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1. ANSØGNING 

På vegne af Naturstyrelsen ansøges der hermed om dispensation fra naturbeskyttelsesloven 

(strandbeskyttelseslinjen) til etablering af en pumpebrønd med tilhørende skab for elforsyning og 

styring af pumpen.  

 

Bygherre er: 

 

Naturstyrelsen  

Sollerupvej 24 

5600 Faaborg 

 

Kontaktperson: 

 

Specialkonsulent Annita Svendsen 

Tlf.: 25 26 95 65 

E-mail: ansve@nst.dk  

 
Rådgiver: 

 
Rambøll Danmark A/S 
Englandsgade 25 
5100 Odense C 
 
Kontaktperson: 
 

Seniorprojektchef Jes Kromann Bak 
Tlf.. 51 61 58 90 
E-mail: jkb@ramboll.dk 

 

Projektet ønskes udført i sommeren 2019. 

 

Naturstyrelsen afholder alle udgifter til projektet og sikrer det nødvendige tilsyn med arbejdernes 

udførsel. Naturstyrelsen forestår alle forhold pumpens fremtidige drift og vedligehold, herunder 

indløbsrør og udløb. 

 

Der søges sideløbende om godkendelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttel-

sesloven (§ 3) samt tilladelse placering af anlæg/krydsning af vejen hos Svendborg Kommune.  
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2. BAGGRUND 

Tåsinge Vejle og Noret udgør en del af Natura 2000 område nr. 127 ”Sydfynske Øhav”, der er 

udpeget som hhv. Habitatområde H111, Fuglebeskyttelsesområde F71 og RAMSAR-område 17.  

 

Basisanalysen for Natura 2000 området har vist, at det er nødvendigt med en indsats i form af 

naturpleje, herunder græsning med kvæg, for at sikre en gunstig bevaringsstatus for udpeg-

ningsgrundlaget for området. 

 

Da den eksisterende lavvandssluse ikke alene kan sikre det nødvendige vandspejl anmodede Na-

turstyrelsen i 2014 Rambøll om at udarbejde en forundersøgelse for hvordan de hydrologiske for-

hold i og omkring Tåsinge Vejle og Noret kunne forbedres, så de tillader den nødvendige pleje af 

arealerne omkring Tåsinge Vejle og Noret. 

 

Da der med den stigende vandstand i havet ikke kan opnås det nødvendige vandspejl for pleje af 

arealerne, har Rambøll foreslået, at der installeres en pumpe ved dæmningen (Søren Lolks Vej), 

der supplerer lavvandsslusen i sommerperioden og som medvirker til at sikre et vandspejl i kote 

ca. -0,25 m. Pumpen vil kun udlede vand, når vandstanden på grund af lukket sluse ved en 

vandstand i Vejlen om sommeren er over – 0,25 m, eller når vandstanden i havet er højere end i 

Vejlen. 

 

Naturstyrelsen har efterfølgende ladet udarbejde et skitseprojekt for en pumpeløsning med tilhø-

rende væsentlighedsvurdering. 

 

Yderligere baggrund og konsekvensvurdering for projektet er i vedhæftet rapport fra Rambøll 

”Natura 2000 hydrologiprojekt Tåsinge Vejle” af juni 2014” (Løsningsforslag 2) og ”Natura 2000 

væsentlighedsvurdering” udarbejdet af Sweco af august 2016.  
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3. PROJEKTBESKRIVELSE 

3.1 Generelt 

Pumpebrønd og brønd for vedligeholdelse ønskes placeret på matrikel nr. 7000k, Strammelse By, 

Landet (ejet af Svendborg Kommune) og matrikel nr. 80a, Strammelse By, Landet (ejet af Natur-

styrelsen). En oversigt over projektets elementer kan ses på Tegning H-4000. 

 

Fra pumpebrønden føres vandet i et rør under Søren Lolks Vej og til udløb på den vestlige side af 

vejen på matrikel nr. 7000k, Strammelse By, Landet. 

 

Skab til elforsyning og styring af pumpen opsættes på østlig side af den eksisterende bygning 

ved havnen på den vestlige side af Søren Lolks Vej (umatrikuleret). Kabler fra skabet føres under 

jorden til pumpebrønden på den østlige side af Søren Lolks Vej. 

 

 

Figur 1 Eksisterende bygning ved udløbet af Tåsinge Vejle. 

3.2 Pumpe 

Pumpebrønden placeres i grøften, i østlige side af vejen i en terrænkote på ca. + 1,6 m (se teg-

ning H-4500). Der udføres en opfyldning af grøften rundt om pumpebrønden, således at der 

etableres et plateau omkring brønden (Figur 2). Inden indløb i pumpebrønden gennemløber rør-

ledningen en gennemløbsbrønd som etableres af hensyn til vedligeholdelse af systemet. På Teg-

ning H-4000 er der markeret en spuns, men denne er kun midlertidig og etableres udelukkende 

af hensyn til anlægsarbejderne og fjernes efterfølgende. 
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Figur 2 Projekttiltag Tåsinge Vejle (se også tegning H-4000 og H-4500) 

For mere detaljeres beskrivelse af terrænreguleringen se Figur 3. Terrænreguleringen udgør ca. 

350 m2. 

 

 

Figur 3  Terrænregulering ved brønde 

Der udføres indløb fra den udgravede kanal i Vejlen bundkote i ca. -1,0 m med et indløbsrør ø800 

mm. 
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Indløbet til pumpebrønden forsynes med optagelig grøderist i rustfrit stål med en spaltevidde på 

25 mm uden vandrette lameller. Risten placeres i to nedrammede U-profiler i rustfrit stål fast-

holdt til indløbsrøret.  

 

Der monteres en pumpe med en kapacitet på 150 l/sek. med 0,75 m løftehøjde plus tryktab i 

ledninger. 

 

Pumpebrønden udføres som en 2,5 m brønd til en bundkote på – 3,5 m eller lavere og dæksel-

kote ca. + 1,7 m placeret 0,1 m over det nyanlagte plateau på den østlige side af dæmningen 

med terrænkote på 1,6 m.   

 

 

Figur 4 Tåsinge Vejle set mod nordøst hvor brønden placeres ved siden af dæmningen på østlig 
side (omtrentlig placering ved pil) 

Der lægges et 12 m langt trykrør i vejen i minimum Ø450 mm med udløb i kote + 0,5 m til en 

naturlig lo på den vestlige side af dæmningen. 

 

Ved udløbet etableres en stensætning, for at bryde strømmen og undgå erosion.  

 

Føringsrørene til styreskabet udføres i PVC rør med 2x45 graders bøjninger op i styreskab som 

placeres ved det eksisterende træhus ved havnen. Styreskabet sættes så underside af skabet er i 

minimum kote +2,0 m for at undgår oversvømmelse ved højvande. 
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Føringsrør for kabler afsluttes med skumprop i el- og automatikskab. Entreprenøren etablerer el-

forsyning til pumpen fra el-tavlen ved bådehuset, dels gennem trækrør og dels som jordkabel 

nedgravet langs vejens rabat til pumpeautomatik-skabet, jf. tegning H-4000. 

 

Pumpebrønden etableres som præfabrikeret betonbrønd og vil efterleve gældende direktiver for 

byggevare og CE-mærket herefter. Pumpebrønden er tæt og udstyres med banketter. 

 

Brøndens dækselkote vil være 0,1 m over terrænkoten (+1,60 m) for at sikre udefrakommende 

vand og grus i brønden. 

 

Pumpebrønden forsynes med overfalset alu-dæksel som er aflåseligt og vil kunne fastholdes i 

åben stilling. 

 

Pumpebrønden og dækslet vil have et udseende som vist i nedenstående Figur 5. I nærværende 

projekt vil der bygges terræn op i jord som efterfølgende vil tillade plantevækst. 
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Figur 5 Eksempel på pumpebrønd med dæksel og udluftningsrør. 

3.3 Forhold ved udløb 

Pumpen har en kapacitet på 150 l/sek. Den normale udstrømning fra Tåsinge Vejle sker gennem 

højvandsslusen med tre fag af 1 m, som er dimensioneret til at udlede store vandmængder ved 

lavvande, så den tilstræbte vandstand på – 0,25 m kan fastholdes i Vejlen alene ved udledning, 

mens der er lavvande uden for slusen. Med vandstandsstigningen sker dette efterhånden for 

sjælden, så den optimale vandstand på engene omkring Vejlen ikke kan fastholdes ved naturlig 

udstrømning gennem slusen. 

 

Pumpen vil kun udlede vand, når vandstanden i Vejlen er over – 0,25 m på grund af lukket sluse 

når vandstanden i havet er højere end i Vejlen. 

 

Hvis vandstanden i Vejlen er blot 0,10 m højere end i havet uden for slusen, vil udstrømningen 

gennem slusen være mere end 150 l/sek. Påvirkningen af udledningen fra pumpen vil således 

kun medføre lokale påvirkninger, fordi udledningen fra pumpen ikke sker til kanalen, men vil ske 

til den naturlige lo langs dæmningen. Loen forbinder et lavt område nord for havnen med kana-

len til havnen. Ved højvande oversvømmes og afvandes det ca. 2 ha store lave areal gennem 

loen. En faldende vandstand på 0,10 m/ time vil udlede 550 l/sek. gennem loen til kanalen. 

Loen er derfor eroderet til et tværsnit på grund af den naturlige udstrømning, som ikke vil påvir-

kes negativt ved yderligere erosion på grund af udstrømningen fra pumpen. De store højvands-

hændelser forekommer kun om vinteren, mens pumpen til fastholdelse af sommervandstanden 

kun vil fungere om sommeren.  

 

Om sommeren er der i de senere år ofte aflejret ”fedtemøg” (rådnende tang) i loen. Pumpen vil 

kunne holde et løb frit for tang, så den naturlige dynamik på strandengen ved sommerens mindre 

højvandshændelser bedre kan opretholdes i det lave område. 

 

Ved udløbsrøret i kote + 0,50 m lægges større sten ud på et underlag af ral, som sikrer at vand-

strømmen fra trykrøret brydes og løber diffust ud i loen. 
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1. RESUMÉ

1.1 Indledning og formål
Naturstyrelsen Fyn skal sikre, at Natura 2000 områderne i det fynske område har den optimale
hydrologiske tilstand for bevarelse eller forbedring af naturtilstanden. I Tåsinge Vejle og i Noret,
som ejes af Naturstyrelsen, skal den optimale tilstand sikres ved naturpleje. Den nødvendige
naturpleje af engene ved afgræsning har de seneste 6 – 8 år været vanskeliggjort af en
forsumpning af de arealer, der efter plejeplanen skal afgræsses for at sikre en god tilstand af
engene for floraen og engfuglene.

Nærværende undersøgelse af hydrologien i Noret og Vejlen har til formål at udrede, hvorfor
området er forsumpet de senere år, foreslå løsninger for at forbedre hydrologien og dermed
muligheden for at pleje arealerne med afgræsning samt at se på den fremtidige udvikling af
området.

1.2 Eksisterende forhold
Noret og Vejlen tilføres vand fra et opland på 10,44 km2 gennem flere mindre tilløb. Da Det
sydfynske Øhav er beliggende i et nedbørsfattigt område med ”Storebæltsklima” er der en meget
begrænset tilstrømning om sommeren med normale nedbørsforhold.

Sommeren 2010 og især 2011 var meget våde, beregninger har vist en afstrømning i sommeren
2011 svarende til 3 gange den normale vinterafstrømning. Dette har naturligvis haft en negativ
indflydelse på muligheden for at afgræsse området.

Vejlen afvandes gennem en lavvandssluse i dæmningen, som med 3 x 1,00 m brede slusekamre
med bunden i kote – 0,80 m kan lede store mængder vand ud til havet ved lavvande.
Middelvandstanden i havet ved slusen er + 0,10 / + 0,15 m både sommer og vinter, men
lavvandsslusen er i stand til at holde vandstanden i Vejlen på ca.- 0,25 / -0,20 m på grund af
udstrømningen ved lavvande, som især optræder ved stærke vinde fra vest.

I perioder med højvande lukker slusen, og vandet i Vejlen stiger langsomt på grund af
tilstrømningen fra oplandet. Om sommeren vil stigningen være ubetydelig med normale
nedbørsforhold. Om vinteren vil vandstanden stige 1,8 cm pr. døgn ved middeltilstrømning.
Med 3 x middeltilstrømning vil vandstanden stige 5 cm pr. døgn med lukket sluse. Slusen er
næsten tæt, og tilbageløbet i slusen med den nuværende tilstand er uden betydning for
vandstanden i Vejlen.

Engene i både i Noret og rundt om Vejlen er stort set beliggende mellem kote – 0,20 og kote 0,0
m. De er derfor meget afhængige af, at vandstanden i Vejlen kan fastholdes under kote – 0,15 m
i sommerperioden med græsning.

Noret er afvandet til Vejlen gennem en kanal, som med det nuværende tværsnit kan fastholde
næsten den samme vandstand i Noret som i Vejlen. Det er vigtigt for afvandingen af Noret, at
denne kanal vedligeholdes årligt.

Jordbunden i Noret består overvejende af tørv og gytje. Kvæget har ikke mulighed for at nå ned
til fastbund, hvis tørven opblødes. De gamle grøblerender i engen er ikke vedligeholdt, det kan
give en lille forbedring at oprense delstrækninger af disse render. Jordbunden i engene ved
Vejlen består af 0,2 m tørvemuld, der overlejrer sand med skaller. I Vejlen burde dyrene derfor
kunne færdes, selv om tørvemulden opblødes. Problemet her er nok adgangen til engene på
grund af gravede kanaler på tværs af engen og tilgroningen med tagrør.
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Både i Noret og i Vejlen er det et problem, at kvæget ikke har mulighed for at søge til højere
arealer for at hvile, tygge drøv og søge tilflugt, når vandet oversvømmer engene ved lukket sluse
med stor tilstrømning.

Middelvandstanden i Vejlen afhænger af middelvandstanden i havet uden for slusen. Siden 1891
er vandstanden steget ca. 12 cm og en forsigtig prognose for stigningen af vandstanden i 2040
er på yderligere 25 cm, de første år med 0,5 cm om året.

Det fremgår af undersøgelserne, at det er meget begrænset, hvad der kan gøres for at sænke
vandstanden med naturlig hydrologi. Forværringen af betingelserne for afgræsningen skyldes
dels nogle meget våde somre og dels den generelle vandstandsstigning, der påvirker engene
både i Vejlen og Noret, da terrænniveauet på engene kun er ubetydeligt over den naturlige
vandstand i Vejlen.

1.3 Løsningsforslag
Der er beskrevet fire løsningsforslag i rapporten hvor det fjerde (2+3) er en kombination af
forslag 2 og 3.

Løsningsforslag 1 er 0-løsningen, hvor der udføres mindre arbejder med oprensning af
grøblerender i Noret og sikres adgang for kvæget til engene nord for Vejlen. Disse tiltag vil dog
kun have marginale effekter på afgræsningen. Stigningen i havene vil medføre, at afgræsning vil
være umuligt om 10 – 15 år, hvorefter hele arealet vil udvikle sig til vandflader og rørsump.
Engfloraen vil forsvinde totalt.

Løsningsforslag 2 indebærer, at der installeres en pumpe ved dæmningen, der supplerer
lavvandsslusen i sommerperioden. Vandstanden i Vejlen derved holdes på f. eks. – 0,20 m.
Ved normal sommervandføring til Vejlen vil energiforbruget til pumpen være meget begrænset,
selv når pumpen ad åre skal udpumpe alt vandet i sommerperioden. Med denne løsning vil det
være muligt at fastholde afgræsningen på engene i Vejlen og i Noret, også med den stigende
vandstand. Om vinteren kan slusen alene afvande området, da oversvømmelse af engene vil
kunne accepteres. Engfloraen kan udvikle sig med den forbedrede afgræsning.

Løsningsforslag 3 indebærer en udvidelse af naturarealet med ca. 10 ha tillægsjord nord for
Vejlen og ca. 4 ha tillægsjord ved Noret. Tillægsjorden er i dag dyrkede arealer, men med
stigende vandstand vil en del af arealet blive vanskelige at dyrke i omdrift. Tillægsarealerne vil
give kvæget mulighed for at opholde sig på de tørre arealer, når engene er for våde, men herfra
kan dyrene gå ud og afgræsse engene, når tilstanden tillader det. Det vil på denne måde være
muligt at opretholde en blå zone langs rørskoven i Vejlen, indtil havstigningen ikke tillader
græsvækst på engene. Engfloraen vil have mulighed for at migrere til de lavere dele af
tillægsarealet, inden den forsvinder på de nuværende enge. Denne løsning er netop gennemført
ved Bøjden Nor.

Løsningsforslag 2+3 er en kombination af løsningsforslag 2 og 3 hvor der både installeres en
pumpe og sker en udvidelse af naturarealet.

Ved at kombinere Løsningsforslag 2 og Løsningsforslag 3 opnår man både den umiddelbare
forbedring af forholdene for afgræsningen og muligheden for at fastholde denne forbedring med
den stigende vandstand. Pumpeniveauet i græsningsperioden kan fastsættes, så den ønskede
tilstand af de afgræssede enge kan opnås bedst muligt ved at fastholde den optimale vandstand
om sommeren

Det vurderes, at en kombination af Løsningsforslag 2 og 3, det vil sige udvidelse af
naturarealerne og klimasikring af de eksisterende enge med en pumpe, vil være den optimale
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løsning, såfremt man ønsker at bevare og forbedre forholdene for de nuværende naturværdier og
udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området.

Rapporten beskriver løsningsforslagene mere detaljeret og angiver økonomiske overslag for
gennemførelse af de respektive projektforslag.
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2. INDLEDNING OG BAGGRUND

Naturstyrelsen Fyn har anmodet Rambøll A/S om at foretage en hydrologisk undersøgelse i
Tåsinge Vejle og Noret, der skal belyse de afvandingsmæssige udfordringer og komme med
forslag til, hvordan områdets hydrologi kan optimeres i forhold til at sikre områdets Natura 2000
interesser.

Naturstyrelsen Fyn skal sikre, at Natura 2000 områderne i det fynske område har den optimale
hydrologiske tilstand for bevarelse eller forbedring af naturtilstanden. I Tåsinge Vejle og i Noret,
som ejes af Naturstyrelsen, ønskes den optimale tilstand sikres ved naturpleje. Den nødvendige
naturpleje af engene ved afgræsning har de seneste 6 – 8 år været vanskeliggjort af en
forsumpning af de arealer, der efter plejeplanen skal afgræsses for at sikre en god tilstand af
engene for floraen og engfuglene.

2.1 Formål
Den hydrologiske forundersøgelse har til formål, at:

belyse hvorledes områdets naturværdier i form af afgræssede strandenge med rigkær og
engfugle kan bevares ved en fortsat naturpleje.

belyse årsagerne til den øgede vandstand i området og skal komme med forslag til, hvordan
områdets hydrologi kan optimeres, så engene stadig kan afgræsses af hensyn til områdets
strandenge og rigkær samt af hensyn til engfuglene.

vurdere områdets fremtidige udvikling under hensyn til klimaændringer og komme med
forslag til mulige sikring af fortsat afgræsning af strandenge med en stigende vandstand.

komme med forslag til, hvordan områdets hydrologi kan optimeres i forhold til at sikre Natura
2000 interesser i form af afgræssede strandenge og rigkær samt hensyn til engfugle.

Opgaven indeholder blandt andet en opmåling af grøfter og hovedkanal med henblik på at
vurdere den aktuelle afvanding og komme med forslag til den tilstrækkelige vandløbsmæssige
vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse af slusen.

Da afvandingen af engene forringes på grund af sætninger i terrænet og fremtidige
vandstandsstigninger i havet, vil opgaven desuden omfatte forslag til en fremtidssikring af
området, så udpegningsgrundlaget kan sikres fortsatte levesteder.

Undersøgelsen skal fremkomme med en beregning af de eksisterende og fremtidige
afvandingsmæssige forhold samt en vurdering af påvirkningen fra vandstanden i havet, herunder
længerevarende højvandshændelser.
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3. OMRÅDETS UDVIKLINGSHISTORIE

3.1 Geologisk udvikling
Tåsinge Vejle er beliggende i en lidet markeret dal på det vestlige Tåsinge som overgangen
mellem morænebakkerne ved Bregninge og arkipelaget i Det sydfynske Øhav.

Figur 1 Oversigtskort Tåsinge Vejle (se også Bilag 1)

Området ved Vejlen er dannet som en bundmoræne under Lillebæltsgletcheren, som i den sidste
del af Weichel-istiden skød frem langs Syd- og Vestfyn frem til området ved Middelfart og
Kolding.

Op mod en dødisblok fra Nordøstisen, der var efterladt på det centrale Fyn, blev de store
bakkedrag i Kirkebyskovene, mod Svanninge Bjerge og Bakker dannet som randmoræner til
Lillebæltsgletcheren. Bakkerne i bundmorænen for denne gletcher ligger i dag som øerne i Det
Sydfynske Øhav med Ristinge Klint og Ærø som de mest markante spor af denne gletcher i
Øhavet. Storebæltsgletcheren blev efterfølgende presset op gennem Storebælt til Sjællands Odde
og Mols bjerge. Randmorænerne til denne gletcher fra sin største udbredelse er bakken ved
Bregninge og de store morænebakker fra Tved over Gudme til Munkebo Bakke. Tunneldalene fra
denne gletcher formede de østfynske dale og den største tunneldal gennem Svendborgsund, hvor
dybdekurverne i havet syd for Fyn viser sporene af smeltevandsfloden helt til Lillebælt.

Området omkring Tåsinge Vejle og Noret er dog kun formet som en moræneflade under
gletcheren og er derfor uden de dramatiske landskabsformer, som vi ser i randmorænerne og
tunneldalene.  Noret og Vejlen er kun lavninger i en svagt bølgende moræneflade. Noret, hvor
tørvelaget ved boringerne er fundet noget dybere end i Vejlen, kan dog være et dødishul, hvor
gletcheren har glemt en isflage i sin bevægelse henover morænefladen.

Da isen var smeltet efterlod den en 2-3 m dyb sø, der efterhånden er groet til som en mose.
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Ved havstigningen på ca. 2 m i stenalderen er mosen blevet oversvømmet med havvand, men
med få aflejringer af sand på grund af sin beskyttede beliggenhed bag morænebakkerne.

Vejlen har som en dal i morænefladen ligget mere åben for havets påvirkning, da vandet steg i
stenalderen. Boringerne viser en sandstrand med skaller i kote – 0,3 til - 0,5 m rundt om Vejlen,
som viser en lavvandet fjord med en vandstand ca. 0,4 m under den aktuelle vandstand.
Sandstranden er senere blevet overlejret af ca. 0,2 m tørv og muld.

