske enge, som dog overvejende er præget af dræning og gødning. 133 ha af arealet er
lavbundsareal, som er afvandet og drænet af pumpestationen. Der er registreret 3 mindre
beskyttede moser i projektområdet og et lille areal med værdifuld natur på engen.
Arealklassifikationen angives på grundlag af drændybden ved middelvanddybden i vådområdet
under de eksisterende forhold og ved gennemførelsen af projektet.

Tabel 2

Arealklassifikation, nuværende og fremtidige forhold

Arealklassifikation
(Drændybder i m)
Frit vandspejl
(<0,00 m)

Nuværende tilstand
ha
0,15

Tilstand med projekt
ha
76,6

Sump

(0,00 – 0,25 m)

0,8

11,3

Våde enge

(0,25 – 0,50 m)

17,9

15,1

Fugtige enge (0,50 – 0,75 m)

24,3

15,6

Tørre enge

(0,75 – 1,00 m)

20,3

14,4

(> 1,00 m)

95,6
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159

159

Dyrkbar jord
Totalt areal

Det ses af de aktuelle drændybder, at en del af arealet, som tidligere har været dyrket, i dag har
en drændybde mindre end 1,00 m, som det normalt vil tilstræbes på dyrkede naboarealer til et
vådområde. Sætninger på grund af dræningen af tørvejorden kan have reduceret drændybden
siden afvandingen med elektrisk pumpe har medført en effektiv dræning af området.
De 19 ha dyrkbar jord med projektet er dels arrondering af projektgrænsen og dels arealer, som
om vinteren i en længere periode kan være negativt påvirket.
Anlægsarbejdernes afgravninger og opfyldning af banketter kan give mindre ændringer i den
endelige arealklassifikation.
Projektets konsekvenser for afvandingstilstanden ved middelvandspejl og højeste vandspejl kan
ses på Bilag 7 og 8.
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4.3 Udledning af næringsstoffer og CO2
Forundersøgelsen har beregnet omsætningen af næringsstofferne i vådområdet.
Kvælstoftilførslen fra ca. 20 % af vandet i Hinnerup Å og fra det direkte opland og udtagning af
den intensive dyrkning af arealerne i vådområdet vil medføre en reduktion i udledningen til
vandmiljøet i Limfjorden på 18,2 t N/år. Denne reduktion vil være permanent med den aktuelle
kvælstofudvaskning fra oplandet. I nærværende projekt hæves indløbet til kote +0,20 m og det
samlede vandindtag vil derfor reduceres en smule. Det forventes dog, at betydningen heraf for
kvælstoftilbageholdelsen vil være begrænset.
Forundersøgelsen giver ikke noget klart svar på udledningen af fosfor fra vådområdet, da der
ikke foreligger opdaterede beregningsmetoder for frigivelse af bundet fosfor ved overgangen fra
iltet til iltfattigt miljø i søbunden kombineret med den gunstige effekt af deponeringen af fosfor
ved sedimentation og plante- og algevækst i søen. Forundersøgelsen vurderer dog, at maksimalt
18,5 tons BD-TP med stor sandsynlighed vil udstrømme til søen 1 - 5 år efter realisering af
projektet. Dette betyder, at søbunden maksimalt vil kunne frigive ca. 18,5 tons BD-TP.
Der vil ikke udledes okker fra projektområdet, hvor den højere vandstand vil reducere risikoen
for frigivelse af okker.
Aktuelt udledes CO2 på grund af dræningen af den tørveholdige lavbundsjord, som typisk
medfører sætninger på 1-2 cm om året. Den samlede udledning siden landvindingen kan
beregnes på grundlag af de aktuelle terrænkoter og den oprindelige tilstand som strandenge over
kote 0,0 m. Med projektet vil tørvejorden i projektområde holdes permanent våd i et iltfattigt
miljø, så iltningen af tørvejorden vil ophøre. Projektet vil derfor sandsynligvis være medvirkende
til en CO2-reduktion.

