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Indledning
Vagn Rasmussen, Bjørnemosegård har anmodet Bangsgaard & Paludan ApS. om
proceshjælp til udarbejdelse af forslag til fremtidigt afvandingsniveau på arealer,
der er beliggende på matr. nr. 1aa, Bjørnemose Hgd., Tved mellem dæmningen til
Thurø og Bjørnemose Gods hovedkompleks.
Vagn Rasmussen ønsker at regulere vandstanden i renderne, der har et forløb
igennem arealet, i perioden fra 1 april til 1 november. Reguleringen skal sikre, at
vandet fra oplandet kan ledes væk fra området og for at sikre, at området kan
afgræsses om sommeren.
Da der er tale om en ændring af afvandingsforholdene i området med eventuel
igangsætning af en pumpeaktivitet vil det kræve en tilladelse fra Svendborg
Kommune efter vandløbsloven.
Endvidere skal sagen behandles efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af
26. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering som en vandløbsregulering.
I ovennævnte bekendtgørelse er der beskrevet, hvad en reguleringssag skal
indeholde, for at kommunen som vandløbsmyndighed kan behandle ansøgning fra
Vagn Rasmussen af 25. marts 2020.
I det følgende er forslag til reguleringssag til kommunens sagsbehandling
beskrevet nærmere.
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Reguleringsprojekt
Formål
Vandstanden i pumpekanalerne ønskes reguleret.
Vagn Rasmussen ønsker at regulere vandstanden i pumpekanalerne i perioden fra
1 april til 1 november. Reguleringen skal sikre, at vandet fra oplandet ved store
nedbørshændelser kan ledes væk fra området og for at sikre, at området kan
afgræsses om sommeren.
Nuværende forhold
Hele lavbundsområdet vest for Bjørnemosegård er detaildrænet, hvor drænene
har afløb til pumpe, der er beliggende centralt i området, jf. Figur 1.
Imidlertid har pumpen ikke været i drift i mange år som følge af, at der er indgået
MVJ-aftale om 20-årig udtagning af agerjord på markerne 16-0 (markblok 60510266) og 16-1 (markblok 605102-98). Tilsagnet var gældende i perioden fra 1.
september 2000 til 31. august 2020 og er dermed bortfaldet.

Figur 1: Projektområde ved Bjørnemosegård, dræn (rød stiplet), kanaler (lys blå),
pumpehus (gul cirkel).
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Som en konsekvens af manglende pumpeaktivitet i en årrække er der opstået tre
mere eller mindre permanente vandhuller i området. Ifølge den nyeste
højdemodel fra 2014/2015 kan der registreres et vandspejl i vandhullerne
omkring kote 0,4 m. På luftfotoet på Figur 2 vandhullernes udbredelse ved et
vandspejl omkring kote 0,4 m. Da områderne hvor vandhullerne er beliggende
kun har et meget lille topografisk opland må det antages at vandet i vandhullerne
alene stammer fra nedbør i tilknytning til vandhullerne og ikke tilstrømmet vand.

Figur 2: Luftfoto fra 2002 fra kommunens tilladelse til oprensning af vandhullerne
af 9. november 2018 viser vandhullernes udbredelse ved et vandspejl omkring kote
0,4 m.
Imidlertid kunne det ved rådgivers og Svendborg Kommunens besigtigelse af
arealet den 9. september 2020 konstateres, at vandhullet, der er beliggende
umiddelbar sydøst for pumpen kan udtørre om sommeren, idet der ikke kunne
registreres vand på lokaliteten. Endvidere blev der ved besigtigelsen indmålt et
vandspejl i vandhulllet vest for pumpen i kote 0,02 m. Der forekommer derfor
betydelig fluktuation i vandspejlsniveauet hen over året med de største
forventede vandspejlsniveauer om vinteren i vandhullerne.
Igennem hele området har en pumpekanal et forløb, der på Figur 1 er indtegnet
med en lysblå streg. Pumpekanalens forløb inden udløb i sundet ses endvidere på
Figur 3. På denne strækning er der indmålt bundkoter omkring -0,2 m.
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Figur 3: Pumpekanal inden udløb i havet ved Skårupøre Sund.
Pumpen har i dag udløb i kanalen umiddelbart vest for pumpehuset, jf. Figur 1.
Pumpekanalen har udløb i Skårupøre Sund i kote -0,07 m via et ca. Ø 45 cm
udløbsrør, hvor der er påmonteret en tophængt højvandsklap.
På besigtigelsestidspunktet blev der indmålt et vandspejl i pumpekanalen i kote
0,05 m. På udløbssiden af højvandsklappen blev der indmålt en vandspejlskote i
0,05 m.