3.2 Historisk udvikling
Tåsinge Vejle er oprindeligt en fjord med åben forbindelse til Det sydfynske Øhav. Vejlen blev
dannet ved havstigningen efter istiden, da vandet trængte ind i en dal i morænebakkerne og
dannede en fjord. Ved det nuværende dige har der dog været et vadested, heraf navnet Vejle.
Noret har, trods navnet, været vist som mose eller strandenge på historiske kort (Bilag 2). I
Noret er der dog efter afvandingen med lavvandsslusen vist en terrænkote på – 1 fod.

Figur 2 Historiske kort (lave målebordsblade 1842-1899). Se også Bilag 2.

Den følgende beskrivelse er et uddrag af Kjeld Hansens beskrivelse af Tåsinge Vejle på
hjemmesiden: Dettabteland.dk fra 2013.

På vadestedet blev der allerede i 1765 opført en dæmning, primært for at forbedre adgangen
mellem Vornæs Skov og området syd for Vejlen.

I 1800-tallet har Juel-slægten sandsynligvis placeret en sluse i dæmningen og derefter
påbegyndt en afvanding med grøftning af Vejlen, som på kortet fra 1860 er vist helt tørlagt.
Der er ikke vist nogen vindmølle på dette kort, så terrænkoten i Vejlen må på dette tidspunkt
have været beliggende i et højere niveau end i dag. Ved stormfloden i 1872 blev dæmningen
overskyllet og gennembrudt, men den blev genopbygget og stod indtil en stormflod nytårsnat
1904/05, hvor havet igen gennembrød dæmningen. Hver gang er der hentet grus til dæmningen
i det nærliggende Bøgebjerg med en gravhøj.

I 1888 blev der rejst en vindmotor med en sneglepumpe, som kunne holde området tørt om
sommeren. Med tørlægningen har det tørveholdige terræn sat sig, så det efterhånden ikke mere
var muligt at afvande Vejlen med vindmotoren. I 1911 rettedes der derfor henvendelse til
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Hedeselskabet, som ved en besigtigelse af området konstaterede, at vandet selv i den tørreste
tid stod på over en tredjedel af arealet i op til 3 fods dybde. Der var stadig en vindrose med en
diameter på 5,7 m og med en 18” sneglepumpe, der dog blev karakteriseret som utilstrækkelig
og nedslidt.

Hedeselskabet fremkom med to forslag til en forbedret afvanding af Vejlen, dels med to nye og
større vindmotoranlæg og uddybning af afvandingskanalen og dels en ny og større sluse og en
mindre ny vindmotor. Af ukendte årsager, dog nok på grund af Verdenskrigen, blev forslagene
lagt til side indtil Stamhuset Thorseng og 7 andre lodsejere i 1920 bad Hedeselskabet om et nyt
forslag til forbedret afvanding af Vejlen.

Fra Hedeselskabets opmålinger i 1920 ved vi, at der i Vejlen var mellem halvdelen og en
tredjedel af de 53 ha i Vejlen, der var vanddækket med en vanddybde op til 1,0 m og i Noret var
15 ha vanddækket med op til 0,3 m vanddybde. Projektet til ca. 2,1 mio. kr. i 2011 prisniveau
blev vurderet alt for kostbart og opgivet igen.

I 1929 henvender ejerne sig igen til Hedeselskabet, men denne gang er det for at få udskiftet
den gamle sluse med udløb gennem 4 stk. Ø 60 cm rør, hvoraf det ene var sammensunket
allerede i 1911. Der blev enighed om at bygge en ny lavvandssluse af jernbeton med 3 stk. 1 x 1
m kamre forsynet med selvvirkende sluseklapper.

Hedeselskabet forsøgte endnu engang at få pustet liv i afvandingsprojektet i 1931, men det
mislykkedes igen. Formentlig på initiativ af lensbaron Carl. Fr. Juel Brockdorff på Valdemars Slot,
blev der gennemført en frivillig fredning med en kendelse af 24. september 1941. Fredningen
omfattede ikke Noret, så 10 år senere foreslog lodsejerne en kunstig afvanding af Noret, som nu
kunne udføres med statsstøtte. Hedeselskabet tilbød at udføre et skitseprojekt, men denne gang
mod forudbetaling, så dermed døde dette forslag også.

Med ophør af behov for græsning i 1970’erne blev engene erobret af rørskoven, der bredte sig fra
de lavvandede områder helt op til de dyrkede marker. Vejlen blev siden fredningen overvejende
anvendt til jagt, senest af den nye ejer fra 1982, dir. Peter H. Zobel, der lod forsikringsselskabet
Codan købe Vejlen og skovene på Tåsinge med henblik på intensiv jagt. Der blev bl.a. anlagt en
kunstig ø i søen for at kunne etablere jagtskjul på øen.

I 1997 købte Fyns Amt Tåsinge Vejle og Noret af Codan for at skabe bedre forhold for flora og
fauna. Området blev jagtfredet og græsningen blev genoptaget for at modvirke tilgroningen af
strandengene med tagrør. Ved kommunalreformen i 2007 overgik området til Naturstyrelsen.
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4. EKSISTERENDE FORHOLD

4.1 Vandbalancen i Tåsinge Vejle

4.1.1 Vandbalance på grundlag af nedbørsmålinger
Der findes ingen vandføringsmålinger i vandløbene fra oplandet til Tåsinge Vejle. Der findes
målinger i de sydfynske vandløb, men der er en væsentlig forskel på nettonedbøren i det
sydfynske højland, der udgør oplandet til disse vandløb og i oplandet til Tåsinge Vejle.

Vandbalancen må derfor beregnes på grundlag af nettonedbøren, dvs. forskellen mellem den
korrigerede målte nedbør og fordampningen fra landbrugsjord. Vejrstationen på Tåsinge
Flyveplads måler ikke nedbør. De nærmeste målestationer er i Svendborg, Rudkøbing og Drejø.
De seneste gældende nedbørsnormaler er målinger fra perioden 1961 -90. Vurderingen af
klimaændringen er behandlet senere.

Det sydfynske Øhav og Sydlangeland har et særligt tørt klima, som også omfatter den sydlige og
vestlige del af Tåsinge. Nedbørsforholdene i Svendborg er påvirket af det bagved liggende
højland, så der i Svendborg årligt falder 667 mm eller 116 mm mere nedbør i Svendborg end på
Drejø, hvor der måles 561 mm. I Rudkøbing er årsnedbøren målt til 564 mm, altså næsten det
samme som på Drejø.

I DMI Technical Report 97-8 er der vist et kort med årsnedbør. 600 mm kurven går gennem
oplandet til Tåsinge Vejle, så det er rimeligt at regulere den målte nedbør på Drejø med 7 %, så
årsnedbøren bliver 600 mm.

Vandbalancen i Tåsinge Vejle beregnes derfor i Bilag 6 ud fra nedbørsstatistikken for St. 28520
Drejø med et tillæg på 7 %.

Til vurdering af de hydrogeologiske forhold i oplandet til projektområdet er der taget
udgangspunkt i vandbalanceligningen:

N = F + AO + AU + P + R
hvor N = nedbør
F = aktuel fordampning
AO = overjordisk afstrømning, inkl. dræn
AU = underjordisk afstrømning til bl.a. vandløb
P = fjernelse af vand ved pumpning

R = ændring i reservoiret (grundvandsmagasinet)
Årsnedbøren (N) er beregnet i Bilag 6 hvor der tages hensyn til korrektion af målt nedbør, se
afsnit 5.1.2.

Der er i Bilag 7 vist oplandskort for Noret og Tåsinge Vejle. Det samlede opland er opmålt til 14,4
km2.

Grundvandsdannelsen i oplandet skønnes at være 1 l/sek./km2 eller ca. 35 mm pr. år, som er
gældende for moræneler. Denne grundvandsdannelse fordeles på de 7 vintermåneder med
nedbørsoverskud med 5 mm pr. måned. Der foregår ingen væsentlig grundvandsindvinding i
oplandet, så det meste af grundvandet vil løbe til Vejlen, bl.a. som en begrænset tilstrømning om
sommeren.

Under antagelse af, at der over tid ikke sker ændringer i grundvandsmagasinerne ( R), vil
grundvandsafstrømningen fra oplandet derfor være lig med grundvandsdannelsen. Der regnes
derfor med en tilstrømning af de 35 mm grundvand fordelt over 12 måneder.
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Ved beregninger af vandbalancen anvendes vinternedbøren for de 7 måneder oktober til april og
sommernedbøren i de 5 måneder maj til september.

I Bilag 6 er den målte vinternedbør opgjort til 334 mm og den målte sommernedbør til 266 mm.

4.1.2 Beregning af korrigeret nedbør og afstrømning
De opgivne nedbørsnormaler er de faktisk målte værdier for nedbøren. I Teknisk Rapport 1998-
10 fra DMI /1/ er angivet standardværdier for nedbørskorrektioner, der tager hensyn til
systematiske måleunøjagtigheder pga. vind hen over regnmåleren og fordampning fra
regnmåleren. I Bilag 6 er den korrigerede nedbør beregnet svarende til standardkorrektionen for
moderat læ for regnmåleren.

De normalt anvendte værdier for fordampning er baseret på den faktisk målte nedbør. Hvis de
korrigerede nedbørstal skal anvendes, skulle fordampningen også tage hensyn til den nedbør,
som fordamper direkte fra plantevækst mv. uden at nå jorden. Hvis der anvendes den beregnede
korrektion på 23 % for vintermånederne sammen med de målte tal for fordampning, vil den
beregnede afstrømning i vandløb blive væsentlig større end den faktisk målte afstrømning for
vandløbene i målestationens opland.

Hvis der anvendes de kendte tal for fordampningen og en korrektion på 50 % af standard-
korrektionen på den målte nedbør, viser erfaringen, at dette vil medføre en afstrømning, der
svarer til målte afstrømninger. Der er derfor i Bilag 6 og i det efterfølgende anvendt værdierne
for den målte nedbør korrigeret med 50 % af standardkorrektionen for de enkelte måneder.

Den årlige potentielle fordampning fra en typisk morænelerjord på Fyn er ca. 420 mm. Den
aktuelle fordampning er for perioden maj – september opgjort til ca. 310 mm, hvor målt nedbør
+ halv korrektion udgør 280 mm. Derfor vil al nedbør i en sommerperiode med normal nedbør
fordampe og tilstrømningen alene være fra grundvandet.

Tilsvarende er den aktuelle fordampning (F) for vinterperioden opgivet til ca. 110 mm,
hvoraf april måned tegner sig for de 50 mm. Den årlige nettonedsivning til grundvand i
vinterperioden med overskud af nedbør er sat til 35 mm. Denne del af nedbøren løber til Vejlen
som grundvand eller kilder hele året og vil være den eneste tilstrømning om sommeren med
normal nedbør.

Nettonedbøren (nedbør minus aktuel fordampning og nedsivning), som vil være afstrømning fra
oplandet, kan derfor i henhold til ovennævnte fastsættes til en afstrømning i vinterperioden på
50 %-korrigeret nedbør for de 7 måneder = 434 mm minus fordampning på 110 mm og minus
netto grundvandsdannelse på 35 mm = 289 mm. Tilstrømningen af grundvand til Tåsinge Vejle i
de 7 vintermåneder udgør desuden 20 mm. I bilag 6 er tilstrømningen udregnet pr. måned til
mellem 12 mm i april og 63 mm i november.

Nettotilstrømning maj til juli med normal nedbør vil alene være grundvandsafstrømningen på 3
mm pr. måned: Nedbørsoverskuddet i august og september opsuges af det øverste jordlag, som
delvist er udtørret på grund af nedbørsunderskuddet i maj – juli.

Det samlede opland til slusen er 10,44 km2. Den gennemsnitlige afstrømning til Vejlen i de 7
vintermåneder er ud fra vandbalancen beregnet til 14,4 l/sek./km2. Dette svarer til en
gennemsnitlig afstrømning til Vejlen på 13.000 m3/døgn i vinterperioden. I den vådeste måned
november er den gennemsnitlige afstrømning til Vejlen 21.900 m3/døgn.

I en våd periode vil afstrømningen erfaringsmæssigt kunne være ca. 30.000 m3/døgn svarende
til en vintermåned med medianmax afstrømning. En maksimal afstrømning på 50 l/sek./km2 vil
give en maksimal tilstrømning til Vejlen 45.000 m3/døgn vil være en meget sjældent
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forekommende afstrømning, som ikke vil have betydning for den sædvanlige drift og pleje af
området.

Om sommeren vil afstrømningen fra grundvandet være 1,16 l/sek./km2 svarende til en
tilstrømning på 1.040 m3 pr. døgn.

Store tilstrømninger betyder kun høj vandstand i Vejlen og Noret, hvis slusen er lukket på grund
af højvande uden for slusen. Ved store vandføringer vil vandstanden i Vejlen stige hurtigt, men
generelt er det vandstanden og især lavvande i havet uden for slusen, der er afgørende for
vandstanden i Vejlen og Noret, jf. afsnit 5.2.

4.1.3 Forholdene i 2010 og 2011
I 2010 og 2011 har der været særligt dårlige forhold for afgræsningen i Noret og Vejlen.
Dette kan forklares med en meget stor sommernedbør i de to år, især 2011.

I 2010 blev der i Svendborg målt 164 % af den normale nedbør i ugerne 30 – 34.
I 2011 blev der i Svendborg målt 223 % af den normale nedbør i ugerne 34 – 36.

Der har således i disse to år været en nettoafstrømning om sommeren, der ville kunne
oversvømme engene, hvis slusen samtidigt har været lukket i perioder med en vandstand over
kote – 0,15 m.

Det er antaget, at den samme procentmæssige stigning i normalnedbøren kan overføres til
nedbørsdata for Drejø i samme periode, som er anvendt for at illustrere en ekstrem situation.

Den gennemsnitlige nettoafstrømning fra oplandet til Vejlen er i de 9 uger (uge 26-34) i
sommeren 2011 beregnet til 28 mm/sek./km2 svarende til 34.800 m3 pr. døgn. Dette er mere
end tre gange så meget som middel vinterafstrømning. Med lukket sluse vil vandet således stige
6,5 cm pr. døgn, jf. afsnit 4.2.2. Engene vil derfor oversvømmes efter blot 3-4 dage med en
vandstand i havet på + 0,0 m eller derover. Under disse usædvanlige forhold har kvæget ikke
haft mulighed for at søge op på arealer, der ikke er vanddækkede.

I sådanne ekstreme situationer betyder nedbøren en del, men så snart, at vandstanden falder i
havet vil der også ske en relativ hurtig afvanding af Vejlen igen.

4.1.4 Ændring af nedbørsforholdene på grund af klimaændringer
Det antages af nedbøren vil øges på grundlag af klimaændringerne. Mildere vintre vil betyde
mere nedbør om vinteren, men store afstrømninger ved tøbrud efter isvintre vil reduceres eller
udeblive. Nedbøren om sommeren vil falde voldsommere med tørkeperioder imellem. Sommeren
2011 kan være et eksempel på større og voldsommere sommernedbør.

På Klimatilpasning.dk kan det for Svendborg kommune ses at den gennemsnitlige årsnedbør
forventes at øges med 15 % frem til 2050 i forhold til de gældende normaler.
Sommernedbøren øges kun med ca. 10 %, men der vil stadig være nedbørsunderskud om
sommeren, så afstrømningen med normal sommernedbør ikke vil ændres. Hændelser med
kortvarig stor afstrømning vil blive hyppigere.

Øgning af vinternedbøren med 18 % og uændret fordampning vil øge afstrømningen til Vejlen
med 26 %. Med den eksisterende lavvandssluse vil det dog stadig være vandstanden i Det
Sydfynske Øhav, som vil have den afgørende indflydelse på den generelle vandstand i Vejlen.
Ved lukket sluse vil vandstanden dog stige 26 % hurtigere end i dag.
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Konklusionen er således, at da vandløbet mellem Noret og Vejlen har en stor kapacitet og slusen
i diget ligeledes kan aflede store vandmængder ved lavvande, vil en generel større afstrømning
alene ikke have den store betydning for engene i Noret og omkring Vejlen.

Store regnhændelser om sommeren kan dog i en kortvarig periode oversvømme engene, så det
vil være vigtigt, at kvæget kan søge til højere arealer. Store regnhændelser vil ifølge
prognoserne blive hyppigere, men stadigt sjældent forekommende og effekten på vandstanden i
Vejlen vil være kortvarig. Vandstandsstigningen i verdenshavene vil være det væsentlige
klimaproblem for afgræsningen af engene, som beskrevet i afsnit 5.2, idet det vil betyde
permanente vådere og efterhånden hyppigt oversvømmede enge. I fremtiden vil den forventede
generelle vandstandsstigning gøre det umuligt at afvande til et niveau, der tillader græsning på
de eksisterende arealer og nedbørsbetingede oversvømmelser fra ekstremregn vil derfor få
mindre betydning.

4.2 Hydrologi
4.2.1 Afvandingen af Vejlen og lavvandsslusen

Tåsinge Vejle afvandes ved naturlig hydrologi til Det Sydfynske Øhav gennem en lavvandssluse i
diget. Slusen er udført som en jernbetonbro for kommunevejen med tre kamre på 1,0 x 1,0 m,
hvert af dem forsynet med et tophængt højvandslukke. Slusen er anlagt i 1930. Den er
kontrolleret visuelt af COWI i 2007, hvor den blev konstateret tæt.

Figur 3 Lavvandssluse ved udløbet af Tåsinge Vejle (billede taget december 2013)

I 2010 er slusen kontrolleret med undervandsvideo, hvor der er konstateret en sætningsrevne
midt gennem betonslusen på langs af diget. Revnen skydes sætning af jorden under slusen på
grund af belastningen fra diget. M. S. Rosbæk har dog vurderet, at revnen ikke har betydning for
slusens bæreevne eller funktion. Højvandsklapperne er renoveret i 2010. Ved højvande har vi
hørt en mindre indsivning gennem slusen, men i forhold til tilstrømningen fra oplandet vurderes
dette uden betydning.

Slusen lukker for udløb, når vandstanden i havet er højere end i Vejlen. Så længe slusen er
lukket vil tilstrømningen fra oplandet tilbageholdes, hvor søen og efterhånden som vandet stiger,
også engen vil udgøre et bufferbassin. Vandet vil stige i Vejlen indtil vandstanden i Vejlen er
højere end i havet, hvorefter vandet vil strømme ud gennem slusen. Dette vil ske enten fordi
vandstanden i havet falder eller fordi vandstanden i Vejlen er steget til over vandstanden i havet.
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Ved lavvande i havet vil slusen til gengæld kunne afvande Vejlen til under kote 0,0 m, idet
bunden af slusekamrene ligger i kote – 0,80 m. Inden der blev opstillet vindmøller til afvanding,
var det på denne måde, at Vejlen kunne tørlægges om sommeren. Denne tørlægning medførte
sætninger af tørvelaget, så det efterhånden var umuligt at tørlægge Vejlen med lavvandsslusen.

Slusen afvander stadig Vejlen til under kote 0,0 m ved lavvande. Det er dog en forudsætning, at
renden fra slusen til åbent hav holdes uddybet til kote – 0,8 m for at kunne opnå den fulde effekt
af denne afvanding. Der er desuden en tendens til at renden fyldes af flydende ålegræs. Dette
kan reducere afvandingen af Vejlen ved lavvande, som er afgørende for at holde engene tørre om
sommeren.

Rambøll har ikke kendskab til at renden uden for slusen har været oprenset i nyere tid.

Slusen blev anlagt i henhold til kendelse L-124 af 2. maj 1930. Af kendelsen fremgår en fordeling
af omkostningerne til vedligeholdelse og etablering af sluse i henhold til en partsfordeling med
8000 parter, hvoraf Valdemars Slot, nu Naturstyrelsen som ejer af matriklerne 30d, 78a, og 80a
Strammelse By, Landet, har 1705 parter (21,3 %) og Landet Kommune, nu Svendborg Kommune
har 2550 parter (31,8 %).

Svendborg Kommune har i 2010 truffet en afgørelse om en ny partsfordeling, hvor parterne er
fordelt på de respektive matrikler.

I henhold til kendelsen skal vedligeholdelsen varetages af lodsejerne i forhold til partsdelingen,
men i forhold til den daglige drift er dette ikke sket og i en længere årrække har Svendborg
Kommune ført et løbende, men ikke systematisk, tilsyn med slusen.

Svendborg Kommune har i forbindelse med denne forundersøgelse oplyst, at der for nuværende
ikke indgår noget tilsyn med eller vedligeholdelse af slusen i kommunens driftsplaner.

Det er afgørende for afvandingen af Vejlen, at udløbet fra slusen er åbent uden sandaflejringer
over en kote på – 0,80 m og at der ikke er ophobet ålegræs i fast aflejring, der ikke let kan
skylles ud ved lavvande. Det er desuden også vigtigt, at slusen lukker rimeligt tæt ved højvande,
dvs. at der ikke sidder grene, tagrør eller ålegræs i sluseåbningerne, og at højvandsklapperne i
øvrigt er vedligeholdt. Det er dog Rambølls opfattelse, at der ikke i gennem tiden har været
problemer med materiale der sidder i klemme i sluseklapperne.

Det vil være muligt at oprense udløbet med en almindelig rendegraver ved lavvande under
kote – 0,80 m. Prognose for vandstanden 2 døgn frem kan ses på hjemmesiden
DMI.dk\Hav\Vandstande\Faaborg Havn.

Den lave vandstand optræder oftest med kuling fra vest og sydvest.

4.2.2 Vandstandsvariationen i Vejlen
Det samlede opland til slusen er 10,44 km2. Den gennemsnitlige afstrømning til Vejlen i de 7
vintermåneder er beregnet til 14,4 l/sek./km2. Dette svarer til en gennemsnitlig afstrømning til
Vejlen på 13.000 m3/døgn.

Når slusen er lukket medfører tilstrømningen en stigning af vandstanden i Vejlen og Noret.
På grundlag af højdemodellen er arealet under kote + 0,25 m beregnet til 535.600 m2 og under
kote + 0,50 m er arealet 567.200 m2. En tilstrømningen på 5.400 m3 med lukket sluse vil det
medføre en vandstandsstigning på 1 cm ved et vandspejl i kote + 0,25 m. Områdets topografi
betyder, at der kun er en lille ændring med højere eller lavere vandstand.
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Med en gennemsnitlig vinterafstrømning vil vandstanden stige ca. 2,4 cm pr døgn med lukket
sluse og ca. 17 cm på en uge. Med en stor afstrømning vil vandstanden stige det dobbelte. Om
vinteren vil vandstanden i Vejlen inden slusen lukker på grund af højvande typisk være i kote -
0,10 m. Efter en uge vil engene under kote +/- 0,0 m være oversvømmet med en gennemsnitlig
afstrømning. Med en stor afstrømning vil dette indtræffe efter 3 dage.