4.4

Naboforhold og afværgeforanstaltninger

4.4.1
Beskyttelse af diger mod erosion
Mod øst vil afværgeforanstaltningerne alene være en beskyttelse af diget mod erosion fra bølger i
den kommende sø. Da høj vandstand i søen forekommer ved stormflod med vindretninger
mellem vest og nordvest vil diget netop være bølgepåvirket ved høj vandstand. Hvor terrænet
foran diget er under + 1,00 m udføres der en op til 10 m bred banket med en kote på + 1,00 m
ved diget og + 0,30 m 10 m fra diget, så banketten ved høj vandstand vil være en naturlig
strand med hældning 1:14. Den samlede længde af banketten vil være 1.600 m, men på de
fleste strækninger vil de være begrænsede jordmængder, der skal tilføres. Banketten
erosionssikres ikke og der kan derfor komme erosion i den yderste del af banketten.
Afgravningen kan ske med en 20 m bred rende til kote – 0,3 m 10 m fra diget, hvor der med
søen dannes en halvø. Denne gennemgravning vil danne en naturlig ø med mulighed for
rævesikker ynglelokalitet for engfugle og terner. Supplerende jord kan afgraves som det sandede
muldlag på dyrkningsjorden med terrænkote under 0,0 m. Der må ikke anvendes den
underliggende tørvejord til opfyldningerne. Se også Bilag 11.
Mod vejdæmningen udføres den 10 m brede banket op til + 1,20 m ved diget, så der aldrig står
vand helt op til diget mod projektområdet. Kanten på vejdæmningen vil blive 0,4 – 0,7 m høj.
Jorden kan afgraves som det sandede muldlag på dyrkningsjorden under kote 0,0 m i den
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nordlige del af projektområdet. Der må ikke anvendes den underliggende tørvejord til
opfyldningerne.
4.4.2
Interne dræn og grøfter og afvanding af dræn til projektområdet
Mod øst er vådområdet afgrænset af diget mod Hinnerup Å. Der er i Forundersøgelsen ikke
fundet dræn, som afvander lave arealer øst for åen, som kunne ske med et tæt rør under
Hinnerup Å til pumpekanalen.
Arealerne vest og syd for vådområdet er afvandet med dræn og grøfter til Nissum- Åsted Kanal.
Projektet skal sikre en fremtidig afvanding af arealerne uden for projektgrænsen med en
drændybde på mindst 1,0 m over middel vandstanden på + 0,33 m i vådområdet. Dette krav vil
også sikre, at der ikke sker oversvømmelser uden for projektområdet ved en maksimal
vandstand i søen på + 1,00 m.
Interne dræn i vådområdet afbrydes, primært ved at tilfylde drænbrønde og delvis opfyldning af
afvandingskanalen og hovedgrøfter.
Afvandingsgrøfter til Nissum-Åsted kanal tilfyldes lokalt mellem terrænkoten + 0,25 m og + 0,40
m og evt. i højere terræn, så de ikke afvander engene, men der efterlades vandfyldte render i
engen.
4.4.3
Afværgeforanstaltninger for naboejendomme
Skive Kommune har foretaget opmålinger af ejendomme med tilhørende spildevandsanlæg, dræn
og tilløb fra naboarealer til vådområdet for ejendomme vest for projektområdet hvilket danner
grundlag for afværgeforanstaltninger.
Matr.nr. 7e Nissum By, Åsted vest for Nørengvej har en lavning med terrænkorter mellem + 1,71
m og + 1,89 m. Arealet drænes fra en bundkote på + 0,80 m på det lave areal til en bundkote i
en drænbrønd ved underføringen (2) under vejen på – 0,15 m. Arealet kan drænes med den
krævede drændybde med de eksisterende dræn, men drænudløbet i projektområdet vil være
med et dykket udløb. Det eksisterende dræn åbnes i en ny 1,0 m brønd 100 m fra vejen med en
bundkote på - 1,00 m og en dækselkote med kuppelrist i kote + 0,30 m med udledning til søen.
Omlægningen fremgår af Figur 14 og bilag 12.
Der suppleres med et nyt 200 mm dræn med bundkote + 0,85 m fra den eksisterende Brønd 4
med bundkote + 0,80 m. Det nye dræn føres til Brønd 1 med et fald på 0,5 % o til bundkote +
0,74 m og videre gennem det laveste terræn mod nordøst med bundkote + 0,53 m ved en ny
brønd ved vejen. Herfra underbores med et Ø 200 mm tæt rør til udløb i kote + 0,50 m i en ny
grøft med bundkote i + 0,40 m ca. 30 m fra vejen. Se også Bilag 12.
Ved høje vandstande i søen vil derfor kunne ske en påvirkning af afvandingen fra matrikel nr.
7e Nissum By, Åsted i kortere perioder.
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Figur 14

Supplerende dræn fra Matr.nr. 7e

Et mindre dræn syd for skoven på matriklen fra en lille sø underføres vejen i kote + 1,43 m til
udledning i en åben grøft. Dette dræn påvirkes ikke af projektet.
Rambøll har i forbindelse med opmåling i projektområdet påpeget, at der øst for ejendommene
Nissumvej 5 og 7 samt Nørengvej findes en række rørudløb i en tværgående grøft mellem
matrikel nr. 4s Nissum By, Åsted og matrikel nr. 6p Nissum By, Åsted. Der er ikke en umiddelbar
sammenhæng mellem antallet af rørudløb og koterne på disse (ned til kote. ca. 0) og så antallet
af ejendomme vest for Nissumvej. En del af rørene kan være intern afvanding af matrikel nr. 4s
Nissum By, Åsted, men der kan også være tale om dræn fra arealer vest for ejendommene
Nissumvej 5 og 7 (og evt. Nørengvej 1). Rambøll har derfor anbefalet Skive Kommune, at der
laves en søgerende umiddelbart øst for Nissumvej for at identificere alle rørledninger som skal
sikres udløb i vådområdet.
Nørengvej 2 er beliggende øst for Nørengvej mod vådområdet, men med bygningerne beliggende
i terrænkote + 3,3 m. Afhængigt af gulvkoten i bygningens kælder, skal der er afvandes med et
nyt dræn i kote ca. + 1,00 m eller højere med udløb med kontraklap til en ny grøft.
Tagvand afvandes til en brønd i projektgrænsen med en bundkote på + 0,83 m. Vandet fra
denne brønd kan afvandes til en ny ca. 60 m lang grøft med bundkote i + 0,70 m vandret til
terræn.
Et opland på ca. 7 ha afvander til en drænbrønd i terrænkote + 2,50 m med en bundkote på +
1,14 m i den nordlige kant af skoven. Drænet afvander til en grøft med en hældning på 7 ‰