Figur 4: Højvandsklap i pumpekanalens udløb.
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Ved besigtigelsen blev der indmålt et vandspejl i kote 0,04-0,05 cm pumpekanalen
på begge sider af indkørslen til Bjørnemosegård. Ved pumpekanalens underføring
under Skårupøre Strandvej blev der indmålt et vandspejl i kote 12 cm. Det er
således først i ”topenden” af området, hvor der sker en mindre
vandspejlsstigning. Dog er kanalens underføring under Skårupøre Standvej
indmålt i kote -0,05 m.
På Figur 5 ses indmålte vandspejls- og bundkoter i pumpekanaler i
projektområdet ved besigtigelse den 8. sept. 2020, som der henvises til ovenfor.

Figur 5: Indmålte vandspejls-(hvide tal) og bundkoter (sorte tal) i pumpekanaler i
projektområdet ved besigtigelse den 8. sept. 2020.
Hele pumpekanalen op til nord for Skårupøre Strandvej er således påvirket af
vandstandsniveauer i Skårupøre Sund herunder af højvandshændelser.
Udgangspunktet er dog, at vandstanden i Skårupøre Sund hen over året varierer
omkring kote 0 m.
Oplandet til projektområdet (lavbundsarealet) er i dette notat opgjort til ca. 145
ha, hvor ca. 2,5 ha. er offentligt befæstet vejareal. Såfremt der tages
udgangspunkt i karakteristiske afstrømninger fra et nærliggende vandløb
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(Hundstrup Å st. 6,86 km ved Elleskov Mølle), jf. Tabel 1 kan det opgøres, at der
fra oplandet ved en årsmiddelafstrømning tilledes ca. 13 l/s til pumpekanalerne.
Såfremt denne tilledning falder sammen med en højvandshændelse i sundet vil
denne vandtilledning afstedkomme, at vandet bygger op i området. Alene på en
time vil der ske en opbygning af vand i kanalerne på 46 m3 vand.
På tilsvarende vis ved en medianmaksimumshændelse (den største afstrømning
der forekommer 1 gang hvert andet år) vil der forventes en afstrømning på ca.
260 m3 pr. time. Der vil her være tale om en afstrømning, der har en
størrelsesorden, hvor der er risiko for, at området langs kanalerne vil oversvømme
i tilfælde af, at strømningen falder sammen med en længerevarende
højvandshændelse i sundet.
Tabel 1: Karakteristiske vandføringer, fra Hundstrup Å st. 6,86 km ved Elleskov
Mølle.