Afstrømningen om sommeren er normalt så lille, at vandstanden kun vil stige få centimeter i en
periode med lukket sluse. Ved store nedbørshændelser som i sommeren 2010 og 2011 har der
dog været store afstrømninger, se afsnittet ovenfor.

Ved lavvande i havet uden for slusen, vil vandet kunne løbe hurtigt ud gennem slusen med et 3
m bredt vandslug, så vandstanden i Vejlen hastigt falder til et niveau, der næsten svarer til
vandstanden i havet. Når vandstanden i havet stiger igen, lukker slusen og vandstanden stiger
langsomt i Vejlen, jf. ovenfor.

Om sommeren er tilstrømningen normalt så lille, at selv med den mindre vandstandsvariation i
havet om sommeren, er det muligt at holde en vandstand mellem – 0,10 m og -0,25 m i Vejlen.
Derfor vil engene i Vejlen og i Noret ikke være oversvømmede, men våde i en tør eller normal
sommer, selv om stort set hele arealet er beliggende under kote 0,0 m, generelt mellem kote -
0,10 m og kote – 0,25 m. Den større tilstrømning om vinteren modsvares i perioder med
hyppigere og større lavvande i havet med kraftige vestlige vinde, jf. efterfølgende afsnit.

4.2.3 Vandstandsvariationen i havet
Vandstanden i den vestlige Østersø og Det sydfynske Øhav varierer dels med årstiden og dels på
grund af vindstuvning i Østersøen. Tidevandet i Østersøen er til gengæld uden betydning, idet
den daglige variation typisk er ca. 0,1 m.

Variationen af den generelle vandstand i Østersøen over årstiden skyldes, at Østersøen er en ”sø”
med tre udløb gennem Sundet og Bælterne. Om vinteren tilføres store vandmængder fra Europas
floder, mens fordampningen er meget begrænset. Udstrømningen gennem bælterne kræver en
vandspejlsforskel, som typisk er 10 – 20 cm om vinteren. Desuden er lufttrykket i lange perioder
under middel, som også hæver vandspejlet med typisk yderligere 10 cm. Den generelle
vandstand i Østersøen om vinteren er derfor over kote 0,0 m, typisk mellem + 0,10 og + 0,20
m. Til gengæld er kraftige vinde fra vest fremherskende om vinteren. Dette betyder som
nedenfor beskrevet lavere vandstand i den vestlige del af Østersøen, hvorfor den gennemsnitlige
vandstand i havet ud for Vejlen alligevel kan være lavere om vinteren end om sommeren.

På grundlag af vandstandsmålinger i Bagenkop Havn fra marts 1999 til juni 2003 er den
gennemsnitlige vandstand i den vestlige Østersø beregnet til:

Sommer (maj- september): 1999 2000 2001 2002
Middel vandstand DVR90  + 0,09 m + 0,27 m + 0,15 m + 0,14 m

Vinter (oktober – april): 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03
Middel vandstand DVR90 + 0,11 m + 0,14 m + 0,14 m + 0,01 m

Påvirkningen af den generelle vandstand fra vindstuvningen er størst i perioder med kuling fra
vest og nordvest. Her kan vindstuvningen tilføre vand til Østersøen fra Nordsøen via Kattegat, så
den generelle vandstand i Østersøen og dermed i Det sydfynske Øhav stiger, som f.eks. i
november 2006, hvor den generelle vandstand i Østersøen nåede op på næsten + 0,50 m på
grund af stor afstrømning fra oplandet, lavt lufttryk og hyppige storme fra nordvest.

Der forekommer desuden en betydelig vindstuvning i Østersøen på grund af det forholdsvist
lavvandede havområde. Ved kuling og storm fra vest presses vandet over mod den østlige
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Østersø og til Den Botniske Bugt, så vandstanden falder i den vestlige Østersø. Dette kan
medføre længerevarende lavvande og ved storm et fald i vandstanden på mere end 1,5 m under
middelvandstanden i Østersøen. Lavvande i den vestlig Østersø vil typisk forekomme i periode
med vestenvind, hvor Vejlen så kan afvandes til under kote 0,0 m, selv med en normal
vinterafstrømning fra oplandet. Når vandstanden målt ved Bagenkop Havn har næsten samme
middel om vinteren som om sommeren, skyldes det de længere perioder med kraftig vind fra
vestlige retninger om vinteren, som medfører lav vandstand i den vestlige del af Østersøen.

Når stormen lægger sig hurtigt, og især hvis vinden drejer til nord efter en lavtrykspassage hen
over Sydskandinavien, kommer vandet tilbage til den vestlige Østersø som en bølge, der kan
give et højvande, der målt i centimeter, er større end det lavvande der der blev skabt under
stormen, der pressede vandet mod øst. Denne situation giver de højeste vandstande i den
vestlige Østersø, især hvis den generelle vandstand i Østersøen er hævet efter en periode med
stærk vind fra vest og nordvest inden hændelsen. Den 1. november 2006 steg vandet således til
+ 1,70 m efter en storm. Denne type højvande vil være kortvarig som en lang bølge, der ofte
kun varer 8 timer med et kortvarigt maksimum.

Højvandsstatistikken for Rantzauminde viser følgende statistiske vandstande:

Returperiode Vandstand
100 år 1,76m
20 år 1,51 m
10 år 1,44 m
1 år 1,20 m

Kortvarigt højvande fra returbølgerne vil kun have begrænset indflydelse på vandstanden i
Vejlen, så længe diget ikke overskylles.

Østlig og nordøstlig kuling i Østersøen vil stuve vandet op i den vestlige del af Østersøen og
Lillebælt. Det vil typisk være længerevarende hændelser med stabilt højtryk over Skandinavien
og lavtryk over Mellemeuropa. Dette kan give en vindstuvning med normale vejrforhold på 0,5 –
0,8 m over flere dage.

Om sommeren med vind fra sydøst vil højvande på + 0,20 m - + 0,50 m kunne forekomme i
revarendeperioder  med stabilt højtryk over Skandinavien og derved hindre afvanding af Vejlen.
Der vil dog normalt ikke være tilstrømning fra oplandet ud over grundvandstilstrømningen i de
samme perioder med stabilt højtryk.

I perioder med vind fra vest vil Vejlen til gengæld kunne afvandes til under kote 0,0 m ved
udstrømning gennem slusen, mens der samtidigt normalt er en lille tilstrømning.

Ved opmålinger i området sidst i november 2014 blev vandstanden uden for slusen målt til - 0,31
m, mens der inden for slusen blev målt – 0,30 m og i den vestlige ende af Vejlen blev målt en
vandstand på -0,29 m. I Noret blev vandstanden målt til – 0,21 m (Bilag 3.1). Den lave
vandstand i havet har således afvandet hele området. Betegnelsen ”lavvandssluse” er netop et
udtryk der dækker en bred sluse, der er i stand til at afvande et område ved lavvande.

4.2.4 Vandløb og dræn
En række vandløb afvander til Vejlen og Noret, herunder det offentlige vandløb ”Vandløb
igennem Vejlen og Noret” som spiller en central rolle i afvandingen af Noret.
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Figur 4 Vandløb til og i Vejlen og Noret

4.2.4.1 Vandløbet gennem Vejlen og Noret
Vandløbet er et offentligt vandløb og er ifølge gældende regulativ 2,675 kilometer langt.
Vandløbet er åbent langs hele strækningen og har et samlet opland på ca. 10,4 km2. Ligeledes er
hele vandløbet beskyttet af naturbeskyttelsesloven § 3 og størstedelen af vandløbet ligger i
Natura 2000 område (St. 0 – 2.430 m).

Vandløbet har sit udløb i slusen hvor bundkoten ligger i kote -0,82 m (DVR90) og afvander kun
området når vandstanden udenfor slusen er under vandstanden indenfor. Der er foretaget en
kontrolopmåling af vandløbet og tilløbene for at kontrollere at afvandingsforholdene beskrevet i
regulativet er opfyldt.

Noret afvandes via Vandløb gennem Vejlen og Noret som en gravet rende til den vestlige ende af
Vejlen. De to tilløb til Vandløb gennem Vejlen og Noret, Lungrenden og Landet-Bjerreby
Sogneskel er direkte forbundet ved åbne vandløb til denne gravede rende.  Vandløb gennem
Vejlen og Noret er oprenset til en bredde og dybde, der generelt overskrider regulativets profiler.
I løbet af sommeren sker der en opvækst af spredte tagrør i vandløbet, men det vil ikke hindre
en normal sommerafstrømning fra oplandet. Ved opmålingen under lavvande i Vejlen blev
vandstanden i den vestlige del af vejlen målt til – 0,29 m, mens der i Noret blev målt vandstande
på – 0,21 m, - 0,18 m og – 0,17 m (Bilag 3.1). De højeste vandstande blev målt i vandflade på
engene. Det ses dog, at forskellen mellem Vejlen og Noret kun er 8 – 12 cm, selv om det
sandsynligvis kun har været kortvarigt, at vandstanden uden for slusen har været – 0,30 m, dvs.
9 – 13 cm lavere end i Noret på et tidspunkt, hvor der har været vintertilstrømning til Noret fra
oplandet.
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Figur 5 Det offentlige vandløb Vejlen-Noret i Noret (billede taget december 2013)

Det kan derfor konkluderes, at den generelle afvanding af Vejlen og af Noret ikke kan forbedres
ved uddybning eller udvidelse af de eksisterende vandløb, men det er vigtigt, at vandløbet fra
Noret til Vejlen vedligeholdes.

4.2.4.2 Lungrenden
Den åbne del af vandløbet har en længde på ca. 540 meter, mens den rørlagte del er ca. 2,8
kilometer med et samlet opland på 3,2 km2. Den rørlagte del blev nedklassificeret til privat
vandløb i 1994 og i 2010 blev den åbne del af Lungrenden nedklassificeret til privat vandløb.

4.2.4.3 Landet-Bjerreby sogneskel
Vandløbet har en længde på ca. 2,4 kilometer og har et opland på ca. 1,9 km2. Vandløbet er et
åbent vandløb og blev i 2010 nedklassificeret til et privat vandløb.

4.2.4.4 Gesinge Hovedafløb
Vandløbet har en længde på ca. 2,9 kilometer og har et opland på ca. 2,0 km2. I forbindelse med
udarbejdelsen af regulativet til Vandløb gennem Vejlen og Noret i 1994, blev Gesinge hovedafløb
nedklassificeret til privat vandløb i 1994.

Vandløbet er rørlagt og afvander relativt højt liggende arealer syd for Vejlen hvor tiltag i Vejlen
sandsynligvis ikke vil få nogen betydning for disse arealer. Vandløbet er derfor ikke opmålt.

4.2.5 Sammenligning mellem regulativ og kontrolopmåling
Rambøll har foretaget en kontrolopmåling af Vandløb gennem Vejlen og Noret opstrøms Vejlen
(fra St. 2.675-1.450 m). Denne opmåling som ses i nedenstående Figur 6 er i bilag 13
sammenholdt med den regulativmæssige bund, og det ses tydeligt at den eksisterende bund er
lavere end den regulativmæssige bund. Når dette sammenholdes med tværprofilerne i bilag 14,
ses det at vandløbets dimensioner og dermed vandføringsevne er væsentligt større end de
regulativmæssigt foreskrevne dimensioner. Vandløbet er derfor overvedligeholdt i forhold til de
regulativmæssige bestemmelser.
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Figur 6 Længdeprofil med opmålt og regulativmæssig bund (se også Bilag 13)

I nedenstående Figur 7 ses eksempler på sammenligning af opmålte og regulativmæssige
tværprofiler.

Figur 7 Eksempel sammenligning af opmålte og regulativmæssige tværprofiler (se også Bilag 14)

Som det ses af ovenstående ligger bunden i Vejlen-Noret væsentligt under den regulativmæssige
bundkote i de viste eksempler og generelt som vist på Bilag 14.
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Kontrolopmålinger af de private vandløb, Lungrenden og Landet-Bjerreby Sogneskel er vist i
nedenstående Figur 8 og Figur 9.

Figur 8 Længdeprofil Lungrenden (se også Bilag 16)
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Figur 9 Længdeprofil Landet-Bjerreby Sogneskel (se også Bilag 17)

Som det ses ligger bunden i de to tilløb en smule højere end en tidligere kontrolopmåling fra
2009. Det kunne tyde på mindre/ingen vedligehold af vandløbene efter nedklassificeringen, men
dette har umiddelbart ikke nogen indflydelse på de eksisterende forhold da der er tale om
marginale ændringer. Det vil dog på sigt kunne få en afvandingsmæssig betydning hvis
vandløbene ikke vedligeholdes.

4.2.6 Dræn
Svendborg Kommune har leveret en oversigt over drænprojekter i området omkring Tåsinge
Vejle og Noret. Der er ikke foretaget nogen drænprojekter inde i Vejlen eller Noret som afvandes
via grøblerender og de åbne vandløb.

Der er dog dræntilløb til området fra de højere liggende arealer som har udløb i de interne grøfter
i Vejlen.

4.2.7 Påvirkning ved klimaændringen
Klimaændringen vil medføre stigende vandstand i havet.
Vandstanden i Det sydfynske Øhav er steget relativt med 8 cm fra fastsættelse af DNN i 1891 til
DVR90 i 1990. Siden 1990 er vandstanden steget yderligere 5 cm. Den aktuelle vandstands-
stigning er ca. 0,5 cm/år.



Tåsinge Vejle 20 af 50

Denne stigning vil i perioden bagud i ”mands minde” betyde en gennemsnitlig vandstandsstigning
på ca. 8 cm, som betyder en del, når de afgræssede enge i dag har en drændybde under normale
forhold på 0 – 25 cm.

DMI anfører på DMI.dk/Hav, at en sandsynlig vandstandsstigning frem til 2040 vil være 0,25 m.
Denne vandstandsstigning vil med naturlig hydrologi og fortsat drift med lavvandssluse betyde,
at hele arealet med enge og rørskov i Vejlen og Noret vil være permanent vanddækket, undtaget
i perioder med mere end 0,5 m lavvande i havet.  Middelvandstanden uden for slusen vil være +
0,40 m. Det vil betyde, at engflora og engfugle vil forsvinde, hvorimod rørskovsfugle og
svømmefugle vil få bedre forhold. Afgræsning inden for det nuværende områdes grænser vil ikke
være muligt. Naboarealer til området vil blive påvirket og de lave arealer vil ikke være egnet til
omdrift. Drændybderne med en middelvandstand på + 0,40 m i Vejlen er vist på Bilag 11.

4.3 Arealanvendelse
Hele arealet i Noret og Vejlen er beliggende omkring eller under kote 0,0 m.
Vejlens samlede areal er 52,6 ha og Norets areal udgør 16,0 ha.

Figur 10 Vejlen (billede taget december 2013)

Den permanente frie vandflade i Vejlen udgør ca. 23 ha. Mod øst er der effektivt afgræssede
enge på ca. 4 ha. Resten af arealet, ca. 25 ha er tilgroet med tagrør, dels i permanent vand, men
størstedelen på våd, men normalt ikke vanddækket bund. Rørskov i permanent vand har stor
betydning som yngleplads for rørdrum og rørhøg, mens rørskov på tør bund har begrænset værdi
for faunaen og udkonkurrerer engfloraen. Rørskoven på engene er da også høstet i et forsøg på
at få udvidet afgræsningen på disse arealer. Langs den nordlige side af Vejlen er der da også
delområder, der kan afgræsses, men det er vanskeligt at få dyrene til at gå gennem de vådere
dele af engen. Det kan skyldes gravede kanaler på tværs af engen, hvor der løber dræn ud fra
markerne.
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Figur 11 Areal ved det offentlige fugletårn hvor rørskoven er høstet (billede taget december 2013)

I Vejlen ville en afgræsningen af engene helt ud til den våde rørskov være idel for Plettet
rørvagtel, som er afhængig af en ”blå zone” med tidvist oversvømmede enge op til rørskoven.

I Noret er den vestlige og centrale del på 10 ha ekstensivt afgræsset med opvækst af tagrør og
høje urter i delområder og frit vandspejl i mindre søer og den bred afvandingskanal.
Afgræsningen er vanskeliggjort af engens våde tilstand med blød bund.

Figur 12 Delvist tilgroet areal ved i den nordlige del af Noret (billede taget december 2013)

Den østlige del på ca. 6 ha er dækket med rørskov og åbne vandflader. Der er tilsyneladende
ikke forsøgt afgræsning i flere år. Denne del af Noret kan med lidt højere vandstand anvendes af
rørdrum og rørhøg som yngleplads og muligheden for ynglende trane er til stede med
genindvandringen af trane i det fynske område.
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4.4 Jordbundsforhold
På baggrund af Norets oprindelse som en tilgroningsmose, der senere er blevet overskyllet med
havvand må det forventes at finde tørv og gytje med lidt sandede lag som overlejrer moræne
jord.

I nedenstående jordartskort (J200) fremgår sammensætningen af jordlag i ca. 1 meters dybde
under terræn i området (se også Bilag 15). Dvs. kortet beskriver de oprindelige jordarter under
pløje- og kulturlaget.

Figur 13 Jordartskort

De overordnede jordarter i Vejlen og Noret er saltvandssand. I den nordlige ende er der
aflejringer af ferskvandssand og det øvre opland er domineret af moræneler. Det skal til
ovenstående figur bemærkes, at der udelukkende er foretaget en vurdering af jordarterne indtil 1
m u.t. ud fra J200 kort, hvorfor det ikke er et udtryk for de dybereliggende aflejringer.

Vejlen, som har haft en mere åben forbindelse til havet må forventes at have lag af sand
indlejret i lag af tøv og gytje hvilket også fremgår af Figur 13.

I forbindelse med denne hydrologiske undersøgelse er der gennemført 10 håndboringer til fast
bund (se Bilag 3.1 og Bilag 3.2).

Boringerne B1 – B3 er udført i Noret.
B1 i den østlige del, der ikke afgræsses, viser tørv ned til 3 m dybde, kun lidt sandet.
B2 nær vandløbet ved broen viser ned til 1,8 m dybde tørv og gytje, sandet i de øverste 1,3 m.
Over morænen i 2,2 m dybde er der et lag af fint sand.
B3 i den nordvestlige del af Noret viser 0,7 m tørv og gytje over et 0,3 m lag af sand. Herunder
er der fundet 0,7 m tørv med fint sand over morænen i 1,7 m dybde.
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Boringerne bekræfter således Norets tilblivelse som en tilgroningsmose, der er tidvist, men
begrænset påvirket af havet. Jordbunden er generelt tørveholdig, så bæreevnen for kvæg vil
være begrænset, hvis tørvejorden er vandmættet.

Boringerne B4 – B7 er udført på engen nord for Vejlen.
B4 er udført ved udløbet af vandløbet fra Noret. Under 0,3 m muld er der fundet 1,2 m sand
aflejret over 0,3 m gytje. Morænen er truffet 1,8 m under terræn.
B5 er placeret i søens østlige bred. Under 0,5 m tørv er der truffet et 0,3 m sandlag med skaller.
Sandet overlejer 1,2 m tørv og gytje med morænen i 2,0 m dybde.
B6 er placeret tæt ved den nordlige kant af engen. Der er under et tørvelag på 0,2 m fundet et
0,2 m tykt sandlag med skaller, tilsyneladende den gamle sandstrand, hvor vandstanden var 0,3
m lavere end i dag. Under sandlaget er der truffet lerjord.
B7 er udført midt i den nordlige en ca. 400 m fra dæmningen. Også her er der under 0,2 m tørv
fundet en sandstrand 0,2 – 0,4 m under terræn med morænen kun 0,4 m under terræn.

Boringerne B8 – B10 er udført på engen syd for Vejlen.
B8 er udført midt i engen ved fugleskjulet. Under 0,2 m tørv er der fundet 0, 2 m sand med
skaller og derefter lag af sand ned til 1,4 m dybde, hvor der er truffet et stenlag.
B9 er udført i engen midt for søen. Under 0,2 m tørv er der fundet 0,3 m sand med skaller, som
over lejrer 0,5 m gytje med morænen 1,0 m under terræn.
B10 er udført på næsset ud i søen. Under 0,3 m tørv er der fundet 0,2 m groft sand med skaller.
Dette lag overlejrer 0,2 m gytje over morænen.

Samlet er der fundet strandaflejringer langs bredden af Vejlen som i en fjord med en vandstand i
ca. - 0,3 m Strandbredderne er efterfølgende overlejret med ca. 0,20 m tørv og muld. Kun i en
enkelt boring er der fundet et gytjelag under sandet. Det betyder, at når engene ikke er
vanddækkede, må det være muligt at afgræsse dem, da der er fast bund. Det kræver dog, at
kvæget kan nå frem til engene og at tagrørene er høstede og fjernet om vinteren.

Vanddybden i søen er ca. 1,0 m. Det er sandsynligt, at der er et tørvelag på bunden fra en
ferskvandsmose inden havstigningen. På kortet fra ca. 1860 er hele Vejlen vist afvandet med
lavvandsslusen og en afvandingskanal. Hvis dette kort ikke er ”ønsketænkning”, må terrænet på
dette tidspunkt have ligget maks. 0,3 m under havets overflade, som på dette tidspunkt var –
0,12 m DVR90, dvs. i kote – 0,40 m.

Terrænet må i så fald have sat sig, da Hedeselskabet i 1911 konstaterer, at der var op til 3 fod
vand i Vejlen, mens den stadig afvandes af højvandsslusen og en utilstrækkelig og nedslidt
vindmotor.

Med de registrerede jordtyper forventes der ikke yderligere sætninger af engene langs Vejlen,
hvorimod engene i Noret ville sætte sig, hvis de blev afvandet yderligere.

4.5 Planforhold
Tåsinge Vejle og Noret er som følge af især de naturmæssige værdier underlagt en lang række
udpegninger.

4.5.1 Kommuneplan
Svendborg Kommunes kommuneplan 2009-2021 angiver blandt andet
følgende om Tåsinge Vejle:

Umiddelbart nordøst for Tåsinge Vejles nordvestlige grænse ligger Vornæs Skov som er et
særligt kulturhistorisk beskyttelsesområde

Tåsinge Vejle og Noret er udpeget som lavbundsområde og vådområde.
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Hovedparten af de ”tørre naturtyper” er udpeget som naturområder af international eller
national betydning (A-målsat).

Tåsinge Vejle og Noret er del af et større naturnetværk.

Tåsinge Vejle og Noret er del af et større sammenhængende landskabsområde.

Tåsinge Vejle og Noret er et særligt landskabeligt beskyttelsesområde.