28

mod sydvest langs skovbrynet til en vandret grøft. Grøften i projektgrænsen bevares for at
afvande skoven, men afløbet fra drænbrønden kan føres i et nyt 30 m langt dræn til en ny grøft
med en bundkote på + 1,00 m med en længde på 100 m i terrænkote fra + 1,70 m til
terrænkote + 0,90 m, hvor drænvandet ledes til overrisling af terræn.
Der er desuden indmålt en brønd med en bundkote på – 1,02 m syd for ejendommen i en
terrænkote på + 0,25 m med markeringen Tag udhus. Da både bygninger og terræn i oplandet til
denne brønd ligger over + 3,0 m, kan det ikke være et problem at lade denne brønd fungere som
en overrislingsbrønd til terræn. Brønden forsynes med et dæksel med kuppelrist, og drænet
videre til kanalen afbrydes.
Nørengvej 4 er beliggende i en terrænkote på + 3,90 m som nabo til vådområdet. Med kælder
skal der afvandes til ca. + 1,40 m eller højere afhængigt af koten til kældergulvet. Der kan
udføres et dræn til en eksisterende grøft 80 m øst for ejendommen.
Nørengvej 6 ligger ligeledes højt i terrænkote + 3,7 m., men den lille skov over for ejendommen
er holdt uden for projektområdet. Med en terrænkote mellem + 1,50 m og + 2,50 m påvirkes
skoven ikke, da arealet ikke dyrkes.
Nørengvej 1 er beliggende over terrænkote + 2,75 m.
Ejendommen Nissumvej 7 med en gylletank er beliggende over terrænkote + 3,75 m. Det er af
Skive Kommune oplyst, at bundkoten er i ca. kote + 2,00 m, i så fald er der ingen konsekvenser
for den. Stuehuset er beliggende i terrænkote + 5,0 m. Arealet er i dag afvandet til en grøft og
mose med en vandstand i kote + 0,3 m ca. 80 m fra Nissumvej. Det betyder, at projektet med
en middelvandstand på + 0,35 m ikke vil ændre gradienten gennem jorden til vådområdet. Der
vil derfor ikke være behov for et nyt omfangsdræn. Avlsbygningen ligger i terrænkote i kote +
3,80 m. Der er ingen risiko for oversvømmelse af ejendommen. Der er drænudløb til
vådområdet, hvis oprindelse ikke er klarlagt i forundersøgelsen hvor Rambøll anbefaler etablering
af en søgerende for nærmere afklaring af disse dræn. Oversvømmelse op til + 1,00 m kan give
tilbagestuvning i disse dræn.
Nissumvej 9 er beliggende med boligen i terrænkote + 3,5 m. Kælderkoten er ukendt. Ligesom
Nissumvej 7 er ejendommen i dag afvandet til mosen med en vandstand på + 0,3 m. Hvis der er
dræn fra bygningen til vådområdet, skal udløbet placeres i en drænbrønd med kontraklap, hvis
kældergulvet er under + 1,00m.
Nissumvej 2, som ligger umiddelbart ud til den sydlige ende af vådområdet er beliggende i
terrænkote + 4,5 m. Kældergulv er ukendt, men vil være i ca. + 2,0 m. Ejendomme afvandes i
dag til terræn i kote + 0,40 m, som er over søens middelvandstand. Der skal ikke udføres
afværgeforanstaltninger.
Sammenfattende kan det ses, at alle ejendommene og vejene fra gammel tid er placeret så højt,
at de ikke fysisk ville oversvømmes ved stormflod, inden diget mod Limfjorden blev anlagt. Kun
for ejendomme med kælder eller eventuelt senere etablerede tekniske anlæg som ikke er kendte
via de udførte undersøgelser, kan der være risiko for gener, hvor vådområdet medfører en højere
vandstand. En stormflod op til + 1,80 m, som vil overskylle diget, vil stort set kun fysisk
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oversvømme det areal, der bliver udlagt til vådområde. Hvis der er dræn fra kældre med
gulvkote under kote +1,0 m, skal udløbet fra disse dræn forsynes med en kontraklap i en
drænbrønd.
Konsekvensen af en oversvømmelse for selve vådområdet kan være skader på diget og Gl.
Åstedvej, men derudover kun biologiske konsekvenser i vådområdet ved at søen og de våde
enge pludseligt påvirkes af saltvand.
Oversvømmelsesrisikoen ved stormflod påvirkes ikke af projektet, som derfor ikke er ansvarlig
for digets aktuelle tilstand.
4.5 Konsekvenser for vandløb og natur
Hinnerup Å samt tilløb har en målsætning om en god økologisk tilstand og er et beskyttet
vandløb med en god selvreproducerende bestand af havørred med gydeområder i nogle af
tilløbene. Den strækning nedstrøms indløbet, der påvirkes af vandindtaget, har ikke potentiale
som gyde- og opvækstområde for ørred, men fungerer som overgangsvand for ørreder i
forbindelse med deres vandring ud og ind i Hinnerup Å. Strækningen har ringe fald og
hyppigstuvning ved højvande i Limfjorden.
Ved projektet vil der indtages en delvandmængde til vådområdet via et indløbsrør som ledes
tilbage i Hinnerup Å kort for udløbet til Limfjorden. Strækningen mellem ind- og udløb er ca. 3
km lang, men vil som følge af placeringen kort før udløbet i Limfjorden ikke blive negativt
påvirket ved at en delvandmængde ledes bort fra vandløbet, dels fordi der er tale om en
begrænset vandmængde og dels da det er vandstanden i Limfjorden som bestemmer
vandstanden i Hinnerup Ås nedre del. Det fænomen som ofte ses ved dambrug og kaldes ”døde
å-strækninger” vil ikke optræde ved Hinnerup Å. Der vil derfor ikke være risiko for en påvirkning
af den eksisterende økologiske tilstand i vandområdet. Opnåelse af en god økologisk tilstand på
den nedre del af Hinnerup Å vurderes under alle omstændigheder at være vanskelig at opnå som
følge af saltvandspåvirkning fra Limfjorden.
Der er foretaget en VASP beregning af hvilken påvirkning et indtag af vand på 15 % af
vandføringen i Hinnerup Å ved en medianminimum afstrømning vil have på vandspejlet i
Hinnerup Å. Beregningen viser, at vandspejlet i Hinnerup Å vil falde ca. 2 cm og dermed ingen
betydning vil have for Hinnerup Å. Ved sommer minimum vil der slet ikke indtages vand til
Hinnerup Å og der vil ikke ske nogen ændring i vandspejlet i Hinnerup Å hvorfor der ikke vil være
nogen negativ påvirkning af vandløbet.
For at sikre at projektet ikke har en negativ virkning på ørred og øvrige arter af fisk, er det en
forudsætning, at vandindtaget udformes på en måde, så smolten kan passere forbi vådområdet,
uden at blive suget ind i røret. Indtaget i en vig i åen udføres med et rør med en diameter Ø 400
mm som placeres i en udvidelse af vandløbet og vendes med 45 gr. i strømretningen nedstrøms.
Ved større afstrømninger hvor den primære smolt vandring må forventes, så vil indtaget til
vådområdet forholdsvist udgøre en mindre del end det samlede indtag af årsvandføringen (ved
medianmaksimum ca. 7 %).
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Det valgte indtag vurderes at nedsætte risikoen for at smolt eller øvrige arter vandrer ind i
vådområdet. Kombineret med at det samlede indtag af vand er på ca. 20 % af den samlede
vandføring, så vurderes projektet derfor ikke at have negative konsekvenser for opgang af
havørred og nedgang af smolt i et omfang som kan forringe den eksisterende tilstand for fisk
(vurderet ved ørredindekset (DFFVø).
På samme måde må udløbet fra vådområdet ikke medføre en lokkestrøm i Hinnerup Å, som kan
lokke opgående havørred eller øvrige fiskearter ind i søen gennem udløbet. Udløbet fordeles
derfor på tre rør, der ligesom indløbet placeres i en vig med erosionsbeskyttelse og store sten,
der bryder strømmen fra de tre rør, så der vil løbe en diffus strøm på 20 % af åens vandføring
tilbage til åen. Umiddelbart efter en stormflod, som har hævet vandstanden i søen, vil der kunne
strømme op til 766 l/s ud fra søen, men med ekstra vandføring i den nederste del af Hinnerup Å
fra stuvningen i åen efter stormfloden.
Nissum-Åsted Kanal er en pumpekanal, hvor udledningen til Limfjorden altid sker gennem
pumpen. Kanalen er registreret som et beskyttet vandløb, men er ikke målsat i bekendtgørelse
om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.
§3- beskyttet natur. Projektområdets registrerede ferske enge er præget af dræning og gødning
uden væsentlige naturværdier.
Lokalt er der dog registreret en lille del af engen med fugtigere forhold of plejet med afgræsning,
så der er værdifuld natur i dette lille område. Den er benævnt Eng 3 på Figur 15. Terrænkoten
på denne del af engen er mellem + 0,2 m og + 0,4 m, så med projektet vil den blive vådere om
sommeren og tidvist oversvømmet om vinteren. Projektet vil imidlertid betyde potentielt meget
større arealer på 26 ha med våde og fugtige enge, som med afgræsning af engene kan denne
habitat potentielt udbredes til de våde enge langs søens bredder.
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Figur 15