Projektbeskrivelse
Ved projektet foreslås det, at der etableres en pumpedrift i området, hvor
vandstanden i pumpekanalerne holdes under kote 0,2 m.
Det betyder, at pumpedriften indrettes således, at pumpen igangsættes, når
vandspejlet i pumpekanalerne overstiger kote 0,2 m. Herefter kan pumpen sænke
vandspejlet til kote 0 m.
Afløbet ved højvandsklappen er i dag placeret i kote -0,07 m. Der er derfor forsat
mulighed for, at vandet kan løbe af under kote 0 m ved lavvande i sundet (under
kote 0m).
Pumpen skal således alene fungere som en form for afværgepumpe, der skal
håndtere de situationer med store afstrømninger og eventuelt kombineret med
højvandshændelser i sundet, hvor der er risiko for, at vandstanden i området
”bygger op” til gene for græssende dyr på arealet og tilknyttede
afvandingsmæssige interesser.
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Endvidere ansøges der om, at ovennævnte pumpedrift foregår i perioden fra 1.
april til 1. november, hvor der ønskes græsning af området.
I den resterende del af året vil vandstanden i pumpekanalerne og på de
tilknyttede arealer fluktuere efter de naturgivne forhold, hvor størrelse af
afstrømning og vandstandsniveauer i sundet styrer vandstanden.
Pumpen vil blive indrettet således, at pumpen ikke længere vil afvande drænene,
som er indtegnet på Figur 1. Indløbet til pumpen fra disse dræn vil blive blokeret.
Det skyldes, at en pumpeaktivitet med afvanding af drænene, vil afstedkomme en
risiko for, at de tre vandhuller, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som
beskyttet natur, drænes med sænkning af vandspejlet til følge.
Det er tanken, at pumpen i stedet skal ”trække” vand ind fra pumpekanalen til
sænkning af vandstanden i kanalerne og udlede vandet på ydersiden af
højvandsklappen ved udløbet til sundet.
Den endelige placering af pumpen ved den fremtidige drift er ikke afklaret endnu.
Der kan sandsynligvis enten være tale om at opretholde den nuværende
placering, hvor der etableres et ca. 120 m langt afløbsrør til udløb ved
højvandsklappen. Alternativt kan pumpen flyttes til det punkt, hvor kanalen
krydser Bjørnemosevej for at begrænse længden af afløbsrøret. Herved skal
afløbsrøret alene etableres under Bjørnemosevej til udløb på ydersiden af
højvandsklappen. Det afgørende i forhold til ansøgningen er tilladelse til
ovennævnte pumpedrift.
Endelig kan der peges på, at vandhullernes maksimale udbredelse fastholdes ved
at etablere et afløb fra dem til pumpekanalen i kote 0,4 m. Afløbet kan placeres i
diget, der er imellem pumpekanal og vandhullerne, se eventuelt Figur 6.
Ejendomme i projektområdet
Følgende matrikler og ejer (ansøger) indgår i projektet:
Matr. nr. og ejerlav
1aa, Bjørnemose
Hgd., Tved

Lodsejer
Vagn Rasmussen

Adresse
Bjørnemosevej 40, 5700
Svendborg

Økonomi
Alle udgifter til projektet og pumpedriften afholdes af Vagn Rasmussen.