4.5.2 Natura 2000
Beskyttede områder i henhold til EU's habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv samt Ramsar-
områder betegnes under ét som Natura 2000-områder. I Danmark er ovennævnte direktiver
implementeret ved bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007. Disse områder er udpeget for at
beskytte en række naturtyper og arter. Udover beskyttelsen af de ovennævnte områder er der i
Habitatdirektivet beskrevet, at der skal ydes en streng beskyttelse af en række dyre- og
plantearter angivet på Habitatdirektivets bilag IV, uagtet om de forekommer indenfor eller
udenfor de udpegede habitatområder.

Tåsinge Vejle er en del af det internationale naturbeskyttelsesområde nr. 127 ”Sydfynske øhav”,
der er udpeget som hhv. Habitatområde H111, Fuglebeskyttelsesområde F71 og RAMSAR-
område 17. Områdeafgræsningen for natura 2000 området kan ses på Bilag 8. De biologiske
forhold er omtalt i et senere afsnit.

4.5.3 Vandrammedirektivet
Danmark er i lighed med de øvrige EU medlemslande forpligtet til at implementere
Vandrammedirektivet fra EU. I Danmark er der udarbejdet vandplaner for de hovedvandoplande,
som Danmark er opdelt i. Vandplanerne blev vedtaget i december 2011, men er senere hjemvist
til fornyet behandling af Natur- og Miljøklagenævnet og dermed ugyldige. Indtil vedtagelsen af
vandplanerne gælder målsætningerne i Regionplanen (nu Landsplandirektiv).

Ved implementeringen af Vandrammedirektivet og de dertilhørende vandplaner er
vandløbsmålsætninger ændret således, at vandløb inddeles i 5 kvalitetsklasser: høj, god,
moderat, ringe og dårlig. Til hver af disse klasser knyttes krav. Generelt skal vandløbene som
minimum have en god økologisk tilstand. I indeværende vandplanperiode, som løber frem til
2015, baseres tilstanden på smådyrssammensætningen. Som udgangspunkt er kravet for god
økologisk tilstand en faunaklasse 5 (DVFI).

Af Statens Miljøgis fremgår der ingen udpegninger i udkast til Vandplan 1.15 Det Sydfynske Øhav
for Vandløb gennem Vejlen og Noret eller øvrige tilløb til Tåsinge Vejle hverken i form af
undtagelser eller miljømål. Dette skyldes, at Naturstyrelsen har vurderet, at vandløbene som
hver især har oplande mindre end 10 km2 ikke har et naturmæssigt potentiale og derfor er de
ikke medtaget i vandplanen.

I regulativet for Vandløb gennem Vejlen og Noret er St. 0- 1.414 m målsat (strømløb gennem
Vejlen) som naturvidenskabeligt referenceområde op på strækningen fra St. 1.414-1.852 m som
æstetisk tilfredsstillende samt om muligt fiskevand (Figur 14).

Figur 14 Målsætning for Vandløb gennem Vejlen og Noret (fra regulativet)
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Der har i nærværende forundersøgelse ikke kunnet skabes klarhed over hvorfor strømløbet
gennem vejlen har en målsætning som naturvidenskabeligt referenceområde.

Regionplanens (nu Landsplandirektiv) målsætninger for vandløbet bortfalder ved vedtagelse af
vandplanen for området.

Selve Vejlen er klassificeret som kystvand med lavt saltindhold (O4) og der er angivet, at der
ikke er målopfyldelse og at den ikke er klassificerbar.

Udkast til Vandplan 1.15 Det Sydfynske Øhav angiver for Tåsinge Vejle, at ”som parameter for
den økologiske tilstand anvendes ålegræssets udbredelsesdybde, men som følge af primært den
lave saltholdighed i Vejlen kan ålegræs ikke vokse i området. Som følge af den lave vanddybde i
området eksisterer ikke reelle historiske dybdegrænser for andre blomsterplanter. Der kan derfor
ikke angives en referencetilstand og et miljømål for området. Miljømålet er god økologisk
tilstand, og målopfyldelsen vurderes ud fra en supplerende tilstandsvurdering omfattende en
generel økologisk tilstandsbeskrivelse”.

Af retningslinje 48 i udkast til vandplan 1.15 fremgår det, at:

For vandområder, hvor en sluse eller klap, fx kontrolklap eller højvandsklap, medfører, at
vandudvekslingen mellem to tilgrænsende vandområder ikke flyder frit, men i større eller mindre
grad styres af mennesker, skal den hidtidige drifts- og vedligeholdelsespraksis fortsættes, med
mindre andet udtrykkeligt er angivet i specifikke retningslinjer for de pågældende vandområder.

Det er angivet at tilførslen af næringsstoffer fra landbrug og spredt bebyggelse til Tåsinge Vejle
skal reduceres.

4.5.4 Beskyttet natur
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 er der udpeget en række forskellige naturtyper indenfor
projektområdet (Bilag 2). Disse arealer er beskyttede, og der må ikke foretages ændringer i
deres tilstand uden kommunens godkendelse (se Bilag 8). Den tilstedeværende natur behandles i
et senere afsnit.

Vejlen er omfattet af en søbeskyttelseslinje.

Figur 15 Søbeskyttelseslinje ved Vejlen
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En del af Vejlen er omfattet af en skovbyggelinje.

Figur 16 Skovbyggelinje ved Vejlen.

En del af vejlen er omfattet af strandbeskyttelseslinie.

Figur 17 Strandbeskyttelseslinie ved Vejlen

4.5.5 Vandløb
Vandløb igennem Vejlen-Noret er et offentligt vandløb og administreres i henhold til Svendborg
Kommunes vandløbsregulativ af 1994, hvor det er vandløb nr. 22.

Vandløbet er 2.675 m langt og har udløb ved slusen i Vejlen.
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Vandløbet har en fastlagt geometrisk skikkelse.

Følgende vedligeholdelsesbestemmelser gælder for vandløbet:

St. 0-1.414 m: Strømløb gennem Vejlen.

St. 1.414-2.675 m: Vandløb med lempet målsætning.

Grødeskæring kan iværksættes efter behov en gang om året i perioden 1. august til 31. oktober.

Vedligeholdelsen af vandløbet kan foretages maskinelt på strækningen med lempet målsætning.

De øvrige tilløb til Vejlen og Noret er private vandløb som vedligeholdes i henhold til
vandløbslovens bestemmelser om ikke at ændre vandføringsevne eller skikkelse.

4.5.6 Drikkevandsinteresser
Projektområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser.

4.5.7 Jordforurening
Området er ikke kortlagt på noget niveau i forhold til forurenet jord.

4.5.8 Fredning og fortidsminder
Vejlen er underlagt en arealfredning af 24. september 1942 med det formål at bevare et
moseområde.

Figur 18 Arealfredning Tåsinge Vejle

En stor del af Vejlen er omgivet af beskyttede diger.



Tåsinge Vejle 28 af 50

Figur 19 Beskyttede diger

4.6 Natura 2000 og biologiske forhold
Tåsinge Vejle er en del af Natura 2000 område nr. 127 ”Sydfynske øhav”, der er udpeget som
hhv. Habitatområde H111, Fuglebeskyttelsesområde F71 og RAMSAR-område 17.
Udpegningsgrundlaget for de internationale naturbeskyttelsesområder er:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 111
Naturtyper
Sandbanke (1110) Vadeflade (1140)
Kystlagune (1150) Bugt (1160)
Rev (1170) Strandvold med enårige planter (1210)
Strandvold med flerårige planter (1220) Kystklint/klippe (1230)
Enårig strandengsvegetation (1310) Strandeng (1330)
Forklit (2110) Hvid klit (2120)
Grå/grøn klit (2130) Kransnålalge-sø (3140)
Næringsrig sø (3150) Vandløb (3260)
Tørt kalksandsoverdrev (6120) Kalkoverdrev (6210)
Surt overdrev (6230) Urtebræmme (6430)
Avneknippemose (7210) Kildevæld (7220)
Rigkær (7230) Bøg på muld (9130)
Ege-blandskov (9160) Elle- og askeskov (91E0)
Arter
Skæv vindelsnegl (1014) Sumpvindelsnegl (1016)
Stor vandsalamander (1166) Klokkefrø (1188)

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 71 og RAMSAR-område 17
Ynglefugle
Rørdrum Rørhøg
Engsnarre Plettet rørvagtel
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Klyde Almindelig ryle
Brushane Fjordterne
Havterne Dværgterne
Splitterne Mosehornugle
Trækfugle
Knopsvane Sangsvane
Mørkbuget knortegås Troldand
Bjergand Edderfugl
Hvinand Toppet skallesluger
Blishøne

I statens kortlægning af de internationale naturbeskyttelsesområder er følgende naturtyper
kortlagt indenfor projektområdet: ”Kystlagune” og ”Strandeng”. Derudover er der et par mindre
arealer med ”Aske og Elleskove” som grænser op til området.

Strandengsarealerne består af en mosaik af strandrørsumpe og afgræssede strandenge. Både
Tåsinge Vejle og Noret har et dårligt strukturindeks og et moderat til dårligt artsindeks, hvilket
primært skyldes massive problemer med tilgroning til tagrørsump. Selve Tåsinge Vejle er kortlagt
i 1985 samt igen i 2002 af Fyns Amt. I 1985 fremstod større dele af Tåsinge Vejle som
afgræssede strandenge med en meget artsrig vegetation bl.a. med forekomst af den rødlistede
plante Tangurt samt med forekomst af Drue-Gåsefod og Strand-Skræppe der begge er sjældne
på Fyn. Af besigtigelsen fra 1985 fremgår det dog, at der allerede her er problemer med
afgræsningen, samt at dele af området ikke har været afgræsset de seneste ca. 15 år.

Langs kanterne af strandengsarealet i selve Tåsinge Vejle er der flere steder, der er påvirket af
trykvand, og som har en vegetation, der er mere fersk. Der har således tidligere været
registreret 3 mindre partier med en egentlig rigkærsvegetation i selve Tåsinge Vejle bl.a. med
forekomst af Maj-Gøgeurt, Kødfarvet Gøgeurt og Engblomme. Noret er ligeledes kortlagt som
strandeng i statens kortlægning. Langs kanten af området er der imidlertid også her en række
mere ferske områder med karakter af overgangsrigkær og Fyns Amt har i 1992 kortlagt en
meget stor bestand af Maj-Gøgeurt i området. De mere ferske partier med karakter af en mosaik
af rigkær og strandeng fremgår af nedenstående Figur 20.
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Figur 20 Områder hvor der tidligere er fundet mindre partier med rigkærslignende vegetation.
Områderne er afgrænset ud fra beskrivelserne i de tidligere kortlægninger fra Fyns Amt.

Området afvandes gennem en lavvandssluse, der erfaringsmæssigt under normale vejrforhold
kan holde en normal sommervandstand i kote – 0,20 / 0,25 m, så engene netop ikke
oversvømmes. Alle strandengsarealerne i Vejlen og Noret ligger under kote 0,0 m, mellem – 0,0
og – 0,25 m. Alle de arealer, der ikke er vanddækkede, har således en drændybde på mellem 0
og 0,15 m. Afhængig af jordbundsforholdene i området vil arealer med en drændybde på under
0,25 m være vanskelige at pleje ved afgræsning. Det vurderes således, at stort set alle
engområderne i Tåsinge Vejle og Noret er vanskelige at pleje ved afgræsning. I den østlige del af
Tåsinge Vejle er der imidlertid en rimelig fast bund der sikrer, at en del af dette område kan
afgræsses på nuværende tidspunkt. Men en forhøjet vandstand på ganske få centimeter vil
afgræsning ikke længere være mulig.

Forekomsten af små partier med rigkær langs kanterne på en del af arealet indikerer, at der
kommer trykvand ud langs skræntfoden. En konstant gennemstrømning af kalkholdigt grundvand
er af afgørende betydning for opretholdelsen af de særlige økologiske forhold, der findes i
rigkærsområder, og ligegyldigt i hvilken habitat rigkæret er opstået, er der en række
vandkemiske og hydrologiske forhold, der er meget ens /1/. Vandstanden er således meget stabil
hen over året sammenlignet med regnvandsbetingede mosetyper, og den vandmættede zone
befinder sig ofte indenfor 10 cm fra overfladen med et mindre fald hen over sommermånederne
/2/. Allerede på nuværende tidspunkt vurderes det, at den generelle vandstand i området er så
høj, at grundvandsgradienten i området er meget begrænset eller helt manglende.

Bilag IV arter
Følgende bilag IV arter er fundet på Tåsinge: vandflagermus, brun flagermus, langøret
flagermus, sydflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø,
springfrø og grønbroget tudse.
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Flagermus
De flagermus der vurderes, at kunne forekomme indenfor eller i nærheden af projektområdet er
primært knyttet til gamle træer eller til huse og lign. Arterne fouragerer over vidt forskellige
habitater som vandløb og søer, hegn og skovbryn samt for brunflagermus vedkommende højt
over åbent agerland, hegn og skov. Det vurderes således, at der kan være en række arter af
flagermus som fouragerer hen over projektområdet, det vurderes dog, at der ikke er egentlige
ynglelokaliteter indenfor projektområdet.

Markfirben
Markfirben yngler på en række forskellige levesteder lige fra menneskeskabte levesteder som
jernbaneskråninger, råstofgrave, diger og lign. til mere naturlige levesteder som overdrev, heder,
kystskrænter m.m. Det forudsætter dog, at levestederne indeholder solvendte skråninger med
veldrænede lette jordtyper og en sparsom vegetation.

Det kan ikke udelukkes, at der kan være forekomst af Markfirben på digerne omkring Tåsinge
Vejle.

Padder
Både stor vandsalamander og spidssnudet frø findes ret udbredt i det meste af landet og
springfrø findes relativt hyppigt på Sydfyn og på de sydfynske øer. Alle tre arter yngler i
vandhuller af meget forskellig størrelse. Fælles for de tre arter er imidlertid at deres æg og
haletudser ikke tåler saltvand. Både Tåsinge Vejle og Noret består af gamle strandengsarealer,
der er mere eller mindre saltpåvirkede: Det vurderes derfor, at der ikke yngler stor
vandsalamander, springfrø eller spidssnudet frø indenfor projektområdet.

Grønbroget Tudse forekommer flere steder langs de indre kystlinier. Grønbroget tudse er en
pionerart der opsøger nye yngleområder, der er fri for bevoksning. Den foretrækker temporære,
lysåbne vandsamlinger, hvor ynglen kan udvikles meget hurtigt, hvorimod den trives dårligt i
vandhuller, som er groet til. Kravet om, at der hele tiden skal opstå nye vandhuller, kan
imidlertid i de fleste tilfælde ikke opfyldes. I stedet anvender tudserne vandhuller, som bare er så
ubevoksede som muligt. Derudover kan tudserne også yngle i vandsamlinger, der på en eller
anden måde er usædvanlige, fx brakvandshuller. Der er tidligere fundet en mindre bestand af
grønbroget tudse i Tåsinge Vejle, og det kan ikke udelukkes, at den kan findes i Noret.

4.7 Vandløb
Der er i 2011 foretaget en undersøgelse af smådyrsfaunaen i Vandløb gennem Vejlen og Noret
hvor der er fundet en faunaklasse 3 ved begge stationer (DVFI), svarende til en ringe økologisk
tilstand.

Den økologiske tilstand i de øvrige tilløb er ukendt.

4.8 Eksisterende landskabelige og kulturhistoriske forhold
Området omkring Tåsinge Vejle og Noret er formet som en moræneflade under gletcheren og er
derfor uden de dramatiske landskabsformer, som vi ser i randmorænerne og tunneldalene på
Fyn.  Noret og Vejlen er kun lavninger i en svagt bølgende moræneflade.

Landskabeligt er Vejlen og Noret ikke meget synlig med deres placering i morænefladen uden
udsigter fra bakker. Noret kan overskues fra Vornæsvej og Sdr. Vornæsvej. Vejlens vestlige del
kan overskues fra dæmningen med Søren Lolks Vej. Fra vejen Vejlen er der en sti med en
gangbro gennem engen til et observationsskjul i kanten af rørskoven, hvorfra søen og rørskovene
i den østlige del kan overskues.
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Figur 21 Udsigt over Vejlen (billede taget april 2014)

Dæmningen med lavvandsslusen fra 1929 udgør det kulturhistoriske minde om forsøget på
tørlægningen af Tåsinge Vejle og Noret.
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5. LØSNINGSFORSLAG

5.1 Løsningsforslag 1 - Nulløsning
Muligheden for en fortsat naturpleje med en løsning, hvor den nuværende afvanding gennem
lavvandsslusen bevares, er vurderet. Forholdene for afgræsningen i somrene 2010 – 2011 var
dårlige på grund af stor, til tider ekstrem sommernedbør, mens sommeren 2013 har været mere
tør end normalt fra juli til september.

Afvandingen gennem slusen kan ikke forbedres, men slusen og udløbet uden for slusen skal
vedligeholdes, således at udløbet ved lavvande udnyttes i fuldt omfang. Tætheden af slusen skal
sikre et begrænset tilbageløb ved højvande.

Afgræsningen af engene i den østlige del af Vejlen kan bevares. Afgræsning af engene nord for
Vejlen kan muligvis genoptages ved at sikre en fast vej langs diget med overgange eller
vadesteder over de tværgående afvandingskanaler. Tagrørene høstes lavt i august – september
helt ud til vandkanten og det afskårne materiale fjernes. Området skal muligvis indhegnes som
en separat fold, for at dyrene ikke bliver på engene mod øst.

Afvandingen af Noret kan ikke forbedres ved uddybning eller udvidelse af vandløbet Vejlen-Noret,
men det skal vedligeholdes årligt. Afvandingen af strandengene i Noret kan forbedres en smule
ved et opgrave de gamle grøblerender, der ligger pr. 15 m gennem strandengen til kanalen i den
vestlige del. Det er især de sidste 10 – 30 m nærmest kanalen, som ikke fungerer. Det
oprensede materialer fordeles på terrænet midt mellem grøblerenderne, som det er tradition ved
anlæg og vedligehold af grøblerender. Virkningen af oprensede grøblerender vil være, at
strandengen afvandes lidt bedre, når vandstanden i kanalen ved lavvande falder. Til gengæld
oversvømmes strandengene hurtigere, når vandet stiger i kanalen.

Vandfyldte grøblerender (footdrains) vil ifølge anvisninger af Royal Society for the Protection of
Birds reducere prædation af engfugle, fordi det er vanskeligere for rovdyrene at afsøge engene
for reder.

Den østlige del af Noret er allerede i dag helt tilgroet med tagrør og med enkelte frie vandflader.
Det foreslås, at dette område opgives som afgræsset strandeng, men forbedres som rørskov med
våd eller vanddækket bund. Vest for den tværgående grøft kunne der udføres en mindre
terrænhævning med tilkørt jord og vandet fra Lungrenden kan gives mulighed for at oversvømme
området ved at gennemgrave levéen langs vandløbet. Dette vil kunne give forbedrede forhold for
rørhøg, rørdrum og plettet rørvagtel.
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Figur 22 Terrænhævning i Noret med deraf følgende vådere rørskov

Klimapåvirkningen med stigende vandstand i havet vil medføre en tilsvarende stigning af
vandstanden i Vejlen og Noret. Med en stigning på 0,15 m vil alle strandengene i Vejlen og Noret
være næsten permanent oversvømmet. Ifølge DMI.dk vil dette niveau optræde sandsynligvis
være nået i 2030. Samtidigt vil fremtidige store sommerregn-hændelser i perioder med lukket
sluse kunne oversvømme engene i kortere perioder, hvor kvæget vil have behov for adgang til
højjord.

Konsekvensen vil være, at det kun er muligt at forbedre betingelserne for afgræsningen
marginalt i Noret og måske på nordsiden af Vejlen, men at det inden for 5 – 10 år ikke vil være
muligt at fortsætte afgræsningen med kvæg med 0-løsningen.

5.2 Løsningsforslag 2 - Installering af pumpe.
Afvandingen af Vejlen med lavvandsslusen fortsætter som hidtil, men den suppleres med en
pumpe ved dæmningen. Pumpen anvendes kun i sommerhalvåret, mens der er afgræsning på
arealet. Pumpen niveaustyres, så den kun kører, når vandstanden i Vejlen når over et niveau,
der er kritisk for afgræsningen. Som udgangspunkt kan dette niveau sættes til – 0,15 m, måske
– 0,20 m. Jo lavere niveau, des oftere skal pumpen køre. Pumpens kapacitet skal svare til en
middelafstrømning i en våd sommer, idet en kortvarig vandstandsstigning ved store
regnhændelser kan accepteres. Den gennemsnitlige afstrømning over de 5 sommermåneder med
50 % ekstra nedbør (420 mm) og 75 % fordampning (132 mm) er beregnet til 188 mm svarende
13.000 m3/døgn. Hertil skal løgges grundvandsafstrømningen på 1.040 m3/døgn, Dette vil give
en pumpekapacitet på ca. 210 l/sek

Med denne løsning kan den aktuelle eller ønskede tilstand på strandengene bevares, men den tid,
pumperne skal køre vil efterhånden øges og i 2030 vil det være i størstedelen af
afgræsningsperioden, at pumpen skal sikre muligheden for afgræsning af strandengene. Til
gengæld vil løsningen fastholde den nuværende tilstand, dog dermed også de betingelser for
afgræsning, som optræder aktuelt i somre med normale nedbørsforhold. De tiltag der er
beskrevet for 0-løsningen kan gennemføres og forbedre forholdene for afgræsningen.
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Det vil være muligt at sikre en optimal sommervandstand med en vindmotor i stedet for en
pumpe. På den tid, hvor engen blev anvendt til græsning for heste, blev vandstanden med en
vindmotor holdt i et niveau, så hestene kunne græsse på engene, når de ikke arbejdede.
Vindmotoren ses på foto fra stormfloden nytårsnat 1904/05.

Figur 23 Vindmotor på dæmningen ved Tåsinge Vejle (Kjeld Hansen, Dettabteland.dk)

I Holland produceres denne type vindmøller til at regulere vandstanden i vådområder. De kan
leveres med en alm. pumpe eller en sneglepumpe, som blev anvendt tidligere. Det vil således
være muligt at udføre Løsningsforslag 2 energineutralt og samtidigt en formidling af, hvordan
landvindingen sket for 100 år siden med vindmøller og sneglepumpe. Vindmotorens størrelse
tilpasses behovet for Vejlen. Den vil sandsynligvis blive mindre vindmotor, som den i Figur 24
viste, der pumper vand til et vådområde i naturreservatet Ilperveld ved Amsterdam.
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Figur 24 Ny hollandsk vindmotor med sneglepumpe

Figur 25 Hollandsk vindmotor, som pumper vand til vådområde

Muligheden for at installere en pumpe eller en vindmølle for at fastholde Noret og engene
omkring Vejlen som afgræssede våde enge vil være en teknisk løsning på de tiltagende
problemer med at afgræsse engene, der kan klimasikre den ønskede natur i området.