Værdifuld og potentielt værdifuld natur i projektområdet, fra Forundersøgelsen /1/.

Lokalt er der desuden registreret en Mose 1 med værdifuld natur. Mosen er beliggende i den
sydlige del foran Nissumvej 7 og 9, se Figur 15. Terrænkoten i mosen er mellem + 0,3 m og +
0,5 m, så den vil blive holdt våd, men ikke oversvømmet ved middelvandstanden i søen på +
0,35 m. Sommer-middelvandstanden i søen vil være + 0,24 m, så mosen om sommeren vil ligge
i et område betegnet som ”sump” med samme vandstand som aktuelt. Hver vinter vil mosen i
perioder oversvømmes med ferskvand.
Det vurderes, at mosen kan bevares og brede sig mod de lidt højere liggende arealer vest for
mosen. Det er en forudsætning for en fortsat god naturtilstand, at arealet plejes med afgræsning
eller slæt.
Mose 3 er registreret med potentiel værdifuld natur. Mosen er beliggende i kote + 0,4 m, så den
vil få samme forhold som Mose 1.
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Fugle. Søgning på DOF-Basen for indtastede fugleobservationer i Nøreng og Nøreng Øst i 2020
og 2021 har kun vist registrering af 12 rastende storspover og 1 fouragerende blå kærhøg. Der
er således ikke registreret særlige fuglelokaliteter i projektområdet.
Natura 2000
Projektområdet grænser mod nordøst op til Natura 2000 område nr. 221 Risum Enge og Selde
Vig og den nedre del af Hinnerup Å er beliggende indenfor Natura 2000 området.
Af basisanalyse 2021-2027 for Natura 2000 området fremgår det, at det er vurderet, at
Limfjorden er meget påvirkelig over for effekten af tilførslen af overskud af næringsstoffer.
Overvågningsresultater fra både den nationale og regionale overvågning viser, at hele Limfjorden
er påvirket af for store tilledninger af næringsstoffer fra land, især af kvælstof. I hvilken grad
fosfor har indflydelse på forholdene er ikke angivet.
Vådområdeprojektet vil medvirke til at nedbringe tilførslen af kvælstof til Limfjorden og vil derfor
ikke påvirke Natura 2000 området negativt.
Evt. meget lokale ændringer i ilt- og temperaturforhold umiddelbart ved udløbet af vådområdet
vil blive udlignet over en meget kort strækning i Hinnerup Å og vurderes ikke at have betydning
for Natura 2000 området.
Forundersøgelsen har angivet, at der i en årrække efter etablering vil kunne frigives fosfor fra
vådområdet til vandløbet og videre ud i Limfjorden.
Da statens regneark til beregning af fosforfrigivelse er ændret gentagne siden forundersøgelsen
er udarbejdet, så er forundersøgelsens resultat næppe retvisende og mængden af fosfor som evt.
frigives, er ikke kendt. Der er endvidere ikke kendskab til de konkrete hydrologiske forhold i
Limfjorden umiddelbart efter udløbet af Hinnerup Å og videre forbi Natura 20000 området hvorfor
det ikke er muligt at foretage en reel vurdering af fosfors betydning for området på det
foreliggende grundlag.
4.6 Konsekvenser for vandmiljø og fisk ved gennemførelse af projektet
Hinnerup Å påvirkes på en ca. 3,25 km lang strækning af det nederste forløb, ved at
vandføringen reduceres med ca. 15 % (årsmiddel) ved indtag til vådområdet. Dette vandindtag
er en forudsætning for at kunne finansiere projektet med midler til kvælstoffjernelse og
forudsætningen for at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet i Limfjorden med 18,2 t
N/År (regnet med et indtag i kote 0,0 m), som dermed vil forbedre forholdene for fisk, herunder
havørred i Limfjorden samt bundlevende dyr og planter.
Vandindtaget gennem indløbet og udløbet til Hinnerup Å udføres på en måde, så risikoen for
indtag af smolt eller øvrige fiskearter til søen minimeres og så opgående havørred og øvrige
fiskearter ikke lokkes ind i søen gennem udløbet i et omfang som er problematisk for
bestandenes størrelse.
Den nye 77 ha store sø vil give nye muligheder for ferskvandsfisk og -fauna. Søen bliver ikke
adskilt fra åen med pumper, da den vil være forbundet til Hinnerup Å med naturlig hydrologi.
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Påvirkningen af Hinnerup Å vil kun være på den nederste stuvningspåvirkede strækning, hvor
højvande i Limfjorden vil skabe stuvning op forbi vandindtaget. Med en bundkote mellem – 0,2
og – 0,8 m på denne strækning vil der aldrig mangle vand i vandløbet. Hvis vandstanden ved
indtaget falder til under ca. + 0,25 m, ophører indtaget af vand fra åen med en dybde på 0,45 m.