Tidsplan
Arbejdet forventes udført, så snart de nødvendige tilladelser og dispensationer er
indhentet.
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Konsekvenser
Afstrømningsmæssige konsekvenser
Vandløbsreguleringen med fremtidig afværgepumpedrift påvirker ikke
afstrømningsmæssige interesser i op- og nedstrøms retning i negativ grad.
Projektet vil bl.a. sikre, at vejvand på begge sider af Skårupøre Strandvej kan ledes
nedstrøms til udløb i pumpekanalen. Det skal her bemærkes, at underføringen
under Skårup Strandvej er beliggende i kote -0,05 m. Vandstanden i vejgrøfterne
og afledningen heraf er derfor i dag stærkt påvirket af fluktuerende vandstande
over kote 0 m i pumpekanalerne nedstrøms. Projektet vil derfor bidrage til en
effektiv afvanding af vejgrøfterne og dermed også af vejkassen.
Endvidere vil pumpeaktiviteten sikre, at vandstanden i pumpekanalerne ikke
opbygger i et omfang og til et niveau, hvor der er risiko for, at græsningsarealer i
tilknytning til vandhullerne oversvømmes.
Ansøger vurderer derfor, at projektet er i overensstemmelse med § 18 i
ovennævnte bekendtgørelse, idet der er taget behørigt hensyn til samtlige
afvandingsinteresser i området samtidig med, at afvandingen af naboarealer til
projektområdet ikke påvirkes negativt.
Miljømæssige konsekvenser
Pumpekanalerne inden for området er ikke omfattet af statens
vandområdeplaner med miljømålsætning. Der er således ikke miljøinteresser i
forhold til vandområdeplanen, som projektet skal varetage eller tage hensyn til.
Pumpekanalerne er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som beskyttet natur.
Endvidere er tre vandhuller i området registreret som beskyttet natur.
Projektet vil ikke at afstedkomme, at pumpekanalerne pumpes tøre.
Pumpeaktiviteten vil alene afstedkomme et mere konstant vandspejl i kanalerne.
Der kan argumenteres for, at der er risiko for, at pumpeaktiviteten i kanalerne kan
påvirke vandstandsniveauer i de beskyttede vandhuller. Det skyldes bl.a., at
vandhullernes vandspejle i foråret er registreret omkring kote 0,4 m. Til
sammenligning vil vandstandene i pumpekanalen grundet afværgepumpningen
variere imellem 0-0,2. Der forventes således en grundvandstandsgradient imellem
kanalerne og vandhullerne på op til 40 cm (effekten af pumpeaktiviteten).
Dette skal dog sammenlignes med forholdene i dag. Da pumpekanalernes
vandstande direkte er forbundet med de naturgivne vandstandsforhold i sundet
må det antages, at vandstanden som et gennemsnit over året i kanalerne vil være
placeret i kote 0 m (stort set havniveau). Det vil også svare til en eksisterende
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grundvandsgradient imellem vandstanden i søerne og i kanalerne på ligeledes 40
cm. Pumpen forventes alene at bringes i anvendelse ved de store afstrømninger ,
måske i kombination med en højvandshændelse i sundet, hvor vandstanden i
kanalerne i området bygger op. Disse afstrømninger med tilknyttede høje
vandstande forekommer typisk kortvarigt, og det er derfor med overvejende
sandsynlighed ikke dem, som vandsstanden i vandhullerne indstiller sig efter. Det
må alt andet lige være de mest almindelige vandstande over året, hvilket i
kanalerne vil være havniveau eller kote 0 m.
Sagt på en anden måde, så forventes det ikke, at pumpeaktiviteten vil
afstedkomme en nævneværdig ændring i vandstandsniveauerne i vandhullerne.
Det skal hertil bemærkes, at vandstandene i vandhullerne opretholdes som følge
af en terrænforskel imellem pumpekanal og lavningen hvor vandet står. På Figur 6
ses pumpekanalen omkring 110 m, hvor der er lavninger på begge sider af
kanalen. Da terrænet på begge sider af kanalen er hævet, vil der kunne dannes
midlertidige eller permanente vandhuller i lavningerne bag ved kanalerne.
Endvidere er vandhullerne beliggende i et tørveholdigt lavbundsområde, hvor der
typisk er lille permeabilitet af vand i jorden, hvilket sandsynliggøre, at der kan
være grundvandsgradienter imellem kanalenerne og vandhullerne på 40 cm.

Figur 6: Koter (m DVR90) på terræn og i pumpekanal.

På bilag 1 er der indtegnet en teoretisk men forventet afvandingstilstand af
området ved en vandspejlskote i 0 m i kanalerne og et vandspejlsniveau i
vandhullerne i foråret i kote 0,4 m. Disse afvandingsniveauer forventes at være
tilstede både under de nuværende og de fremtidige forhold.
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Hen over sommeren må det forventes, at vandhuller i større eller mindre omfang
udtørre således, at afvandingstilstanden i området vil fremstå tørre end angivet
på bilag 1 til gavn for afgræsningen af området.
Ved at begrænse risikoen for oversvømmelser af området ved store afstrømningseller højvandshændelser i sundet reduceres endvidere risikoen for, at fuglereder,
unger m.v. drukner i yngletiden.
Endvidere forventes en højvandssikring af afgræsningsarealerne, at der kan
afgræsses tæt ind til søfladen ved vandhullerne, hvilket ligeledes forventes at
gavne biodiversiteten i forhold til botanik, diverse ynglende fuglearter som vand
og vadefugle samt padder.
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