Denne løsning kan være i modstrid med gældende regler og Vandrammedirektivet. Ved vurdering
af acceptable løsninger til sikring af eksisterende natur må de fremtidige havstigninger medtages
som en parameter. I dette tilfælde drejer det sig om et inddiget naturområde, hvor vandstanden
har været holdt kunstigt lav med en lavvandssluse. Med den stigende vandstand vil slusen ikke
længere kunne fastholde muligheden for afgræsning af engene, hvorfor der inden for en
overskuelig fremtid vil ske en tilgroning med tagrør af hele området med den forarmning af
naturen, som det vil medføre.
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5.3 Løsningsforslag 3, Udvidelse af Naturarealerne
De tiltag, der er beskrevet ved 0-løsningen gennemføres også med dette forslag.
Det foreslås desuden at udvide naturarealerne ved køb af en stribe af den dyrkede jord langs
nordsiden af Vejlen og den nordøstlige kant af Noret (Bilag 10,11 og 12).

Afgræsningen af strandengene er vanskelig under de nuværende forhold. Strandengene vil om
sommeren være sumpede med en drændybde på mindre end 0,25 m. I våde sommerperioder og
med høj vandstand i havet, vil det meste af strandengene være oversvømmede, og kvæget har i
dag ingen mulighed for at hvile på tørre arealer eller søge til højere arealer for afgræsning, mens
strandengene er oversvømmede. Hele området nord for Vejlen er tilgroet med tagrør, fordi
kvæget ikke kan nå frem til de arealer, der kunne afgræsses og dermed retableres som
afgræssede strandenge.
Der vil være en risiko for, at det ikke vil være muligt at finde forpagtere, der vil sætte kvæg på
arealerne.

Projektforslaget indebærer derfor erhvervelse af en stribe dyrkningsjord nord for Vejlen og øst for
Noret. Dette areal inddrages i det afgræssede areal, så kvæget kan søge op på den mere tørre
jord i de perioder, hvor strandengene er oversvømmede eller for våde til afgræsning.

Implementering af Løsningsforslag 3 vil forbedre muligheden for afgræsning med den nuværende
vandstand, fordi dyrene kan hvile og søge tilflugt på højjorden og frit vandre til engene nord for
Vejlen og gå ud og afgræsse dem, når vandstanden tillader det.

De sandsynlige prognoser for vandstandsstigningen betyder, at engene med tiltagende
hyppighed vil være for våde og efterhånden oversvømmede i en større og større del af
græsningsperioden, så en fuldstændig tilgroning af engene og Noret med tagrør vil være
resultatet.

Når de nuværende enge oversvømmes vil den foreslåede udvidelse betyde, at floraen kan brede
sig til de højere arealer. På grund af topografien vil de våde enge dog kun udgøre et ret smalt
bælte langs højjorden.

Løsningsforslag 3 vil derfor give en forbedret afgræsning nu, men i løbet af 10 – 15 år vil
afgræsningen af Noret og engene ved Vejlen blive vanskelig og efterhånden umulig.

Dyrkningsjorden er beliggende mellem kote + 0,50 m og kote + 1,50 m og en del af arealet vil
derfor allerede nu være påvirket af en ringe drændybde med naturlig hydrologi i Vejlen. Med
klimaudviklingen vil drændybden på det meste af arealet reducere muligheden for at dyrke
arealet i omdrift., jf. Bilag 11 med drændybder i 2040. På samme kort ses også, at påvirkede
arealer syd for Vejlen vil være meget begrænsede, og der derfor ikke er noget argument for at
udvide naturarealet mod syd.

Langs nordsiden af Vejlen er der et beskyttet dige. Der skal søges dispensation til at flytte dette
dige op til den nye projektgrænse, så strandengene på de nye arealer vil såvel visuelt som
biologisk hænge sammen med de eksisterende strandenge. Ved Noret er der et levende hegn
langs skel til dyrkningsjorden. Hegnet skal ryddes, men behøver ikke at erstattes af et nyt hegn
langs den nye projektgrænse.

Afgræsningen af den østlige ende af Noret opgives, som beskrevet i Afsnit 5.1.

5.4 Kombination af Løsningsforslag 2 og Løsningsforslag 3
Ved at kombinere Løsningsforslag 2 og Løsningsforslag 3 (se afsnit 5.2 og 5.3) opnår man både
den umiddelbare forbedring af forholdene for afgræsningen og muligheden for at fastholde denne
forbedring med den stigende vandstand. Pumpeniveauet i græsningsperioden kan fastsættes, så
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den ønskede tilstand af de afgræssede enge kan opnås bedst muligt ved at fastholde den
optimale vandstand om sommeren.

Det vurderes, at en kombination af Løsningsforslag 2 og 3, det vil sige udvidelse af
naturarealerne og klimasikring af de eksisterende enge med en pumpe, vil være den optimale
løsning, såfremt man ønsker at bevare og forbedre forholdene for de nuværende naturværdier i
området.
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6. KONSEKVENSVURDERING

6.1 Hydrologiske forhold
6.1.1 Løsningsforslag 1 - 0-løsningen

Lavvandsslusen vil fortsat kunne holde en vandstand i Vejlen og Noret på ca. 0,30 m under
middelvandstanden i Det sydfynske Øhav. Med den nuværende vandstand vil strandengene i kote
 – 0,20 / + 0,0 m være tidvist oversvømmede ved længerevarende højvand og samtidig store
afstrømninger fra oplandet. Dette forekommer hyppigst om vinteren, men som erfaringen viser,
kan dette også ske om sommeren. Problemet er, at kvæget ikke kan søge til højere arealer ved
oversvømmelse. Med lav vandstand i Vejlen vil strandengene stadigt være våde med lokalt
permanet vanddækkede arealer.

Afløbet fra Noret skal vedligeholdes, men det vil ikke hjælpe på afvandingen at udvide eller
uddybe vandløbet mellem Noret og Vejlen.

Med den sandsynlige vandstandsstigning i havet vil strandengene blive vådere og oftere
vanddækkede. Det må således forventes, at det i løbet af 10 – 20 år vil være umuligt at
afgræsse strandengene og rigkærene, således at hele det nuværende areal af Vejlen og Noret vil
blive vanddækket og strandengene gro til med tagrør.

6.1.2 Løsningsforslag 2 – Pumpe
Med denne løsning kan den nuværende tilstand bevares og oversvømmelse af strandengen og
rigkærene om sommeren kan stort set undgås. Det vil også være muligt at forbedre forholdene
for afgræsningen ved at sænke niveauet for start af pumpen.

Pumpens driftstid vil dels være afhængig af den ønskede vandstand i Vejlen. Med den stigende
vandstand i havet vil driftstiden øges og efterhånden må det forudses, at alt vand skal pumpes
ud af Vejlen. Hvis det kan accepteres at strandengene kan være vanddækkede om vinteren, vil
det kun være sommervandføringen, der skal pumpes ud. Til gengæld er løsningen holdbar, idet
den eksisterende tilstand kan bevares med stigende vandstand. Diget mod havet skal dog
forhøjes på et tidspunkt for at hindre oversvømmelse ved stormflod med stigende vandstand.

Løsningen indebærer en permanent driftsudgift til pumpen.

6.1.3 Løsningsforslag 3, Udvidelse af naturområdet
Med denne løsning vil strandengene og rigkærene med stigende vandstand blive hyppigere
vanddækkede som ved 0-løsningen, men det vil være muligt at opretholde en græsning i Noret
og strandengene nord og øst for Vejlen i en længere periode, da kvæget vil have mulighed for at
trække op på de højere arealer, nar strandengene er for våde eller oversvømmede. Da dyrene
kan gå på tør jord langs nordsiden af Vejlen, vil det med den nuværende vandstand være muligt
at afgræsse de tilgroede strandenge langs nordsiden af Vejlen.

Med den sandsynlige vandstandsstigning i havet vil strandengene blive vådere og oftere
vanddækkede. Det må således forventes, at det i løbet af 20 år vil være vanskeligere at afgræsse
de nuværende strandenge, således at en større del af det nuværende areal af strandengene i
Vejlen og i Noret igen vil gro til med tagrør. Den blå zone og de våde strandenge kan dog følge
med op på højere liggende arealer, som dog vil være smallere end de nuværende strandenge.

6.1.4 Kombination af løsningsforslag 2 og 3
Ved at kombinere løsningsforslag 2 og 3 kan den eksisterende afvandingstilstand bevares eller
forbedres ved at sænkes niveauet for start af pumpen. Ved at bevare den eksisterende tilstand
ved pumpning vil der være perioder hvor arealerne er tilstrækkeligt tørre til at kunne afgræsses.
eller forholdene for græsning forbedres ved at sænke vandspejlet yderligere ved pumpning vil en
udvidelse af naturområdet sikre, at der vil være arealer som er tørre nok til at kunne afgræsses.
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6.2 Arealanvendelse
6.2.1 Løsningsforslag 1 - 0-løsningen

Forholdene vil stort set være uændrede, men det kan muligvis lade sig gøre, at få etableret en
afgræsning af engene nord for Vejlen.

Det må forudses, at al afgræsning må opgives i løbet af 10 – 15 år, hvorefter engene i Noret og
ved Vejlen gror til.

Påvirkningen af afgræsningen fra øget vinternedbør vil være marginal, og da vandstanden i havet
er steget 25 – 40 cm i den samme periode vil engene være permanent vanddækkede, når den
øgede vinternedbør er fuldt indfaset.

6.2.2 Løsningsforslag 2 – Pumpe
Forholdene vil stort set være uændrede, men det kan lade sig gøre, at få etableret en afgræsning
af engene nord for Vejlen med de tiltag, der er beskrevet i 0-løsningen og med den rette
sommervandstand i Vejlen.

Med et øgende energiforbrug vil det være muligt at fastholde afgræsningen om sommeren med
den stigende vandstand i havet.

6.2.3 Løsningsforslag 3, Udvidelse af naturområdet
Løsningen vil give forbedrede afgræsningsforhold både i Noret og specielt på engen nord for
Vejlen, fordi kvæget kan trække op på højjorden ved høj vandstand i Vejlen og Noret.
I tørre perioder vil kvæget søge ud i de våde områder med frisk græs og urter.

Efterhånden som engene vil være hyppigere oversvømmede, vil afgræsningen af de nuværende
enge blive sjældnere, men der vil blive et bælte af enge på det nye højere areal.

Ved løsningsforslag 3 vil dyrkningsjord i et vist omfang skulle inddrages til etablering af
naturarealer.

6.2.4 Kombination af løsningsforslag 2 og 3
Ved en kombination af løsningsforslag 2 og 3 vil der være mulighed for en uændret
arealanvendelse og græsning. Afgræsningen vil kunne bevares på sigt med en øget pumpning.
Der vil skulle inddrages højere liggende dyrkningsjord til etablering af naturarealer.

6.3 Biologiske forhold og Natura 2000
I nedenstående er der foretaget en vurdering af konsekvenserne for udpegningsgrundlaget for
Natura 2000 området og for bilag IV arter, ved de respektive løsningsforslag.
Konsekvensvurderingen er primært lavet med baggrund i statens kortlægning af de
internationale naturbeskyttelsesområder hvor følgende naturtyper er kortlagt indenfor
projektområdet: ”Kystlagune” og ”Strandeng”.

6.3.1 Løsningsforslag 1 - Nulløsningen
Med den sandsynlige vandstandsstigning i havet vil strandengene blive vådere og oftere
vanddækkede. Det må således forventes, at det i løbet af 10 – 20 år vil være umuligt at
afgræsse strandengene, således at hele det nuværende landareal af Vejlen og Noret vil blive
vanddækket, og strandengene vil gro til med tagrør eller blive til åbne vandflader. Dette vil have
en negativ påvirkning på en række naturtyper på Natura 2000 udpegningsgrundlaget.

Allerede på nuværende tidspunkt er en afgræsning af området vanskelig, hvilket dels skyldes, at
hele arealet har en drændybde på 0 m til – 0,15 meter og dels, at der ikke er højere liggende
arealer til rådighed som kvæget kan søge op på i våde perioder.
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Forekomsten af små partier med rigkær langs kanterne på en del af arealet indikerer, at der
kommer trykvand ud langs skræntfoden. Allerede på nuværende tidspunkt vurderes det
imidlertid, at vandstanden i området er så høj, at grundvandsgradienten i området er meget
begrænset eller helt manglende. Det er tvivlsomt, om der stadig er de forhold, der er nødvendige
for, at rigkærene kan opretholdes.

Med løsningsforslag 1 vurderes det, at plejen ikke kan opretholdes længere end ca. 10 – 20 år.
Stort set hele det område, der nu består af strandeng og rigkær, vurderes således at blive til
våd/vanddækket tagrørssump og åbne vandflader indenfor en relativt begrænset årrække.
Området med naturtypen kystlagune vil således blive forøget på bekostning af strandengen.

Grønbroget tudse er en pionerart, der er helt afhængig af, at der hele tiden er en række meget
lysåbne vandhuller med en sparsom vegetation. Såfremt plejen i området ophører vurderes det
således, at der på længere sigt ikke vil være egnede ynglevandhuller for Grønbroget tudse.

Arealet med rørskov på vanddækket areal vil til gengæld udvides til glæde for rørdrum og rørhøg.

6.3.2 Løsningsforslag 2 – Pumpe
Med denne løsning kan den nuværende tilstand bevares og oversvømmelse af strandengen om
sommeren kan stort set undgås. Det vil også være muligt at forbedre forholdene for
afgræsningen ved at sænke niveauet for start af pumpen. Såfremt der etableres en pumpe bør
det således overvejes, om vandstanden ikke skal sænkes til en sommervandstand til kote – 0,20
m.

Med en gennemførelse af løsningsforslag 2 vil det være muligt, også på lang sigt at bevare og
forbedre forholdene for den tidligere så artsrige strandengsvegetation i området. Der vil dog
mangle arealer med højjord, som ville kunne sikre en bedre afgræsning af området.
Ved at høste tagrørene helt ud i vandet i august – september, vil det være muligt for kvæget at
gå ud fra en adgangsvej langs diget (fra Løsningsforslag 1) og afgræsse de spirende tagrør på
strandengen om foråret og følge med ud med faldende vandstand om sommeren. Det vil derved
være muligt at skabe en blå zone langs Vejlens nordside og dermed forbedre forholdene for
udpegningsarten plettet rørvagtel. Der vil stadig være et bælte af tagrør i vandet til rørdrum,
rørhøg og skægmejse

Forekomsten af de små partier med rigkær langs kanterne på en del af arealet er helt afhængige
af, at der er en grundvandsgradient, der kan opretholde gennemstrømningen. Allerede på
nuværende tidspunkt er vandstanden i området så høj, at det vurderes, at denne gradient er
begrænset eller helt manglende. Det er således tvivlsomt, om disse partier med rigkær kan
bevares på længere sigt. Hvis denne løsning vælges, skal den optimale sommervandstand
mellem – 0,20 m og – 0,30 m fastlægges, så både fuglelivet og den ønskede plantevækst kan
tilgodeses.

Samlet set vurderes det således, at løsningsforslag 2 vil medføre, at de nuværende
strandengsarealer kan bevares, og at den dårlige naturtilstand på arealerne kan forbedres. Det
vurderes dog, at de små partier med rigkær ikke på længere sigt kan bevares med mindre
vandstanden i selve Noret sænkes marginalt således, at der igen opstår en grundvandsgradient,
der kan tilføre kalkholdigt grundvand til arealerne. Gennem de sidste ca. 100 år er vandstanden i
farvandet omkring Tåsinge steget ca. 12 cm og selv en ganske marginal vandstandssænkning (5-
10 cm) vurderes at forbedre mulighederne både for pleje af de eksisterende strandengsarealer og
for opretholdelse af de små partier med rigkær.

Grønbroget tudse er en pionerart der er helt afhængig af at der hele tiden er en række meget
lysåbne vandhuller med en sparsom vegetation. Såfremt strandengsarealerne fortsat afgræsses
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vurderes det, at der til stadighed vil være en række mindre vandhuller og vandsamlinger der vil
være egnede som ynglevandhuller for Grønbroget tudse.

6.3.3 Løsningsforslag 3, Udvidelse af naturområdet
Strandengene nord for Vejlen er helt tilgroede med tagrør, da kvæget vanskeligt kan gå fra
engene i den østlige del mod vest. Ved at inddrage et bælte af højjord langs den nordlige eng
kan dyrene under alle forhold færdes på nordsiden af Vejlen.

Ved at høste tagrørene helt ud i vandet i august – september, vil det være muligt for kvæget at
gå ud fra højjorden og afgræsse de spirende tagrør på strandengen om foråret og følge med ud
med faldende vandstand om sommeren. Det vil derved være muligt at skabe en blå zone langs
Vejlens nordside og dermed forbedre forholdene for udpegningsarten plettet rørvagtel. Der vil
stadig være et bælte af tagrør i vandet til rørdrum, rørhøg og skægmejse.

Hvis dyrene ikke kan holde tagrørene nede, må de høstes igen de efterfølgende et til to år.
Med stigende vandstand vil planterne på strandengene fortrænges, men med dette forslag har de
mulighed for at migrere til de nye strandenge, der etableres langs med Vejlen og Noret til det
bælte, der har den rette fugtighed til planterne.

Stort set hele det område, der nu består af strandeng og rigkær vurderes således, at blive til
våd/vanddækket tagrørssump og åbne vandflader indenfor en relativt begrænset årrække.
Området med naturtypen kystlagune vil således blive forøget på bekostning af strandengen.
Arealet med rørskov på vanddækket areal vil udvides til glæde for rørdrum og rørhøg.

Med dette løsningsforslag vil det dog være muligt også på lang sigt at bevare en smal stribe med
strandeng langs de dele af området hvor der inddrages et bælte med højjord. De arealer, der
inddrages, består imidlertid på nuværende tidspunkt af næringsrig dyrkningsjord, og det
vurderes derfor, at der vil gå mange år inden disse arealer vil opnå en god naturtilstand og det er
tvivlsomt, om de nye arealer nogensinde vil kunne opnå en gunstig bevaringsstatus.

Grønbroget tudse er en pionerart der er helt afhængig af at der hele tiden er en række meget
lysåbne vandhuller med en sparsom vegetation. Såfremt stort set hele arealet oversvømmes, og
en del af plejen af strandengsarealerne ikke længere vil være mulig, vil antallet af potentielle
ynglevandhuller for Grønbroget tudse mindskes. Ved flytning af diget bør det derfor sikres, at der
etableres enkelte nye vandhuller, som kan fungere som erstatning for de potentielle
ynglevandhuller, som forsvinder.

6.3.4 Kombination af Løsningsforslag 2 og 3
Fordelene nævnt for Løsningsforslag 2 suppleres med de fordele det vil have for afgræsningen, at
dyrene kan søge op på højjord for at hvile og hvis engene ved ekstrem regn oversvømmes. Selv
om pumpen under normale forhold kan holde vandstanden på et niveau, så græsning af engene
vil være mulig, vil græsningen blive mere effektiv, når dyrene har direkte adgang til engene via
højjorden i stedet for at skulle vade lange strækninger.

Højjorden kan udvikle sig til overdrev og det vil være muligt at udgrave paddehuller, der ikke
oversvømmes om vinteren.

Konsekvenser for arter på udpegningsgrundlaget kan ses i afsnit 6.3.2 og 6.3.3.

6.3.5 Generelt om Bilag IV-arter i området
Der er tidligere fundet Grønbroget tudse indenfor projektområdet. Derudover er der en række
arter, der potentielt set kan forekomme i lokalområdet. Følgende bilag IV arter er fundet i
nærheden af projektområdet jf. /3/. vandflagermus, brun flagermus, langøret flagermus,



Tåsinge Vejle 43 af 50

sydflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, springfrø og
grønbroget tudse.

Flagermus
De flagermus, der vurderes at kunne forekomme indenfor projektområdet, er primært knyttet til
gamle træer eller til huse og lign. Arterne fouragerer over vidt forskellige habitater som vandløb
og søer, hegn og skovbryn samt for brunflagermus´ vedkommende, højt over åbent agerland,
hegn og skov.

Uanset hvilken løsning der vælges, vurderes det, at projektet ikke vil påvirke flagermusene i
området væsentligt. Med løsningforslag 1 og 3 vil der dog blive skabt lidt større vandflader, som
muligvis vil forbedre fourageringsmulighederne for Vandflagermus.

Markfirben
Ved løsningsforslag 3 skal arealet udvides. Langs nordsiden af vejlen er der et beskyttet dige.
Dette dige skal flyttes op til den nye projektgrænse, så strandengene på de nye arealer vil såvel
visuelt som biologisk hænge sammen med de eksisterende strandenge. Det kan ikke udelukkes,
at der kan være forekomst af Markfirben på digerne omkring Tåsinge Vejle. Flytning af diget kan
således risikere at påvirke en bestand af markfirben negativt. Ved flytning af diget skal der
således tages hensyn til, at det nye dige bliver mindst lige så godt eller bedre som levested for
markfirben

Ved ingen af de andre løsningsforslag vil markfirben blive påvirket.

Padder
Både stor vandsalamander og spidssnudet frø findes ret udbredt i det meste af landet og
springfrø findes relativt hyppigt på Sydfyn og på de sydfynske øer. Alle tre arter yngler i
vandhuller af meget forskellig størrelse. Fælles for de tre arter er imidlertid, at deres æg og
haletudser ikke tåler saltvand. Både Tåsinge Vejle og Noret består af gamle strandengsarealer,
der er mere eller mindre saltpåvirket. Det vurderes derfor, at der ikke yngler stor
vandsalamander, springfrø eller spidssnudet frø indenfor projektområdet.

Grønbroget tudse tåler at yngle i brakvand med en salinitet på indtil 5 – 8 promille. Der er
tidligere fundet en mindre bestand af grønbroget tudse i Tåsinge Vejle, og det kan ikke
udelukkes, at den kan findes i Noret.

Løsningsforslag 1 - Nulløsningen
Grønbroget tudse er en pionerart, der er helt afhængig af, at der hele tiden er en række meget
lysåbne vandhuller med en sparsom vegetation. Såfremt plejen i området ophører, vurderes det
således, at der ikke på længere sigt vil være egnede ynglevandhuller for Grønbroget tudse.

Løsningsforslag 2 – Pumpe
Såfremt strandengsarealerne fortsat afgræsses vurderes det, at der til stadighed vil være en
række mindre vandhuller og vandsamlinger, der vil være egnede som ynglevandhuller for
Grønbroget tudse. Med en øget pleje vil mulighederne for Grønbroget tudse antageligt blive
forbedrede.