Samlet vurderes det således, at projektet ikke vil have negativ påvirkning af fiskebestanden i
Hinnerup Å i et omfang som vil medføre en forringelse af den eksisterende økologiske tilstand for
fisk og det vil ikke forhindre fremtidig målopfyldelse af målsætningen i det påvirkede
vandområde eller opstrøms liggende vandområdet
Søen vil blive en næringsrig sø, især i de første år, hvor en pulje af næringsstoffer i de dyrkede
arealer kan udvaskes. Søen vil derfor umiddelbart efter etableringen blive voksested for en lang
række af de vandplanter, der forekommer i næringsrige søer. Undervandsvegetationen vil
afhænge af vandets klarhed. Undervandsvegetationen kan blive udsat for negativ konkurrence
fra trådalger, der udvikles på grundlag af næringsstofferne i det indstrømmende vand fra åen og
fra dræn. Over tid vil søen – ud over at reducere tilførslen af kvælstof til Limfjordensandsynligvis overgå til at tilbageholde fosfor. Det tyder på, at fosforfrigivelsen fra nyligt
vådlagte arealer er væsentligt lavere end det de tidligere modeller viste og de modeller peger på
at fosforudvaskningen er væsentligt lavere end tidligere antaget. Det skal dog understreges, at
der ikke er foretaget en konkret beregning i det seneste fosforregneark.
4.6.1
Ilt og temperatur
Ved etablering af en sø som primært fødes af vand fra Hinnerup Å vil der som udgangspunkt
føres forholdsvis veliltet vand i vådområdet. Der kan dog være perioder med grødevækst hvor
der vil optræde lavere iltkoncentrationer i vandløbet, fortrinsvis om sommeren. Når vandet fra
Hinnerup Å ledes ind i vådområdet, så vil det have en opholdstid i vådområdet som betinger, at
der indtræder en ny ligevægtstilstand mellem iltindholdet i søvandet, vand fra Hinnerup Å og
atmosfæren. I perioder vil der sandsynligvis som følge af organisk omsætning i søen betyde, et
lavere iltindhold i søvandet end i Hinnerup Å, som dog sandsynligvis vil modvirkes at den
betydelige udveksling med atmosfæren. Det er dog ikke muligt at kvantificere dette på det
foreliggende datagrundlag.
Ligeledes vil opholdstiden i søen og den forholdsvis begrænsede dybde betyde, at temperaturen i
søen om sommeren vil stige til et højere niveau end i Hinnerup Å.
Disse parametre kan have betydning for Hinnerup Å på den nedre del fra udløbet af vådområdet
til udløbet i Limfjorden. Som det fremgår af Figur 4, så betyder fordelingen af vand, at det
tilledte vand fra vådområdet og til Hinnerup Å, kun vil udgøre en begrænset del af den samlede
vandføring i Hinnerup Å. På den nedre del og i situationer hvor vandet fra vådområdet har et
lavere iltindhold og en højere temperatur end i Hinnerup Å, så vil opblandingen i vandløbet
betyde, at der ikke vil ske ændringer i Hinnerup Å i et omfang som kan påvirke vandløbet
negativt og dermed forringe tilstanden i Hinnerup Å. Ved større afstrømninger vil vandføringen i
Hinnerup Å langt overstige udløbsmængden fra vådområdet og der vil ske en hurtig opblanding
af vandet som vil betyde, at der ikke sker negativ påvirkning af vandløbet.
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4.7 Terrestrisk natur
Erfaringen fra etablering af nye søer viser, at den videre udvikling af naturen omkring og i søen
kan følge to meget forskellige spor.
Hvis der etableres pleje med afgræsning med kvæg og/eller ”vilde” heste fra den første sommer
uden hegn mod søen, kan opvækst af dunhammer og tagrør langs søbredden fuldstændig undgås
og der vil kunne udvikles en lysåben ”blå zone” mellem engen og søen med en varieret
plantevækst og et rigt fugleliv med fødesøgende vadefugle og svømmeænder. Denne zone er helt
nødvendig for at tiltrække ynglende klyder, rødben og strandskader. De afgræssede enge giver
mulighed for engfuglene og vil om efteråret og vinteren tiltrække de flokke af gæs, som ellers
fouragerer på vintersæd. De våde enge kan blive ynglelokalitet for rødben, vibe, dobbelt
bekkasin og gul vipstjert.
På de våde afgræssede enge vil floraen fra Eng 3 have gode muligheder for at sprede sig. Hvor
der yderligere er trykvand, vil der kunne udvikles rigkær på de nye våde enge.
Landskabeligt vil engen og søen fremtræde som et ”guldalderlandskab” med den synlige
vandflade fra alle sider, se Figur 16 med de afgræssede enge ved Nørreballe Nor.

Figur 16

Afgræssede enge mod søen med fugleø, Nørreballe Nor etableret 2005
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De jordrugende fugle kan yngle på den fugleø, der skabes ved gennemgravning af den naturlige
halvø ved diget til Hinnerup Å. Klyder og fjordterne yngler kun på rævebeskyttede lokaliteter.
Renden mellem land og øen skal ikke være dybere, end at kvæget kan vade over og græsse øen.
Hvis der som i tilsvarende projekter kommer kolonier af hættemåger, fjordterner og klyder på
øen kan den hegnes af som en separat fold, der først afgræsses efter d. 15. juli.

Figur 17

Ynglende fjordterne på fugleø i Nørreballe Nor

Der vil være potentiel mulighed for udvikling af rigkær på de afgræssede enge, hvis der er
trykvand fra oplandet. Arealer med gøgeurt og andre arter kan ligeledes hegnes fra, så der først
sker afgræsning efter udviklingen af planternes frø.
Den alternative udvikling af området, hvis søbredden ikke afgræsses, vil være en hurtig
tilgroning af søbredden, først med dunhammer, som ofte kommer den første sommer, derefter
med tagrør, som de følgende år vel brede sig ud i den lavvandede sø med ca. 0,5 m om året.
I bredzonen vil der ske opvækst med pil, rødel og birk.
Rørskoven vil være et artsfattigt habitat og hindre, at vadefugle, græssende gæs og
svømmeænder vil have adgang til fra engen til søen. Til gengæld vil rørskoven i vandet efter 5 –
10 år give ynglemulighed for rørhøg, rørdrum, lappedykkere og plettet rørvagtel. Sidstnævnte
skal dog også have adgang til at fouragere i en blå zone.
Landskabeligt vil rørskoven skjule søen, som med tiden vil fremtræde som en tilgroet sø.
Uden pleje af engen, vil den gro til med høje urter og opvækst af vedplanter og med tagrør på
den våde del af engen. Årligt slæt kan hindre opvæksten af vedplanter på de arealer, hvor
maskinerne kan køre, men ikke på de våde enge i bredzonen. Det er kun få engfugle, der yngler
og fouragerer på enge plejet med slæt.
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Hvis man ønsker den størst mulige biodiversitet, kan der gennemføres græsning uden hegn mod
søen på den største del af arealet. På et eller flere delarealer kan bredzonen hegnes, så der på
disse arealer udvikles rørskov i vandet, men ikke ind på engen. På denne måde kan der sikres
yngle- og fourageringsmuligheder for både vadefugle, terner og svømmeænder og for rørskovens
fugle ligesom plantevæksten får flere habitater inden for projektområdet.
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5.