Løsningsforslag 3 - Udvidelse af naturområdet
Såfremt stort set hele arealet oversvømmes, og en del af plejen af strandengsarealerne ikke
længere vil være mulig, vil antallet af potentielle ynglevandhuller for Grønbroget tudse mindskes.
Ved flytning af diget bør det derfor sikres, at der etableres enkelte nye vandhuller, som kan
fungere som erstatning for de potentielle ynglevandhuller som forsvinder.
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Løsningsforslag 2+3 – Pumpe og udvidelse af naturområdet
Ved forslag 2 vil der til stadighed vil være en række mindre vandhuller og vandsamlinger, der vil
være egnede som ynglevandhuller for Grønbroget tudse og med en øget pleje vil mulighederne
for Grønbroget tudse antageligt blive forbedrede.

Ved en flytning af diget kan der eventuelt etableres enkelte nye vandhuller, som kan fungere
som ynglevandhuller og mulighederne for Grønbroget tudse vil yderligere forbedres.

6.4 Landskabelige og kulturhistoriske forhold
Ved Løsningsforslag 1 og 2 vil der ikke ske nogen ændring af de landskabelige værdier.
Ved løsningsforslag 1 vil de afgræssede enge dog inden for 10 – 20 år være helt forsvundet og
være erstattet af rørsump.

Hvis det vælges at anvende en vindmotor ved Løsningsforslag 2 kan dette have en kulturhistorik
værdi, idet anlægget med vindmotor og sneglepumpe kan vise, hvordan arealet tidligere blev
afvandet. Sneglepumpen kan være synlig ved at udføre en væg til ”arkimedesskruen” med
hærdet glas eller et net.

Løsningsforslag 3 vil tilføre en landskabelig værdi med de afgræssede enge ned mod de våde
enge, som med tiden vil blive vådere og efterhånden mindre afgræssede.

Løsningen indebærer, at stenene i fredet dige på den gamle kystskrænt skal flyttes til det nye
skel, hvor de placeres ”tilfældigt” som i det eksisterende dige.

Langs Noret er der et levende hegn, men ikke et dige. Træer og buske i det eksisterende dige og
hegn fjernes for at skabe den bedst mulige visuelle og biologiske forbindelse mellem den nye eng
og de eksisterende enge.

Ved en kombination af løsningsforslag 2 og 3 vil de landskabelige værdier i de eksisterende enge
bevares og der vil kunne skabes en sammenhæng med de naturarealer en udvidelse af området
ville medføre.



Tåsinge Vejle 45 af 50

7. ØKONOMI

7.1 Løsningsforslag 1
0-løsningen indebærer kun få anlægsarbejder, som kan give en lokalt forbedret afvanding og
adgang for kvæget.

Oprensning af 700 m grøblerender i Noret kr.   40.000,-
Køreplader og andre foranstaltninger kr.   50.000,-
Terrænreguleringer i den østlige del af Noret kr.   20.000,-
Overgange med rør til kvæget nord for Vejlen kr.   30.000,-
Arbejdsplads og diverse kr.   20.000,-
Anlægsarbejder i alt kr. 160.000,-

Projektering, udbud og tilsyn samt assistance til myndighedsbehandling vurderes til kr. 70.000,-
Alle priser er ekskl. moms.

7.2 Løsningsforslag 2
Løsningsforslaget indebærer, at de samme forbedringer som i Løsningsforslag 1 gennemføres.
Desuden skal der installeres en pumpebrønd ved dæmningen ved siden af lavvandssluse, som
bevares.

Der er regnet med, at pumpen skal sikre en vandstand i Vejlen på ca. – 0,20 m i
sommerperioden fra 1. maj til 1. oktober, mens der er græsning på engene. Perioden kan
udvides, men det vil koste mere energi. Slusen skal stadig fungere og vil lede en del af vandet til
havet om sommeren. Med havstigningen vil det dog blive en stadigt mindre del af vandet.
I vinterperioden regnes slusen alene lede vandet til havet, og engen vil derfor stadigt oftere
oversvømmes med ferskvand i vinterperioden.

Middelvandføringen i sommerperioden beregnet som middel afstrømning fra oplandet er alene fra
grundvandstilstrømningen på 1.040 m3 pr. døgnsvarende til 12,0 l/sek, som også vil være
gældende med klimaændringen. Nettofordampningen fra søen på 23 ha er 200 m3 /døgn således
at nettotilførsel af vand er 9,7 l/sek.
Den samlede tilstrømning i de 5 sommermåneder med fradrag af fordampningen er 128.000 m3.
Hvis pumpen skal sænke vandstande med 10 cm i slutningen af april inden kvæget sættes på
græs skal der udpumpes ekstra 23.000 m3 vand.

I en våd sommer med 50 % ekstra nedbør og 75 % af normal fordampning vil
middelvandføringen være 14.000 m3 pr. døgn svarende til 210 l/sek.
Pumpen bør dimensioneres for middelafstrømningen i en våd sommer svarende til 210 l/sek.
I kortere perioder vil vandføringen kunne være større som f. eks. under de ekstreme forhold i
august 2011, men det er ikke rimeligt at dimensionere pumperne for den maksimale
tilstrømning.

Der regnes med at installere 2 pumper i en pumpebrønd, en lille pumpe med en kapacitet på ca.
50 l/sek., der kan holde den ønskede vandstand under normale nedbørsforhold og en større
pumpe på ca. 150 l/sek., der kan supplere ved store tilstrømninger til Vejlen.

Anlægsoverslaget til pumpebrønden er opgjort som følger:

     Pumpebrønd og 1,25 m brønd på udløbssiden kr. 120.000,-
     2 stk. pumper med automatik kr. 250.000,-
     Udløbsrør under vej kr.   50.000,-
     Indløb med grøderist kr.   50.000,-
     Arbejdsplads og diverse kr.   30.000,-
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     Pumpeinstallation i alt kr. 500.000,-

Hertil skal lægges arbejderne beskrevet i Løsningsforslag 1, kr. 160.000,-

Projektering, udbud og tilsyn samt assistance til myndighedsbehandling vurderes til kr. 150.000,-
Alle priser er ekskl. moms

Driftsudgiften til pumperne vil afhænge af den ønskede vandspejlskote og især af
nedbørsforholdene. Energiforbruget til at løfte vandet 1,0 m kan beregnes til 4,6 kWh pr. 1000
m3.

Regnes med, at hele tilstrømningen i en normal sommer skal pumpes ud inkl. 10 cm vand ved
start af sæsonen vil elforbruget kun være ca. 700 kWh. En våd sommer vil kræve ca. 8.000 kWh,
hvis alt vand skal pumpes ud.

Elforbruget vil være mindre i starten, hvor en større del af vandet løber gennem lavvandsslusen,
men med stigende vandstand i havet, vil forbruget efterhånden svare til det ovenfor beregnede.
El til afvanding af landbrug betales uden afgifter til staten med ca. 0,9 kr./kWh.

Til service og vedligehold skal der afsættes ca. 2 % af anlægsudgiften, svarende til ca. 9.000,-
om året.

7.3 Løsningsforslag 3
Arbejderne vil omfatte de i Løsningsforslag 1 omtalte, dog uden adgangsvej for kvæget langs
nordsiden af Vejlen.

Der skal desuden afsættes et beløb til rydning af levende hegn med stubbe og store rødder samt
flytning af sten i diget. Der afsættes desuden et beløb til etablering af to paddehuller.

    Arbejder fra Løsningsforslag 1 kr. 160.000,-
    Rydning af levende hegn ved Noret, 400 m kr.   50.000,-
    Rydning af åbent levende hegn ved Vejlen, 700 m kr.   40.000,-
    Flytning af sten i dige, 800 m kr.   80.000,-
    Nye hegn med led mv. Kr. 100.000,-
    Paddehuller på tillægsarealet kr.   30.000,-
    Arbejdsplads og diverse kr.   30.000,-
   Anlægsarbejder i alt kr. 500.000,-

Projektering, udbud og tilsyn samt assistance til myndighedsbehandling vurderes til kr. 175.000,-
Alle priser er ekskl. moms

Den væsentligste udgift vil være køb af dyrkningsjord eller erstatning for ekstensivering.
Der er regnet med 4,1 ha tillægsjord ved Noret og 10,5 ha nord for Vejlen.
Prisen for dyrkningsjord varierer i tid og efter lokale forhold. Den aktuelle jord er allerede nu
påvirket af lille drændybde, men den dyrkes ifølge ortofotos hvert år.
Prisen vurderes til 130 - 150.000 kr. pr. ha.

Der skal således afsætte ca. 2 mio. til køb af jord til de foreslåede tillægsarealer.

7.4 Løsningsforslag 2+3
Løsningsforslaget indebærer, at de samme forbedringer som i Løsningsforslag 1 gennemføres.

Arbejder fra Løsningsforslag 1 kr. 160.000,-
Arbejder fra Løsningsforslag 2 kr. 500.000,-
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Arbejder fra Løsningsforslag 3 kr. 500.000,-
Kr. 1.160.000,-

Projektering, udbud og tilsyn samt assistance til myndighedsbehandling vurderes til kr. 200.000,-
Alle priser er ekskl. moms

Der skal afsættes ca. 2 mio. til køb af jord til de foreslåede tillægsarealer.
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8. MYNDIGHEDSBEHANDLING

8.1 Nødvendig myndighedsbehandling
I forbindelse med realisering af eventuelle tiltag må der ikke træffes afgørelser i henhold til
anden lovgivning før der er foretaget en vurdering af om projekttiltag kan påvirke Natura 2000
området væsentligt. Denne vurdering er foretaget i afsnit 6.3.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 19 b skal ejere med anden jord end skovbevoksede
fredskovsarealer indenfor Natura 2000 områder anmelde en række særlige driftsændringer eller
aktiviteter, der fremgår af lovens bilag 2. herunder f.eks. væsentlige ændringer i
græsningsintensiteten. Ændringerne skal anmeldes til Svendborg Kommune.

8.1.1 Løsningsforslag 1 – 0-løsningen
Den foreslåede terrænændring i Noret kræver dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens
§ 3 om generelt beskyttet natur og etablering af hydraulisk kontakt mellem Lungrenden og Noret
kræver ligeledes godkendelse efter vandløbsloven. Det er ukendt hvor lang tid, der er gået siden
grøblerenderne i projektområdet sidst er oprenset og en oprensning kan betinge en dispensation
fra naturbeskyttelseslovens § 3.

8.1.2 Løsningsforslag 2 – pumpe
Etablering af en pumpe kræver godkendelse efter naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet natur),
§ 15 (strandbeskyttelseslinie), § 16 (sø- og åbeskyttelseslinie) og § 17 (skovbyggelinie) samt
efter vandløbsloven.

I forbindelse med en godkendelse efter vandløbsloven skal der foretages en VVM-screening i
forhold til påvirkning af vandløbet.

Der skal som minimum indhentes en udtalelse fra Fredningsnævnet om hvorvidt etablering af en
pumpe kan betinge en dispensation fra arealfredningen.

En konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000 området er foretaget i afsnit 6.3.

I forhold til udkast til Vandplan 1.15 Det Sydfynske Øhav er det i retningslinje 48 angivet, at for
vandområder, hvor en sluse eller klap, f.eks. kontrolklap eller højvandsklap, medfører, at
vandudvekslingen mellem to tilgrænsende vandområder ikke flyder frit, men i større eller mindre
grad styres af mennesker, skal den hidtidige drifts- og vedligeholdelsespraksis fortsættes, med
mindre andet udtrykkeligt er angivet i specifikke retningslinjer for de pågældende vandområder.

Forholdet til miljømålsloven ved etablering af en pumpe skal derfor afklares i forbindelse med
myndighedsbehandlingen.

8.1.3 Løsningsforslag 3 – udvidelse af naturområdet
Ved udvidelse af naturarealet skal der indhentes en dispensation efter museumslovens § 29 til at
flytte det dige, der omkranser Vejlen.

En ændret arealanvendelse på landbrugsarealerne skal behandles i henhold til planlovens § 35.

En konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000 området er foretaget i afsnit 6.3.

8.1.4 Løsningsforslag 2+3 – pumpe og udvidelse af naturområdet
Den nødvendige myndighedsbehandling for en kombination af løsningsforslag 2 og 3 er nævnt i
afsnit 8.1.2 og 8.1.3.
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9. SAMMENFATNING

Nærværende forundersøgelse har belyst de eksisterende forhold i Tåsinge Vejle og den
eksisterende vedligeholdelse af vandløb og slusen. Derudover er der peget på løsningsforslag til
at sikre og udvide naturværdierne i Vejlen og Noret.

9.1 Vedligeholdelse
Det offentlige Vandløb gennem Vejlen og Noret vedligeholdes så det overholder de
regulativmæssige bestemmelser og kan derfor sikre afvandingen af Noret til Vejlen. Det er vigtigt
af sikre, at den del af vandløbet som forbinder Noret til Vejlen kontinuerligt vedligeholdes.

Forundersøgelsen har vist, at der i dag ikke foreligger en plan for vedligeholdelse af slusen på
daglig basis som det ellers er foreskrevet i kendelse om etablering af slusen. Det er desuden
ukendt om der i nyere tid er foretaget en oprensning af renden udenfor slusen og hvilket niveau
bunden ligger i.

Rambøll vil anbefale, at Naturstyrelsen anmoder Svendborg Kommune om at foranstalte, at der
fastlægges en praksis for vedligeholdelse og at udgifterne fordeles i henhold til kendelse af 18.
juni 2010 og at der skabes vished om bundens niveau udenfor slusen ved en opmåling.

9.2 Løsningsforslag
9.2.1 Løsningsforslag 1 - Nulløsning

Det er vist, at den afgørende parameter i forhold til påvirkning af Vejlen og Noret er
vandstandsstigningen i havet hvilket vil medføre, at den nuværende pleje i form af afgræsning
må ophøre i løbet af 10-15 år, så hele det nuværende landareal af Vejlen og Noret vil blive
vanddækket og strandengene vil gro til med tagrør eller blive til åbne vandflader.

Dette vil betyde at de eksisterende naturværdier afløses af andre, men har selvfølgelig stor
betydning for udpegningsgrundlaget.

9.2.2 Løsningsforslag 2 – pumpe
Den forventede vandstandsstigning i havet kan modvirkes ved at pumpe vandet ud af Vejlen i
sommer perioden. Herved vil der være mulighed for at opretholde en vandstand, der tillader pleje
af arealerne og dermed sikre udpegningsgrundlaget i området.

9.2.3 Løsningsforslag 3 – udvidelse af naturarealet
Ved at udvide naturarealet op på den højere liggende jord som i øjeblikket er i omdrift vil der
over en årrække kunne etableres ny natur her, mens der i perioder med lav vandstand stadig vil
være mulighed for at de lavere liggende enge kan afgræsses.

9.2.4 Løsningsforslag 2 + 3 – Pumpe og udvidelse af naturarealet
Ved at kombinere løsningsforslag 2 og 3 vil de eksisterende forhold på de lavt liggende enge
kunne opretholdes og der vil være mulighed for at udvide den eksisterende natur. Kvæget vil
kunne bevæge sig fra de højere jorde til de lave i perioder med tørvejr, mens de kan søge tilflugt
på de høje jorde i våde perioder.
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BILAG 1 - OVERSIGTSKORT





BILAG 2 – HISTORISK KORT





BILAG 3.1 – OPMÅLING OG BORINGER





BILAG 3.2 – BOREPROFILER



TÅSINGE VEJLE  - BOREPROFILER BILAG 3.2
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BILAG 4 – MATRIKELKORT





BILAG 5 – HØJDEMODEL





BILAG 6 – NEDBØRSSTATISTIK



Tåsinge Vejle - Hydrologiprojekt Gennemsnitsnedbør 1961 -1990 Bilag 6

Station 28520 Drejø med tillæg på 7 % for beliggenhed nærmere ved Svendborg

Følgende nedbørsrækker er opstillet for at beregne vandbalancen i normale, våde og tørre år.

Målt nedbør + 7 % (mm) J F M A M J J A S O N D Året
Middel i vinterperioden 48 35 40 39 54 66 52 334
Max. i vinterperioden ( + 50 %) 72 53 60 59 81 99 78 501
Min. i vinterperioden ( - 50 %) 24 18 20 20 27 33 26 167
Middel i sommerperioden 42 47 62 59 56 266
Max. i sommerperioden ( + 50 %) 63 71 93 89 84 399
Min. i sommerperioden ( - 50 %) 21 24 31 30 28 133

Målt årsnedbør 600

Nedbørsrække (1961 - 90) med tillæg for standardværdier  af nedbørkorrektioner (Svarende til moderat læ)

Korrigeret nedbør J F M A M J J A S O N D Året
Standardkorrektion i % (Tillæg) 41 42 35 24 13 11 10 10 11 14 23 37 23
50 % korrektion 20.5 21 17.5 12 6.5 5.5 5 5 5.5 7 11.5 18.5 11
Middel vinterperioden - Standardkorrektion (mm) 68 50 54 48 62 81 71 434
Middel sommerperioden - Standardkorrektion (mm) 47 52 68 65 62 295
Middel vinterperioden - 50 % korrektion (mm) 58 42 47 44 58 74 62 384
Middel sommerperioden - 50 % korrektion (mm) 45 50 65 62 59 280

Standard korrigeret årsnedbør 729
Halv korrektion af årsnedbør 664

Beregning af afstrømning (mm)

Fordampning fra landbrugsjord  (Fyn og øerne) 8 9 20 35 60 85 75 55 35 21 9 8 420

Nettonedbør 50 33 27 9 -15 -35 -10 7 24 37 65 54 244
Grundvandsdannelse på Tåsinge (Vinter) 5 5 5 5 5 5 5 35

Grundvandstilstrømning 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35
Nettotilstrømning inkl. grundvand (mm) 48 31 25 7 3 3 3 3 3 35 63 52 274

Fordampning sommer (Maj - september) 310
Fordampning vimter (Oktober - april) 110

\\cher\SAGARKIV\2011\1100007921\dok\LA00001-4-DNST



BILAG 7 – OPLANDSKORT





BILAG 8 – OVERSIGTSKORT NATURA 2000 OG BE-
SKYTTET NATUR





BILAG 9 – EKSISTERENDE AFVANDINGSFORHOLD





BILAG 10 – PROJEKTFORSLAG 3, VANDSPEJL 0,0 M





BILAG 11 – FREMTIDIGE AFVANDINGSFORHOLD
2040





BILAG 12 – PROJEKTFORSLAG 3, VANDSPEJL 0,40
M





BILAG 13 – LÆNGDEPROFIL VANDLØB GENNEM
VEJLEN OG NORET



Kote i m DVR90 1:20

Vandløb gennem Vejlen og Noret
Bilag 13

Dybeste punkt i tværprofilet
Opmålt vandspejl
Terræn i venstre side
Terræn i højre side

Vejlen Noret regulativmæssig bund

Station i m  1:4000VASP 15-01-2014 / MDK   ProjektID : 145-176
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BILAG 14 – TVÆRPOFILER VANDLØB GENNEM VEJ-
LEN OG NORET



Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50

Vandløb gennem Vejlen og Noret
Bilag 14
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VASP 15-01-2014 / MDK   ProjektID : 145-176
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Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50
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Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50
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Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50
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Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50

Vandløb gennem Vejlen og Noret
Bilag 14
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Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50

Vandløb gennem Vejlen og Noret
Bilag 14
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Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50

Vandløb gennem Vejlen og Noret
Bilag 14

Vejlen Noret opmålt 2013
Vejlen Noret regulativ 1979

VASP 15-01-2014 / MDK   ProjektID : 145-176

-1

0

1
St. 2646

8 7 6 5 4 3 2 1 0

-1

0

1
St. 2667

0 1 2 3 4 5 6 7

-1

0
St. 2675

1 0 -1



BILAG 15 – JORDARTSKORT





BILAG 16 – LÆNGDEPROFIL LUNGRENDEN



Kote i m DVR90 1:20

Lungrenden Tåsinge Vejle

Lungrenden

Dybeste punkt i tværprofilet
Opmålt vandspejl
Terræn i venstre side
Terræn i højre side

Bund opmålt af Orbicon 2009

Station i m  1:2000VASP 17-12-2013 / MDK   ProjektID : 143-174
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BILAG 17 – LÆNGDEPROFIL LANDET-BJERREBY
SOGNESKEL



Kote i m DVR90 1:20

Kontrolopmåling udført af af Orbicon 2009, tilrettet
Kontrolopmåling udført af af Orbicon 2009, tilrettet
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Landet Bjerreby Sogneskel Tåsinge Vejle
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Dybeste punkt i tværprofilet
Opmålt vandspejl
Terræn i venstre side
Terræn i højre side

Bund

Station i m  1:1000VASP 16-01-2014 / MDK   ProjektID : 144-175
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BILAG 18 - PARTSDELING



Bilag 18 Partsdeling Tåsinge Vejle

Partsfordeling, jævnfør Svendborg kommunes afgørelse af 18. juni 2010,
for anlæg med højvandsklapper i det offentlige vandløb ”Vejlen og Noret”, station 0 m
i udløbet fra Tåsinge Vejle ved Søren Lolks Vej

Matr. nr. Ejerlaug Parter
26 Strammelse By, Landet                           360

32 z "                            20
13 c "                            20
32 n "                            90
32 v "                           120
32 d "                           130
49 a "                           120
32 x "                           245

           78 a (NST) "                           785
          30 d (NST) "                            80
          80 a (NST) "                           840

85 "                            45
78 e "                           100
30 a "                           390
78 f "                           115
78 d "                           135
78 c "                           120
78 b "                           105
12 c "                           135
28 f "                           230
31 a "                           850
31 f "                            10
31 g "                            50
13 a Gesinge By, Bjerreby                              5
13 b "                            20
14 "                            15

16 a "                           315
Svendborg Kommune                        2.550

Parter i alt                        8.000
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1 Indledning og baggrund 

Naturstyrelsen Fyn skal sikre, at Natura 2000 områderne i det fynske område har den 
optimale hydrologiske tilstand for bevarelse eller forbedring af naturtilstanden. I Tåsinge 
Vejle og i Noret, som ejes af Naturstyrelsen, skal den optimale tilstand sikres ved 
naturpleje. Den nødvendige naturpleje af engene ved afgræsning har de seneste 6 – 8 år 
været vanskeliggjort af en forsumpning af de arealer, der efter plejeplanen skal 
afgræsses for at sikre en god tilstand af engene for floraen og engfuglene.  

 

 

Figur 1: Projektområdet, Tåsinge Vejle 
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Rambøll har lavet en forundersøgelse som belyser, hvorfor området er forsumpet de 
senere år, samt foreslår løsninger for at forbedre hydrologien og dermed muligheden for 
at pleje arealerne med afgræsning samt at se på den fremtidige udvikling af området. 
 
Der er beskrevet tre løsningsforslag i rapporten  
Løsningsforslag 1 er 0-løsningen, hvor der udføres mindre arbejder med oprensning af 
grøblerender i Noret og sikres adgang for kvæget til engene nord for Vejlen.  
 
Løsningsforslag 2 indebærer, at der installeres en pumpe ved dæmningen, der supplerer 
lavvandsslusen i sommerperioden. Vandstanden i Vejlen derved holdes på f. eks. – 0,20 
m. Om vinteren kan slusen alene afvande området, da perioder med oversvømmelse vil 
kunne accepteres. 
 
Løsningsforslag 3 indebærer en udvidelse af naturarealet med ca. 10 ha tillægsjord nord 
for Vejlen og ca. 4 ha tillægsjord ved Noret således, at kreaturerne har højereliggende 
arealer at søge op på i våde perioder og således, at engvegetationen med tiden vil kunne 
migrere længere ind i landet. 
 
Svendborg Kommune og Naturstyrelsen har efterfølgende fået foretaget en mere 
detajleret vurdering af virkningerne af en udvidelse af vandløb og grøblerender gennem 
Noret og Vejlen. Det har imidlertid vist sig at det ikke er muligt at sænke vandstanden ved 
en oprensning.  
 
Naturstyrelsen og Svendborg Kommune har derfor valgt at få få lavet et supplerende 
skitseprojekt for etablering af en pumpeløsning samt en NATURA 2000 
væsentlighedsvurdering. Skitseprojektet skal bruges til ansøgning om realisering af 
projektet. 
 

2 Projektbeskrivelse 

Skitseprojektet er lavet med udgangspunkt i det der i indeværende NATURA 2000 

væsentlighedsvurdering vurderes, at være den mest optimale vandstand.  

For beskrivelse af de hydrologiske forhold i Vejlen henvises til skitseprojektet.  

Ved dimensionering af pumpen skal der tages højde for at pumpen ikke standser og 

starter for hyppigt, idet det vil give stor slitage på pumpen og en kortere levetid for 

pumpen. Ved etablering af en pumpeløsning er det vurderet, at det er muligt at etablere 

en pumpeløsning med en kapacitet på 150 l/s. Pumpen vil kunne pumpe alt det vand der 

normalt kommer til Vejlen i en ”normal” våd sommer. I sommeren 2011, som var 

ekstraordinært våd, var der imidlertid en gennemsnitlig afstrømning på ca. 400 l/s over en 

periode på 9 uger. I ekstreme år vil pumpen således ikke kunne følge med og 

vandstanden vil over kortere perioder kunne stige i Vejlen. 

For at tage højde for fremtidige ekstraordinære hændelser er det muligt at indsætte en 

ekstrapumpe som vil kunne supplere i ekstreme år. Det har imidlertid vist sig at være 

meget fordyrende for projektet at indsætte en ekstrapumpe. Det er muligt at etablere en 

pumpe der starter ved en given vandstand i Vejlen og standser når vandstanden i Vejlen 

er sænket 5 cm for at sikre at pumpen ikke starter og standser hyppigt er det dog 
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hensigtsmæssigt at give pumpen et spænd på 5 cm. Det er således muligt at fastholde en 

tilnærmelsesvist konstant øvre vandspejl i Vejlen i en normal våd sommer. Ved ekstremt 

våde somre vil vandstanden ikke kunne holdes konstant. 

 

3 Eksisterende forhold 

3.1 Natura 2000 

Projektområdet ligger indenfor det internationale naturbeskyttelsesområde nr. 127 

”Sydfynske Øhav” der er udpeget som hhv. Habitatområde H111, 

Fuglebeskyttelsesområde F71 og F72 samt Ramsarområde R17. 

 

Figur 2: N127 Sydfynske Øhav. Natura 2000-området består af habitatområde H111 (lilla 
afgrænsning) og fuglebeskyttelsesområderne F71 og F72 (lilla skravering). Andre Natura 2000-
områder er vist med sort afgrænsning og N-nr. 
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3.1.1 Habitatområde H111 

I det nedenstående afsnit er der kun beskrevet arter eller naturtyper, som er en del af 

udpegningsgrundlaget for Habitatområdet, og som findes i nærheden af projektområdet 

eller som vurderes potentielt set, at kunne blive påvirket af projektet. 

 

Udpegningsgrundlag for Habitatområde H111 

Arter  

(1014) Skæv vindelsnegl (1016) Sump vindelsnegl 

(1166) Stor vandsalamander (1188) Klokkefrø 

Naturtyper  

(1110) Sandbanke (1140) Vadeflade 

(1150) * Lagune (1160) Bugt 

(1170) Rev (1210) Strandvold med enårige planter 

(1220) Strandvold med flerårige planter (1230) Kystklint/Klippe 

(1310) Enårig strandengsvegetation (1330) Strandeng 

(2110) Forklit (2120) Hvid klit 

(2230) Grøn/grå klit (3140) Kransnålalge-sø  

(3150) Næringsrig sø (3260) Vandløb 

(6120) * Tørt kalksandsoverdrev (6210) * Kalkoverdrev  

(6230) * Surt overdrev (6410) Tidvis våde enge 

(6430) Urtebræmme (7120) * Avneknippemose 

(7220) * Kilder og væld (7230) Rigkær 

(9130) Bøgeskove på muld (9160) Ege-blandskov 

(91E0) * Skovbevoksede tørvemoser (91D0) * Elle- og askeskov 
Tabel 1: Udpegningsgrundlaget for Habitatområde H96. Naturtyper angivet med * er prioriterede 
naturtyper i habitatdirektivet. 

Arter på udpegningsgrundlaget 
Sump vindelsnegl (1016) 
Arten er tilknyttet fugtige partier, typisk med høje star-tuer og er i NOVANA regi fundet i 
det sydvestlige hjørne af Tåsinge Vejle. 
 
Skæv vindelsnegl (1014)  
Skæv vindelsnegl er ikke så specialiseret i valg af biotop og findes både på fugtige og 
tørre lokaliteter 
 
Klokkefrø 
Klokkefrø er tilknyttet lavvandede soleksponerede klare vandhuller. Det er en 
varmekrævende art, hvorfor den er mest udbredt i storebæltsregionen. Den er følsom 
overfor eutrofiering og skygning af vedplanter. Den er registreret i habitatområdet, men 
ikke omkring projektområdet. 
 
Stor vandsalamander 
Stor vandsalamander er ligesom klokkefrø tilknyttet mindre vandhuller. Den er følsom 
overfor fisk, der kan æde dens larver. Vandhullerne omkring Tåsinge Vejle er udpeget 
som levested for stor vandsalamander. 
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Naturtyper 
 
Vejlen på Tåsinge er kunstig afskåret fra havet ved en kunstig dæmning og en klapsluse. 
Tilførslen af havvand til lagunen er derfor begrænset og vegetationen præget arter der er 
tilpasset lave saliniteter. I statens kortlægning af de internationale 
naturbeskyttelsesområder er følgende naturtyper kortlagt indenfor projektområdet: 
”Kystlagune 1150”, ”Strandeng 1330” og ”Rigkær 7230”. Derudover er der et par mindre 
arealer med ”Aske og Elleskov 91D0” som grænser op til området. 
 

 
Figur 3 Kortlagte habitatnaturtyper omkring Tåsinge Vejle og Noret.  

 
 
Strandeng (1330)  
 
Engarealerne omkring Vejlen består af en mosaik af strandrørssumpe og afgræssede 
strandenge der er kortlagt som strandeng. Langs kanten af området er der dog også en 
række mindre partier som er mere ferske med karakter af overgangsrigkær, der er 
kortlagt som rigkær. Noret er ligeledes kortlagt som strandeng i statens kortlægning. 
Langs kanten af området er der imidlertid også her en række mere ferske områder med 
karakter af overgangsrigkær og Fyns Amt har i 1992 kortlagt en meget storbestand af 
Maj-Gøgeurt i området. De mere ferske partier med karakter af en mosaik af rigkær og 
strandeng fremgår af Figur 6. De mere ferske områder behandles i det efterfølgende 
under naturtypen rigkær. 
 
Både Tåsinge Vejle og Noret har et dårligt strukturindeks og et moderat til dårligt 
artsindeks, hvilket primært skyldes massive problemer med tilgroning til tagrørssump. 
Selve Tåsinge Vejle er kortlagt i 1985 samt igen i 2002 af Fyns Amt. I 1985 fremstod 
større dele af Tåsinge Vejle som afgræssede strandenge med en meget artsrig 
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vegetation bl.a. med forekomst af Drue-Gåsefod og Strand-Skræppe der begge er 
sjældne på Fyn. Af besigtigelsen fra 1985 fremgår det dog, at der allerede her er 
problemer med afgræsningen, samt at dele af området ikke har været afgræsset de 
seneste ca. 15 år.  
 
Området afvandes gennem en lavvandsluse, der vurderes at holde en gennemsnitlig 
sommervandstand imellem kote – 0,15m og – 0,20. Ud fra pejlinger af vandstanden i 
perioden fra december 2015 og frem til midten af august 2016 kan det ses at den 
nuværende vandstand svinger hen over perioden mellem kote 0,2 og – 0,4. I 
hovedparten af sommeren ligger vandstanden imellem kote – 0,10 og – 0,15, men med 
betydelige variationer hen over sommeren. 
 
Alle Strandengsarealerne i Vejlen og Noret ligger under kote 0,0m, mellem – 0,0m og – 
0,25m. Alle de arealer, der ikke er vanddækkende, har således en gennemsnitlig 
drændybde på mellem 0 og 0,15m. Afhængig af jordbundsforholdene i området vil arealer 
med en drændybde på under 0,25m være vanskelige at pleje ved afgræsning. 
Jordbunden i hele området består dog af sand der er overlejret af ca. 20 cm tørv og gytje, 
hvilket giver en forholdsvist fast bund som sikrer at dyrene kan færdes på arealer hvor 
drændybden er tæt på 0.  
 
Det vurderes således, at stort set alle strandengsområderne i Tåsinge Vejle og Noret er 
vanskelige at pleje ved afgræsning. I den østlige del af Tåsinge Vejle er der imidlertid en 
rimelig fast bund der sikrer, at den del af dette område kan afgræsses på nuværende 
tidspunkt. Men med en forhøjet vandstand på ganske få centimeter vil afgræsning ikke 
længere være mulig.  
  
 
Kystlaguner (1150) 
 
Vejlen er et meget lavvandet område på 23 ha vanddækket areal.  
Ved slusen er vanddybden op mod 2 meter, men bortset herfra er de maksimale 
vanddybder omkring 0,6 m. Størstedelen af området (anslået mindst 90%) har 
vanddybder < 0,5 m (se Figur 4).  
På vandkemistationen på største dybde midt i søen (se Figur 4) er det tidligere målt at 
vanddybden svinger ca. 20 cm. hen over året, nemlig mellem 0,4 m og 0,6 m, med de 
laveste værdier i sommerperioden. I det våde år 2011 var vanddybden kun på et enkelt 
tidspunkt lavere end 0,5 m, men i 2014 var vanddybden lavere end 0,5 m i juli-september. 
Forskellen i vandstand mellem våde og tørre år synes således at være 10-20 cm. Ud fra 
de seneste kontinuerlige pejlinger kan det imidlertid ses at vandstanden svinger med hele 
60 cm i perioden fra december 2015 til midten af august 2016. Vandstanden på 
vandkemistationen svinger således mellem 0,3 m og 0,9 m. 
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Figur 4: Kort over vanddybden I vejlen målt den 24/7 – 14 med et vandspejl ca. i kote -0.1. Gule tal 
viser vanddybden og de røde cirkler indikerer dækningsgraden.  

Saltholdighed 
Der er målt saltholdighed på en station midt i Vejlen siden 1980. I perioden frem til 2006 
svingende saltholdigheden over året mellem 1 og 12 promille, med maksimum om 
sommeren. Efter at højvandsklapperne blev renoveret i 2010 er den maksimale 
saltholdighed faldet til ca. 9 promille, men har stadig en betydelig variation over året, se 
nedenstående figur 1. De højere koncentrationer i sommerperioden kan til dels skyldes at 
der stadig sker en vis indstrømning af havvand gennem slusen – men også en op 
koncentrering som følge af fordampning i området. 
 

 
Figur 5: Saltholdighed på station Vejlen/001 ca. midt i Vejlen   

 
Undervandsvegetation 
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På grund af de lavvandede forhold er der normalt sigt til bunden, hvilket giver gode 
betingelser for undervandsvegetationen. 
 
Undervandsvegetationen er tydelig saltpåvirket og domineret af salttålende arter som 
Langstilket Havgræs og Chara canescens. Der ud over optræder Almindelig Havgræs, 
Børstebladet vandaks, Chara vulgaris og stilket/krybende vandkrans. Vegetationen er ret 
udbredt, idet den dækker 50-60% af bunden, og vegetationen er udbredt over stort set 
hele det vanddækkede område. I den østligste, meget lavvandede del (5-15 cm 
vanddybde) er vegetationen sparsom (se Tabel 2). 
 
 
Tabel 2: Viser en oversigt over undervandsvegetationen. 

 2005 2007 2014 

Dækningsgrad 61 58 52 

Plantefyldt 
volumen 

14 15 19 

Artsantal excl. 
trådalger 

5 5 6 

Dominerende 
arter 

Langstilket 
havgræs (55%) 

Langstilket 
havgræs (27%) 
Stilket Vandkrans 
(16%) 

Chara canescens 
(38%) 
Almindelig 
havgræs (20%) 

    

 
 
Fisk 

Fiskebestanden er undersøgt i 2006 og 2014. De registrerede arter fremgår af Tabel 3. I 
2006 var en del arter primært knyttet til marine miljøer (hornfisk, sort kutling, ålekvabbe 
og tangnål og skrubbe) Den dominerende art var dog skalle, som er en typisk 
ferskvandsart, men dog kan tåle saltholdigheder op til 15-20 ‰ og gyde i miljøer med en 
saltholdighed på 1,8-3,5 ‰.  
 
I 2014 var fangsten antals- og vægtmæssigt domineret af rudskalle, som ikke blev fanget 
i 2006. Rudskalle kan findes i brakke miljøer, men er mindre saltvandstålende end skalle. 
Skalle var også talrig, men individerne var forholdsvis små og ældre årgange manglede. 
 
 
Tabel 3: Registrerede arter ved fiskeundersøgelser i Vejlen i 2006 og 2014.  

11. oktober 2006  18. august 2014  

Arter  %-vis 
vægtmæssig 
fordeling i garn 

Arter %-vis 
vægtmæssig 
fordeling i 
garn 

Trepigget hundestejle 
Nipigget hundestejle 
Karusse 
Skalle 
Rudskalle 

1 
<1 
0 
96 
0 

Trepigget hundestejle 
Nipigget hundestejle 
Karusse 
Skalle 
Rudskalle 

0 
0 
2 
8 
90 
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Ål 
Ålekvabbe 
Hornfisk 
Sortkutling 
Skrubbe 
Tangnål 
Fjordreje 

0 
0 
1 
0 
2 
0 
- 

Ål 0 

 
Udviklingen i fiskebestanden i Vejlen fra 2006 til 2014 tyder på at vandet er blevet mindre 
salt evt. med færre ekstreme udsving i saltholdigheden. Fangsten af hornfisk, kutling og 
ålekvabbe tyder på at højvandsklapperne tidligere ofte var åbne eller ikke kunne lukkes 
helt. Med udskiftning af højvandsklapperne i 2010 tyder det på at Vejlen er blevet mere 
fersk, hvilket den store forekomst af rudskalle bl.a. indikerer.   
 
 
Rigkær (7230) 
 
Langs kanterne af strandengsarealet i selve Tåsinge Vejle er der flere steder, der er 
påvirket af trykvand, og som har en vegetation, der er mere fersk. Der er således kortlagt 
3 mindre partier med en egentlig rigkærsvegetation i selve Tåsinge Vejle bl.a. med 
forekomst af Maj-Gøgeurt, Kødfarvet Gøgeurt og Engblomme. De kortlagte rigkær har en 
dårlig naturtilstand og et dårligt strukturindeks hvilket primært skyldes tilgroning af 
kærene gennem de seneste 15 år. 
 
Noret er kortlagt som strandeng i statens kortlægning. Langs kanten af området er der 
imidlertid også her en række mere ferske områder med karakter af overgangsrigkær og 
Fyns Amt har i 1992 kortlagt en meget storbestand af Maj-Gøgeurt i området. 
 
Rigkærspartierne ligger alle imellem kote 0,1 m og – 0,1 m med hovedparten af arealet 
under kote 0. Med de eksisterende svingninger i vandstanden, som primært om vinteren 
er meget store vil arealerne med rigkær således være oversvømmet med vand i perioder 
hver vinter. Om sommeren vil vandet i Vejlen og Noret i lange perioder stå helt op til 
kanten af rigkærene, med enkelte perioder med væsentligt lavere vandstand. 
 
Forekomsten af små partier med rigkær langs kanterne på en del af arealet indikerer, at 
der kommer trykvand ud langs skræntfoden. En konstant gennemstrømning af kalkholdigt 
grundvand er afgørende betydning for opretholdelsen af de særlige økologiske forhold, 
der findes i rigkærsområder, og ligegyldigt i hvilken habitat rigkæret er opstået, er der en 
række vandkemiske og hydrologiske forhold, der er meget ens /1/. Vandstanden er 
således meget stabil hen over året sammenlignet med regnvandsbetingede mosetyper, 
og den vandmættede zone befinder sig ofte indenfor 10 cm fra overfladen med et mindre 
fald hen over sommermånederne /2/. Allerede på nuværende tidspunkt vurderes det, at 
den generelle vandstand i området er så høj, at grundvandsgradienten i området er 
meget begrænset eller helt manglende.  
 
Der er en meget lille tørveophobning i rigkær og specielt de mest kalkholdige rigkær har 
en lav tørveophobning. De mest kalkholdige rigkær vil derfor som hovedregel have en 
relativt fast bund som sikrer at de kan afgræsses selv ved meget lave drændybder. 
Såfremt en afgræsning skal være mulig er det dog afgørende at områderne ikke 
oversvømmes af vandet fra Vejlen i længere perioder. 
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Der er de senere år lavet undersøgelser af hvorledes rigkær bliver påvirket af 
oversvømmelser. Af disse undersøgelser fremgår det, at under forudsætning af, at det 
vand som oversvømmer rigkærene er rent, og uden for mange partikler, så vil 
oversvømmelser i indtil 3 uger i sommerperioden ikke påvirke rigkærene i negativ retning 
/5/. Det må samtidig antages at oversvømmelse udenfor planternes primære 
vækstsæson vil påvirke rigkærene mindre end en oversvømmelse om sommeren. En 
oversvømmelsesperiode må dog ikke være så langvarig at den samlede 
grundvandstilstrømning påvirkes. 
 
 

 
Figur 6: Oversigt over kortlagte rigkær inden for projektområdet. 

 

3.1.2 Fuglebeskyttelsesområde Sydfynske Øhav F71 og Ramsarområde R1  

Af arterne på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F71 Sydfynske øhav 

(se Tabel 6), da er Tåsinge vejle og noret kortlagt som potentiel ynglelokalitet for rørdrum, 

rørhøg og brushane /4/. Området er ikke kortlagt som yngleområde for plettet rørvagtel, 

almindelig ryle og engsnarre, men området vurderes potentielt at kunne rumme disse 

arter i området omkring vejlen og noret.  

Tabel 4 viser oversigt over ynglefugleforekomster i hele fuglebeskyttelsesområdet, mens 

Tabel 5 viser oversigt over maksimale antal fugle observeret på årsbasis ved Tåsinge 

Vejle indtastet i DOFbasen. For hele fuglebeskyttelsesområdet er der registreret 
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ynglefund af rørdrum og rørhøg, mens der ikke er registreret ynglefund af brushane. Det 

fremgår dog af optællinger fra DOFbasen (Tabel 5), at alle tre arter forekommer i 

området. For hele fuglebeskyttelsesområdet er der registreret ynglefund af engsnarre, 

almindelig ryle og plettet rørvagtel (se Tabel 4), mens der i DOFbasen kun er registreret 

almindelig ryle og plettet rørvagtel på lokaliteten (Tabel 5). Plettet rørvagtel og engsnarre 

er ret sky arter, der sjældent ses, men oftest registreres på baggrund af deres kald. Dette 

kræver dog at observatør er der på det rette tidspunkt af dagen og året, da eksempelvis 

engsnarre hyppigst høres efter solnedgang. Dette kan være grunden til at de ikke er 

registreret som ynglefugle i vejlen eller noret. 

 

Tabel 4 Antal ynglepar optalt ved NOVANA-overvågningen 2004–2012 (Naturstyrelsen 2014b). Der 
er alene medtaget data for de år, hvor den pågældende art er en del af programmet. 

Ynglefugle 2004-2012. Fuglebeskyttelsesområde F71 Sydfynske øhav 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rørdrum  1 1  2     

Havørn          

Rørhøg          

Plettet 

rørvagtel 

    0   3 1 

Engsnarre      1    

Klyde 92 20 48  3 63    

Almindelig 

ryle 

1 1 3 2  1   0 

Sorthovedet 

måge 

  1 1 1 1    

Splitterne 157 140 205 65 170 340   0 

Fjordterne 1 2  1     3 

Havterne 256 159 153 12 20 124   317 

Dværgterne 8 4 14 2 12 11   11 

Mosehornugle  3 3 1  2  0  

 

 

Tabel 5 Maksimale forekomster af arter på udpegningsgrundlaget for F71 registreret I DOFbasen i 
perioden 2000 – 2015 for Tåsinge Vejle.  
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Arter 

2
0
0
6

 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

Almindelig Ryle 19  16 26  1  6 25 5 

Blishøne 200 244 395 54 4000 130 400 100 275 710 

Brushane 2 4 1 9 1 4 6 7 16 7 

Dværgterne   1      1  

Ederfugl 120 8 2        

Engsnarre           

Fjordterne 2 5 2  1 1 5 30 4 2 

Havterne 2 4 2 2  12 3 2 3 2 

Havørn 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 

Hvinand 600 6 40 12 26 6 8 6 22 2 

Klyde 9 44 20 12 11 22 20 21 49 12 

Knopsvane 18 40 150 37 30 25 31 21 35 71 

Plettet Rørvagtel 1        0  

Rørdrum 1  1        

Rørhøg 6 2 4 2 2 7 2 2 2 2 

Sangsvane 188 135 66 8 316 300 44 268 660 28 

Sorthovedet Måge           

Toppet 

Skallesluger 

60 6 17  2 6 6 3 25 2 

Troldand 1500 4000 1570 1550 7000 1000 1600 1500 3449 1530 

 

Relevans 

På baggrund af projektbeskrivelsen er der foretaget en screening af projektets potentielle 

påvirkninger på udpegningsgrundlagets arter. Udpegningsgrundlaget er gennemgået og 

det er, ud fra en række relevanskriterier, vurderet om der er relevante potentielle 

påvirkninger på arterne. Vurderingerne fremgår af Tabel 6. De arter der findes relevante 

vil blive nærmere beskrevet i vurderingsafsnittet.  
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Vurderingskriterier 

1) Fuglearten vurderes ikke, at blive væsentligt påvirket af projektet på grund af stor 

afstand til kendte eller potentielle ynglehabitater f.eks. fordi den er knyttet til andre 

habitater eller ikke forekommer i betydende antal i nærheden af projektområdet. 