MYNDIGHEDSBEHANDLING
5.1 Vandløbslov og pumpelag
Projektets gennemførelse skal ske på grundlag af en godkendelse efter vandløbsloven. Skive
Kommune er myndighed. Konsekvenserne for vandløbene og søen af gennemførelsen af
projektet er detaljeret beregnet med en MIKE-model på grundlag af 11 års samtidige data for
afstrømningen i Hinnerup Å og vandstanden i havnen i Nykøbing Mors.
Den valgte udformning af ind til og udløb fra søen i vådområdet tager størst muligt hensyn til opog nedgående vandrefisk.
Vandløbsgodkendelsen skal beskrive de fremtidige forhold for Åsted-Nissum Pumpelag, idet
pumpen skal nedlægges, men diget mod Hinnerup Å skal bevares og vedligeholdes.
Godkendelsen skal desuden fastlægge ansvaret for den fremtidige vedligeholdelse af de nye indog udløb.
Ændring fra dyrkningsjord og enge til en sø kræver en landzonegodkendelse.
5.2 Strandbeskyttelse
Kystdirektoratet er myndighed for strandbeskyttelsen, som omfatter arealet fra kysten mod
Selde Vig til og med asfaltvejen Gl. Åstedvej på diget. Inden for strandbeskyttelsen skal der
alene udføres knusning og tildækning af udløbet fra pumpestationen på ydersiden af diget og der
skal lægges jord op ad Gl. Åstedvej i en bredde på ca. 10 m mod syd af hensyn til
trafiksikkerheden.
5.3 Naturbeskyttelsesloven
Skive Kommune er myndighed og der skal gives dispensation fra loven, da de arealer, som ikke i
dag er i omdrift er beskyttet natur. Det meste er registreret som ferske enge med en moderat til
ringe naturtilstand, da de fleste arealer har været dyrket og stadig er præget af dræning og
gødskning med henblik på dyrkning til slæt. Konsekvenser for arealer med naturværdi er
beskrevet i afsnit 5.5.
Projektet vil skabe store arealer med ferske enge, som med vådområdeklausulen tinglyses så
arealet ikke må drænes, gødes eller behandles med pesticider.
Åbeskyttelseslinjen håndteres i forbindelse med godkendelse efter vandløbsloven.
5.4 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Der skal gennemføres en VVM-screening for at vurdere, om projektet er omfattet af
bekendtgørelsens regler om udarbejdelse af en Vurdering af Virkning på Miljøet. Projektområdet
er ikke omfattet af internationale beskyttelsesområder, men det grænser op til Natura 2000
Habitatområde nr.221, Risum Enge og Selde Vig. Det vurderes umiddelbart, at projektets
gennemførelse ikke vil indebære en forringelse af områdets naturtyper, men dette skal
dokumenteres.
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5.5 Museumsloven
I projektområdet findes et gammelt voldsted Sallingholm, som vil blive omgivet med vand.
Salling Museum har i forbindelse med forundersøgelsen udtalt at dette vil bringe voldstedet
tilbage til sin oprindelige beliggenhed og har derfor ikke indsigelser mod projektet. Der bør sikres
en skriftlig udtalelse.
5.6 Områdets drift og anvendelse
Vådområdedeklarationen indeholder ingen krav til vådområdets pleje eller anvendelse ud over at
arealet ikke må dyrkes i omdrift, drænes, gødes eller behandles med pesticider.
Bredejerne må drive jagt efter gældende lovgivning og sejlads på søen kan ske efter bredejernes
anvisning. Offentlig færdsel må kun ske efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser, dvs. på
ikke indhegnede naturarealer og på evt. etablerede offentlige trampestier.
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6.