2) Fuglearten vurderes ikke, at blive væsentligt påvirket af projektet på grund af stor 

afstand til kendte eller potentielle raste- og fourageringshabitater f.eks. fordi den er 

knyttet til andre habitater eller ikke forekommer ved i betydende antal i nærheden af 

projektområdet. 

3) Fuglearten kan potentielt blive udsat for væsentlige forstyrrelser på ynglelokaliteter 

eller miste ynglehabitater i anlægs- og/eller driftsfasen. 

4) Fuglearten kan potentielt blive udsat for væsentlige forstyrrelser på rastelokaliteter eller 

miste rastehabitater i anlægs- og/eller driftsfasen. 

5) Fuglearten kan potentielt blive udsat for væsentlige forstyrrelser på 

fourageringslokaliteter eller miste fourageringshabitater i anlægs- og/eller driftsfasen. 

Tabel 6 Arter på udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F71 Sydfynske Øhav, deres 
prognose for den nationale bestandsudvikling /3/ samt relevans i forbindelse med projektet.  

EF-fuglebeskyttelsesområde F71 Sydfynske Øhav 

Art 

K
a
te

g
o

ri
 

K
ri

te
ri

e
r 

P
ro

g
n

o
s
e

 

R
e
le

v
a
n

s
k

ri
te

ri
e
r 

R
e
le

v
a
n

s
 

Rørdrum Y F1 Gunstig - stigende 3, 4 og 5 Relevant 

Sangsvane T F2, F4 Gunstig 4 og 5 Ingen 

Havørn Y, Tn F1,F2 Gunstig 1 og 5 Ingen 

Rørhøg Y F1 Gunstig 3, 4 og 5 Relevant 

Plettet rørvagtel Y F1 Ugunstig - aftagende 3 og 5 Relevant 

Engsnarre Y F1 Ugunstig - stigende 3 og 5 Relevant 

Klyde Y F1 Gunstig 3, 4 og 5 Relevant 

Engryle Y F1 Ugunstig - aftagende 3, 4 og 5 Relevant 

Brushane Y F1 Gunstig 3 og 5 Relevant 

Sorthovedet måge Y F1 Gunstig 1 og 2 Ingen 
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EF-fuglebeskyttelsesområde F71 Sydfynske Øhav 

Art 

K
a
te

g
o

ri
 

K
ri

te
ri

e
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P
ro

g
n

o
s
e

 

R
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n
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r 
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v
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n

s
 

Splitterne Y F1 Ugunstig - aftagende 1 og 2 Ingen 

Fjordterne Y F3 Ugunstig - aftagende 1 og 2 Ingen 

Havterne Y F1 Gunstig 1 og 2 Ingen 

Dværgterne Y F1 Ugunstig - aftagende 1 og 2 Ingen 

Mosehornugle Y F1 Gunstig 1 og 2 Ingen 

Knopsvane T F4 Gunstig 4 og 5 Ingen 

Mørkbuget knortegås T F4 Gunstig 4 og 5 Ingen 

Troldand T F4 Gunstig 4 og 5 Ingen 

Ederfugl T F4 Ugunstig – faldende 4 og 5 Ingen 

Hvinand T F4 Gunstig 4 og 5 Ingen 

Toppet skallesluger T F4 Gunstig 4 og 5 Ingen 

Blishøne T F4 Gunstig 4 og 5 Ingen 

Arterne er i kategorierne ynglefugle (Y), trækfugle (T) og (Tn) trækfugle af nationalt 

betydende antal efter en række kriterier, se boksen med fakta om udpegningsgrundlag for 

internationale  fuglebeskyttelsesområder forneden. For hver art angives 

bevaringsprognose for de danske bestande Danmarks Miljøundersøgelser 2003). * for to 

arter er prognosen vurderet for F47 (Naturstyrelsen 2011), relevanskriterier for vurdering 

af projektets relevante potentielle påvirkninger af artens tilstand og den vurderede 

potentielle påvirkning fra projektet. 

 

Udpegningsgrundlag for internationale fuglebeskyttelsesområder. 

Levestederne for mange fuglearter forringes eller er direkte truede. Fuglebeskyttelsesområder 

er med til at opretholde og sikre levestederne. I Danmark er områderne især vigtige for mange 

vandfugle. Fuglebeskyttelsesområder er en del af NATURA 2000. 

Udpegningsgrundlaget omfatter de arter, for hvilke det skal sikres, at de kan overleve og 
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formere sig i deres udbredelsesområde. 

For at en art kan indgå på udpegningsgrundlaget skal arten være angivet på EF-

fuglebeskyttelsesdirektivet bilag 1, jf. artikel 4, stk. 1 eller regelmæssigt forekomme i antal af 

international eller national betydning, jf. artikel 4, stk.2. 

For de arter der opfylder betingelser efter artikel 4, stk. 1 og/eller stk. 2 er det angivet i hvilke 

perioder af artens livscyklus denne forekommer i de udpegede beskyttelsesområder: 

Y: Ynglende art. 

T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. 

Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. 

Udpegningsgrundlaget angiver hvilke kriterier, der ligger til grund for vurderingen af, om arten 

opfylder ovennævnte betingelser: 

 F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler 

regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% eller mere af den nationale 

bestand.  

 F2: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i en 

del af artens livscyklus en væsentlig forekomst i området, dvs. for talrige arter (T) skal 

arten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme i internationalt betydende 

antal, og for mere fåtallige arter (Tn), hvor områder i Danmark er væsentlige for at 

bevare arten i dens geografiske sø- og landområde, skal arten forekomme med 1% 

eller mere af den nationale bestand.  

 F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi 

forekomsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af bestande af spredt 

forekommende arter som f.eks. Natravn og Rødrygget Tornskade.  

 F4: arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende 

antal, dvs. at den i området forekommer med 1% eller mere af den samlede bestand 

inden for trækvejen af fuglearten.   

 F5: arten er regelmæssigt tilbagevendende og har en væsentlig forekomst i områder 

med internationalt betydende antal vandfugle, dvs. at der i området regelmæssigt 

forekommer mindst 20.000 vandfugle af forskellige arter, dog undtaget måger.   

 F6: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi 

forekomsten bidrager væsentligt til at opretholde artens udbredelsesområde i 

Danmark.  

 F7: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi 

forekomsten bidrager væsentligt til artens overlevelse i kritiske perioder af dens 

livscyklus, f.eks. i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod ynglestederne og 

lignende. 

Figur 7: Infoboks. Fakta om udpegningsgrundlag for internationale fuglebeskyttelsesområde. 
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3.2 Bilag IV arter 

Ifølge ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV” er der registeret følgende 

bilag IV arter i lokalområdet omkring Tåsinge Vejle: Sydflagermus, markfirben, stor 

vandsalamander, klokkefrø, spidssnudet frø, springfrø, strandtudse og grønbroget tudse.   

Flagermus 

Flagermus kan benytte vejlen og noret som fourageringslokalitet og muligvis yngle i 
gamle træer og bygninger i nærheden af projektområdet. 

 

Padder 

Der er registreret grønbroget tudse i vejlen. Grønbroget tudse kan yngle i 
saltpåvirkede vandhuller, mens de adulte tudser kan tolerere saliniteten i farvandet i 
det sydfynske øhav, hvorfor de også forekommer på småøerne i det internationale 
naturbeskyttelsesområde. Strandtudse kan potentielt forekomme, da den er registreret 
i det internationale naturbeskyttelsesområde. De resterende arter (stor 
vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø) trives udelukkende i ferskvand, hvorfor 
de måske forekommer i omkringliggende vandhuller eller i tilløb til vejlen eller noret 
men næppe indenfor projekt grænsen.  

 

Markfirben 

Markfirben findes spredt i landskabet på åbne, varme, solrige lokaliteter som 
jernbane- og vejskråninger, sten- og jorddiger, heder, overdrev, grusgrave, 
strandenge, kystskrænter og sandede bakkeområder. Markfirben er normalt meget 
stedfaste, og i det omfang markfirben findes på strandeng/strandoverdrev er den 
afhængig af at der er diger eller andre tørre områder som ikke bliver oversvømmet af 
havvand i umiddelbar nærhed til dens primære levested.  

 

4 Væsentlighedsvurdering 

4.1 Habitatområde H111  

Arter på udpegningsgrundlaget 

Vertigosnegle 

Gennemførelse af projektet vil ikke ændre udbredelsen af naturtyperne, hvor sump 

vindelsnegl eller skæv vindelsnegl er tilknyttet. Projektet vil dog sikre en mere konstant 

vandstand med færre oversvømmelser af deres levesteder – ligesom projektet vil sikre at 

en væsentligt større del af området vil kunne afgræsses. Da specielt sump vindelsnegl 

som er fundet i Vejlen er knyttet til meget våde starsumpe vurderes det dog ikke at en 

forbedret græsning vil have nogen indflydelse på denne arts levesteder. Derfor vurderes 

at projektet ikke vil påvirke arterne.  
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Padder 

Det vurderes ikke at stor vandsalamander og klokkefrø findes inden for projektområdet og 

da projektet ikke påvirker de nærliggende vandhuller omkring vejlen eller noret, vurderes 

det, at projektet ikke har negativ påvirkning for potentielle forekomster af stor 

vandsalamander eller klokkefrø. 

 

Strandeng (1330) 
 
Opretholdelse af den artsrige strandeng fordrer en vis pleje af området enten med 
afgræsning eller med slåning da en række af de planter der findes i området er lave arter 
der er afhængige af, at området ikke gror til. En høj vandstand på strandengen er ikke i 
sig selv et problem for de plantearter der er knyttet til strandengen. Længerevarende 
højvandshændelser vil dog medføre at en del arterne vil drukne. Kraftige og langvarige 
højvandshændelser vil være mest kritisk i planternes primære vækstperiode om 
sommeren. Med den nuværende vandstand i området er det ikke længere muligt at pleje 
store dele af området ved afgræsning – ligesom udbredelsen af strandengene er blevet 
mindre hen over årene fordi vandstanden i Vejlen er steget generelt. 
 
Områdets nuværende sommervandstand ligger imellem kote – 0,10 m og – 0,15 m. 
Strandengsarealerne ligger alle sammen imellem kote 0 m og – 0,2 m. Det er derfor ikke 
muligt at pleje store dele af strandengsarealerne. Jordbunden i store dele af området er 
sandet og rimelig fast og det vurderes, at det vil være muligt at afgræsse hovedparten af 
området hvis vandstanden holdes nogenlunde stabil under kote – 0,20 m. Kraftige 
fluktuationer med periodevist høje vandstande vil medføre, at plantedækket ikke bliver så 
stabilt og let strædes op af dyrene.  
 
De nuværende variationer i vandstanden i området ligger mellem kote 0,2 m og – 0,4 m. 
En sænkning af vandstanden ud over det der normalt forekommer (svarende til en 
minimumskote på mellem – 0,3 m og – 0,4 m) vurderes at medføre en omsætning af 
tørven i de øverste jordlag og dermed en frigivelse af næringsstoffer til strandengen.  
 
Samlet set vurderes det derfor, at en sænkning af vandstanden til mellem kote – 0,3 m og 
– 0,2 m, i sommerperioden, vil være muligt også fremover at pleje området. Ligesom det 
vil være muligt at opretholde et stabilt og rimeligt sammenhængende plantedække. 
Udenfor planternes primære vækstsæson vurderes det, ikke at det er nødvendigt at 
sænke vandstanden med det nuværende havniveau. Ved en fremtidig stigning af 
havvandet vil strandengene stå under vand i længere og længere perioder om vinteren. 
Et permanent vanddække på strandengen vurderes dog at påvirke vegetationen i negativ 
retning. En fremtidig havstigning vurderes derfor at medføre, at der også kan blive behov 
for at holde vandstanden lavere om vinteren. 
 
Såfremt vandstanden ikke sænkes til dette niveau vurderes det samtidig, at det ikke vil 
være muligt at opnå gunstig bevaringsstatus for strandengen. 
 
 
Kystlagune (1150) 
På nuværende tidspunkt svinger vandstanden i de centrale del af Vejlen mellem 0,3 m og 
0,9 m. Vanddybden er ligger dog primært mellem 0,4 m og 0,6 m 
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Størstedelen af vandområdet i Vejlen (mindst 90%) har vanddybder <0,5m (se Figur 4) 
ved en vandstand i kote ca. - 0,10 m. Da områdets nuværende sommervandstand i lange 
perioder ligger mellem kote – 0,10 m og – 0,15 m. 
 
En opretholdelse af den naturtilstand der er i Vejlen er afhængig af, at der er en 
vandstand der er tilstrækkelig høj til, at der fortsat vil være en rig undervandsvegetation 
samt et varieret dyreliv. Der er foretaget omfattende undersøgelser af dyre- og plantelivet 
i Vejlen og det fremgår, at det rigeste dyre- og planteliv findes på vanddybder over 0,4 m. 
 
En sænkning af vandstanden til under 0,4 m svarende til vandet står i kote – 0,3 m 
vurderes at medføre at der dels vil ske en tilgroning med tagrør på de laveste vanddyber 
og dels vil være for lav en vandstand til at fiskelivet i vil kunne opretholde stabile 
bestande. Kraftige fluktuationer i fiskebestanden vil ødelægge den balance der er mellem 
mængden af fisk, smådyr og planter i Vejlen. 
 
Hvis vandstanden sænkes for meget vil der samtidigt ske en afvanding af de tilstødende 
strandenge hvilket vil medføre en omsætning af tørvejorden omkring Vejlen. En 
omsætning af tørvejorden omkring Vejlen vil medføre at der frigives næringsstoffer til 
Vejlen. Eutrofiering af Vejlen vil medføre at betydelig negativ påvirkning af 
naturgrundlaget i kystlagunen.  
 
Ved etablering af en pumpeløsning hvor pumpen starter med at pumpe i kote – 0,20 m og 
slutter med at pumpe i kote – 0,25 m vil den gennemsnitlige vanddybde ligge på mellem 
0,4 m og 0,50 m, hvilket skyldes at højvandsslusen ved lave vandstande kan give en 
lavere vandstand end det laveste pumpeniveau i kortere perioder. Der vil dog fortsat 
være korte perioder, specielt ved kraftige vestenstorme hvor vanddybden vil kunne falde 
helt ned til ca. 0,3 m.  
 
Samlet set vurderes det således, at en pumpning til en maksimal dybde der ligger i kote – 
0,25 m, svarende til en vanddybde på 0,45 m, ikke vil påvirke Vejlen i negativ retning. Det 
vurderes samtidig, at yderligere sænkning af vandstanden i Vejlen vil have negative 
konsekvenser for dyre- og plantelivet i Vejlen. 
 
 
Rigkær (7230) 

 

Rigkærspartierne ligger alle imellem kote – 0,1 m og 0,1 m med hovedparten af arealet 
under kote 0 m. Med de eksisterende svingninger i vandstanden, som primært om 
vinteren er meget store vil arealerne med rigkær således være oversvømmet med vand i 
perioder hver vinter. Om sommeren vil vandet i Vejlen og Noret i lange perioder stå helt 
op til kanten af rigkærene med enkelte perioder med væsentligt lavere vandstand.  
 
En konstant gennemstrømning af kalkholdigt grundvand er afgørende betydning for 
opretholdelsen af de særlige økologiske forhold, der findes i rigkærsområder, og allerede 
på nuværende tidspunkt vurderes det, at den generelle vandstand i området er så høj, at 
grundvandsgradienten i området er meget begrænset eller helt manglende. Kortere 
varende oversvømmelse af rigkærene vurderes ikke at påvirke rigkærene i negativ 
retning. 
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Opretholdelse af de artsrige rigkær fordrer en vis pleje af området enten med afgræsning 
eller med slåning da en række af de planter der findes i området er lave arter der er 
afhængige af at området ikke gror til. Med den nuværende vandstand i området er det 
ikke længere muligt at pleje store dele af området ved afgræsning – ligesom udbredelsen 
af rigkærene er blevet mindre hen over årene fordi vandstanden i Vejlen er steget 
generelt. 
 
De nuværende variationer i vandstanden i området ligger mellem kote 0,2 m og – 0,4 m. 
En sænkning af vandstanden ud over det der normalt forekommer (svarende til en 
minimumskote på mellem – 0,3 m og – 0,4 m) vurderes, at ville medføre en vis risiko, for 
at det generelle grundvandsniveau vil blive sænket til et niveau, hvor der vil ske en 
omsætning af tørven i de øverste jordlag og dermed en frigivelse af næringsstoffer til 
rigkærene.  
 
Samlet set vurderes det derfor, at en sænkning af vandstanden til mellem kote – 0,3 m og 
– 0,2 m, i sommerperioden, vil være muligt også fremover at pleje området. Ligesom det 
vil være muligt at opretholde en stabilt grundvandsgradient i rigkærene. Udenfor 
planternes primære vækstsæson vurderes det ikke, at det er nødvendigt at sænke 
vandstanden med det nuværende havniveau. Ved en fremtidig stigning af havvandet vil 
rigkærene stå under vand i længere og længere perioder om vinteren. Lange perioder 
med vanddække på rigkærene vurderes dog at påvirke vegetationen i negativ retning. En 
fremtidig havstigning vurderes derfor at medføre, at der også kan blive behov for at holde 
vandstanden lavere om vinteren. 
 
Såfremt vandstanden ikke sænkes til dette niveau vurderes det samtidig, at det ikke vil 
være muligt at opnå gunstig bevaringsstatus for rigkærene i området. 
 

4.2 Fuglebeskyttelsesområde F71 og Ramsarområde R17 

Hvis projektet ikke gennemføres er det usikkert, hvorvidt de omkringliggende strandenge 
og rigkær fortsat vil kunne afgræsses. Dette vil have negative konsekvenser for engryle, 
klyde og brushane, der yngler på afgræssede engarealer. Derfor vurderes projektet at 
have en positiv påvirkning for disse arter.  

Engsnarre yngler i åbne arealer med høj vegetation. Da der fortsat er uhegnede 
engarealer vurderes det, at projektet ikke vil påvirke engsnarre negativt.  

Plettet rørvagtel, rørdrum og rørhøg, der er tilknyttet rørskov/rørsump, vurderes ikke at 
blive påvirket af projektet, da der også fremover vil være en række partier med mere eller 
mindre vanddækket tagrørsump. 

For rastende trækfugle udenfor fuglenes ynglesæson vil der ikke være ændringer af 
vandspejl i Vejlen eller noret, hvorfor det vurderes, at de ikke bliver påvirket af projektet. 

 

4.3 Bilag IV arter 

Flagermus: 

Projektet påvirker ikke levesteder, såsom gamle træer, bygninger eller lignende, hvorfor 
det vurderes ikke at have betydning for flagermus. 
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Padder: 

Projektet medfører en lavere maksimal vandstandskote i sommerhalvåret. Dette påvirker 

arealet med brakvand, men ikke de omkringliggende vandhuller, som vurderes at være 

de primære ynglelokaliteter for de fleste paddearter i området.  

Grønbroget tudse er tidligere fundet ynglende i randområderne i området. Denne art er 

helt afhængig af mere eller mindre temporære søer. Den yngler gerne i søer og 

vandhuller som er delvist saltpåvirkede. Arten kan dog ikke yngle i selve Vejlen da der 

her er for mange fisk. Med gennemførelse af projektet vil der også fremover være 

oversvømmede partier på strandengen, som vurderes at være egnede som ynglested for 

grønbroget tudse.  

Ved en sænkning af vandstanden er der en vis risiko for at en række af de eksisterende 

vandsamlinger vil blive påvirket og vil tørre hurtigere ud. Der er derfor en vis risiko, for at 

ynglemulighederne for grønbroget tudse vil blive forringet. Arten er dog samtidig 

afhængig af lavt plantedække omkring vandhullerne og dermed en vis pleje af området. 

En gennemførelse af projektet vil medføre, at området også fremover vil kunne plejes ved 

afgræsning. 

Såfremt projektet ikke gennemføres vil det ikke være muligt fremover at pleje området 

ligesom vandstanden i Vejlen og Noret vil stige langsom til et niveau hvor der ikke 

længere er temporære vandsamlinger på de omgivne enge. 

Samlet set vurderes det derfor, at projektet på lang sigt vil være til gavn for grønbroget 

tudse. 

 

Markfirben 

Markfirben forekommer som beskrevet på tørre og soleksponerede lokaliteter og vil derfor 

ikke blive påvirket af lavere maksimal vandstandskote i sommerhalvåret.  

 

5 Sammenfatning 

5.1 Habitatområde H111 

Samlet set vurderes det, at den optimale vandstand for strandengene og rigkærene i 

området vil ligge mellem kote – 0,20 m og – 0,30 m.  

Ved en sænkning af vandstanden til under et niveau på - 0,25 m vurderes dog at medføre 

en væsentlig risiko, for at selve kystlagunen ikke kan opretholde gunstig bevaringsstatus.  

De arter der er en del af udpegningsgrundlaget for habitatområdet vurderes ikke at blive 

påvirket ved, at vandstanden holdes mere konstant i dette niveau.  
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5.2 Fuglebeskyttelse Ramsarområde R17 

Forudsat at anlægsarbejdet sker udenfor fuglenes yngleperiode, da vurderes projektet 

ikke at have betydning i anlægsfasen.  

I driftsfasen vil pumpen kunne reducere kortvarige vandstandsstigninger i 

sommerperioden, så afgræsning af omkringliggende arealer kan fortsættes. Dette 

vurderes at være positivt for arterne: almindelig ryle og brushane, der yngler i lav 

vegetation i de fugtige enge. Fastholdelse af vanspejlskoten vil også mindske risiko for 

oversvømmelse af deres reder tæt ved bredden af Vejlen og Noret. 

 

5.3 Bilag IV arter 

Der er en vis risiko, for at grønbroget tudse på kort sigt kan blive påvirket af projektet. 

Såfremt projektet ikke gennemføres vil det imidlertid på lidt længere sigt ikke være muligt 

at opretholde de forhold som er nødvendige for artens overlevelse i området. Samlet set 

vurderes det derfor, at projektet på lang sigt vil være til gavn for arten. 

Derudover er der ingen negativ påvirkning af bilag IV arter som følge af projektet. 

 

6 Swecos anbefalinger og konklusion 

Ved etablering af en pumpestation anbefales det således, at pumpe til et niveau på 

mellem kote – 0,20 m og – 0,25 m. 

Med dette pumpeniveau kan det jf. ovenstående konkluderes, at etablering af en 
pumpestation i Vejlen ikke vil påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag 
væsentligt i negativ retning. 
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