SAMMENFATNING
6.1 Grundlaget
Skive Kommune har som en del af Grøn Vækst ønsket at vådlægge en del af lavbundsarealerne i
Nøreng med det formål at reducere udvaskningen af kvælstof til den ydre del af Limfjorden.
Oplandet til vådområdet er en del af Hovedopland Limfjorden.
Grundlaget for detailprojektet er den tekniske forundersøgelse udført fa Orbicon marts 2013
suppleret med opmålinger i projektområdet udført af Rambøll som en del af forprojektet.
Skive Kommune har leveret de oplysninger og opmålinger af dræn for ejendommene ved
Nissumvej og Nørengvej, som er grundlaget for de nødvendige afværgeforanstaltninger.
På grundlag af forundersøgelsen og de efterfølgende lodsejerforhandlinger er projektområdet
med arrondering blevet på 159 ha.
Projektområdet omfatter 41 % dyrkede arealer og resten er overvejende ferske enge, hvor
dyrkningen med tiden er opgivet på grund af lavbundsjordens sætning som følge af dræningen.
Inden for projektområdet er der fundet 3 mindre moser og en lille eng med værdifuld natur eller
potentiel værdifuld natur. Der er ikke registreret særlige ynglende eller rastende fugle i
projektområdet.
Ved landvindingen er Hinnerup Å med et opland på 83 km2 omlagt til en landkanal langs
projektområdets østlige grænse. Hinnerup Å har udløb til Selde Vig i Limfjorden uden
højvandssluse, så der er et 2 – 2,5 m højt dige mellem landkanalen og projektområdet.
Projektområdet og et mindre direkte opland vest og syd for projektområdet afvandes til
pumpestationen gennem Nissum-Åsted Kanal. Pumpens opland er 3,12 km2.
I oplandet til Hinnerup Å er der gydestrækninger for havørred, så projektet må ikke medføre
smolttab eller lede opgående fisk til søen i vådområdet. Det vil derfor ikke være muligt at lede
Hinnerup Å gennem en ny sø i vådområdet.
Voldstedet Sallingholm er beliggende som to lave forhøjninger i lavbundsområdet. Salling
Museum har ikke haft indvendinger mod, at voldstedet med projektet omgives med lavt vand,
som sandsynligvis vil svare til den oprindelige tilstand.
Alle de tidligere lodsejere har solgt jorden til Landbrugsstyrelsen, der derfor nu står som eneste
lodsejer.
6.2 Projektets udførelse
Pumpen stoppes og der etableres naturlig hydrologi i projektområdet. Derved dannes en sø med
en middelvandstand på + 0,33 m og et areal på 77 ha omgivet af 26 ha våde enge med en
drændybde under 0,50 m.
Forundersøgelsen har vist, at det vil være nødvendigt at føre ca. 20 % vandet fra Hinnerup Å
gennem vådområdet for at opnå den ønskede tilførsel og omsætning af næringsstoffer i
vådområdet og dermed kunne reducere udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet i
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Limfjorden.
Da Hinnerup Å er et vigtigt vandløb med opgang og gydning af vandrefisk, er der valgt en
løsning, hvor delstrømmen fra åen ledes gennem vådområdet med et vandindtag øverst i åen i
St. 9.400 m ved Åsted, og et udløb tilbage til åen umiddelbart før diget med Gl. Åstedvej ved St.
12.500 m. Indløbet udføres så det minimerer risikoen for indtag af smolt, og udløbet udføres, så
det ikke kan lokke opgående havørreder ind i søen. Tiltagene vil desuden sikre øvrige fiskearter
fra fejlvandring.
Anlægsarbejderne, som skal udbydes til egnede entreprenører, omfatte følgende arbejder:
- Etablering af arbejdsplads med adgangsveje
- Rydning af al bevoksning inden for projektarealet
- Nedtagning af eksisterende hegn og opsætning af nye hegn
- Nedbrydning af pumpestationen over terræn
- Sløjfning af drænbrønde og omlægning af dræn med udløb af dræn til terræn
- Etablering af ind- og udløb med tilbagetrukket dige
- Terrænafgravninger og deponering i banket mod diget og vejdæmningen
- Delvis tilfyldning af afvandingskanalen og lokal blokering af grøfter
- Nye dræn som afværgeforanstaltninger
- Retablering af terræn og adgangsveje inden aflevering
Arbejderne regnes udført i løbet af 8 uger.
6.3 Projektets konsekvenser
Ca. halvdelen af projektarealet på 159 ha vil blive permanent sø omgivet med våde og tørre
enge. Arealerne med en drændybde over 1,00 m skyldes det ujævne terræn vest for
lavbundsarealet, hvor der desuden er udført en arrondering.
Tabel 3
Fremtidige forhold i vådområdet
Arealklassifikation
Tilstand med projekt
(Drændybder i m)
ha
Frit vandspejl
(<0,00 m)
76,6
Sump

(0,00 – 0,25 m)

11,3

Våde enge

(0,25 – 0,50 m)

15,1

Fugtige enge (0,50 – 0,75 m)

15,6

Tørre enge

14,4

Dyrkbar jord
Totalt areal

(0,75 – 1,00 m)
(> 1,00 m)

26
159

Med de forslåede afværgeforanstaltninger med nye dræn vil projektet ikke få negative
konsekvenser for naboarealer. Digerne beskyttes med banketter mod erosion fra bølger i søen
ved høj vandstand under stormflod.
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Vådområdet vil reducere udledningen af kvælstof med 18,2 t/år.
Oversvømmelse og vådlægning af 103 ha lavbundsjord vil desuden betyde en væsentlig
reduktion af CO2-udledningen til atmosfæren, som dog ikke er kvantificeret i kvælstofprojektet.
De to små værdifulde moser kan bevares og de store arealer af sump og våde enge vil være
potentielle værdifulde enge med mulighed for at udvikle rigkær, hvor der er trykvand i jorden,
som indeholder skaller fra tiden som fjord. Muligheden for at udvikle værdifuld natur på engen vil
være afhængigt af, om der etableres pleje ved afgræsning af engene.
Søen vil blive en næringsrig ferskvandssø.
Erfaringen med lignende nye søer viser, at der hurtigt vil indfinde sig et rigt fugleliv med
engfugle, ænder og terner. De jordrugende fugle vil få gunstige yngleforhold på den ø, der
skabes ved afgravning af jord til banketterne.
Landskabet vil blive beriget med en stor sø, som kan overskues fra de eksisterende veje langs
den vestlige side af søen og fra diget med Gl. Åstedvej.
Såvel floraen på engene, yngle-og rastemulighederne for engfugle og landskabet vil få de bedste
forhold, hvis engene, eller en stor del af engene plejes med afgræsning uden hegn mod søen.
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