
  

 

Udarbejdet af:  Niels Riis 

Dato:       28-02-2017 

 

 

 

 

 

 

 
Vandplanindsats ved Vester Mølle i Syltemae Å 
Detailprojekt 
 

 

Svendborg Kommune 

Natur og Klima 

Februar 2017 
 

  



Svendborg Kommune: Vandplanindsats ved Vester Mølle i Syltemae Å  
 
 
 

 
 
 

NaturRådgivningen    www.naturogvand.dk Side 1 
   

INDHOLDSFORTEGNELSE 

 Side 

1. INDLEDNING 2 

2. BAGGRUND 4 

3. DATAGRUNDLAG 6 

 Opmålinger 6 3.1

 Højdemodel 7 3.2

 Jordbundsforhold 8 3.3

 Kortgrundlag 10 3.4

 Oplandsforhold 10 3.5

 Hydrologi 11 3.6

 Hydrauliske beregninger 12 3.7

 Planforhold 13 3.8

 Tekniske anlæg 15 3.9

4. BESLUTNINGSGRUNDLAG 16 

5. PROJEKTBESKRIVELSE 19 

 Tidsplan 26 5.1

 Sagens behandling 26 5.2

 Økonomiske forhold 26 5.3

6. TEKNISK KONSEKVENSVURDERING 27 

7. LITTERATUR 31 

 
 

BILAGSFORTEGNELSE Skala 
 

Bilag 1: Oversigtskort med nuværende forhold 1:800 
 
Bilag 2: Længdeprofil af Syltemae Å, nuværende forhold 1:50/1:2.000 
 
Bilag 3: Projektkort 1:800 
 
Bilag 4: Ny gangbro og fløjmure, snit 1:50 
 
Bilag 5: Længdeprofil af Syltemae Å, projekt og opmålt 1:50/1:2.000 
 
Bilag 6: Geoteknisk undersøgelse nr. 1. Rapport fra DMR Geoteknik 
 
Bilag 7: Analyserapport fra Højvang Laboratorier A/S 
 

 
Forside: Vester Mølles stemmeværk i Syltemae Å med gangbro og styrt i udløbet samt til ven

stre tilløbet fra den vestlige mølledam set i november 2016.  



Svendborg Kommune: Vandplanindsats ved Vester Mølle i Syltemae Å  
 
 
 

 
 
 

NaturRådgivningen    www.naturogvand.dk Side 2 
   

1. INDLEDNING 
 
Svendborg Kommune er vandløbsmyndighed og arbejder med forbedringer af den 
fysiske og biologiske kvalitet i kommunens vandløb som led i realiseringen af 
vandområdeplanernes målsætninger. 
 
Et af vandområdeplanernes indsatsområder er en sikring af fuld kontinuitet i 
vandløbene. Der skal være fri passage for fisk og smådyr op og nedstrøms gen
nem vandløbene, således at vandlevende dyr kan gennemleve deres livscyklus, og 
således at bestande kan udveksle gener samt indvandre til nye levesteder. 
 
I Vandområdeplan 20152021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn er der regi
streret en spærring i kommunevandløbet Syltemae Å ved Vester Mølle syd for Ve
ster Skerninge. Spærringen har referencenummer ODE713. Syltemae Å er afløb 
fra de 4 sydfynske søer Sørup Sø, Hvidkilde Sø, Nielstrup Sø og Ollerup Sø, hvor fra 
den forløber i en dyb tunneldal ned til sit udløb i Det Sydfynske Øhav ved Ballen. 
Spærringen er fremhævet på Figur 1 sammen med de omgivende vandløbsstræk
ninger.  
 

 
 
Figur 1.  Oversigtskort med Vester Mølles stemmeværk vist med en rød stjerne 
sammen med vandløbstemaet fra Kort10 i blå streg på baggrund af Kort25 fra 2016 
i skala 1:20.000, SDFE ©. 
 
På denne baggrund ønsker Svendborg Kommune at fjerne spærringen ved Vester 
Mølle ved at nedlægge opstemningen og gennemføre en omlægning af Syltemae 
Å således, at faldet fordeles over en længere vandløbsstrækning som et stryg.  
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De nuværende vandløbsforløb er vist sammen med de anvendte stednavne på 
nedenstående kort i Figur 2. Forholdene er også vist på oversigtskortet i Bilag 1. 
 

 
 
Figur 2.  Forholdene omkring Vester Mølle vist med de anvendte stednavne, vand‐
løbstemaet fra Kort10 i blå streg samt stemmeværket markeret med en rød stjer‐
ne i skala 1:4.000 på baggrund af ortofoto DDO®2016, COWI ©.  
 
 
Svendborg Kommune fik i oktober 2014 hos fa. Rambøll udarbejdet en forunder
søgelse for vandplanindsatsen i Syltemae Å med projektforslag til etablering af 
faunapassage ved Vester Mølle. I projektet indgik en omfattende udgravning af 
sediment i ådalen, som vil påvirke store arealer med naturbeskyttet mose. Svend
borg Kommune har derfor arbejdet videre med andre projektmuligheder, som i 
mindre grad påvirker de naturbeskyttede områder.  
 
Svendborg Kommune har fået tilsagn om tilskud til gennemførelse af et projekt til 
etablering af en faunapassage ved Vester Mølle i Syltemae Å. Projektet er finan
sieret af EU, Den Europæiske Hav og Fiskerifond og Miljø og Fødevareministeri
et. 
 
Svendborg Kommune har på denne baggrund anmodet NaturRådgivningen A/S 
om at udarbejde et detailprojekt, som kan muliggøre etableringen af faunapassa
gen i overensstemmelse med de krav, der er opstillet i Bekendtgørelse nr. 954 af 
27/06/2016 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vand
løbsrestaureringer, idet der samtidig skal tages mest mulig hensyn til de naturbe
skyttede områder og lodsejerens ønsker. 
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2. BAGGRUND 
 
Landskabet omkring Syltemae Å er dannet for ca. 23.000 til 15.000 år siden i slut
ningen af den sidste istid, også kaldet Weichselistiden. Her gled der først en stor 
gletsjer ned over det meste af Danmark fra nordøst. Isen nåede sin hovedudbre
delse for ca. 20.000 år siden, og mens den smeltede kom der for 19.00017.000 år 
siden en ny gletsjer fra sydøst igennem Østersøen, kaldet det Ungbaltiske Isfrem
stød, som formede det sydfynske landskab.  
 
Gletsjerne tilførte store mængder jordmaterialer, som blev frigjort under isens af
smeltning, først under isen og senere foran isfronten som randmoræner. Under 
isen skabte smeltevand under tryk tunneldale ned i de underliggende jordlag, og 
smeltevandet blev presset op og ud gennem smeltevandsporte i isfronten. Under 
isens fortsatte afsmeltning eroderede smeltevandet dale i det blotlagte landskab 
foran isen. Syltemae Ådal er sammen med Ollerup Sø en sådan tunneldal, hvor 
der under isens fortsatte afsmeltning og senere hen er blevet afsat jordmateria
lerne som aflejringer i bunden af dalen. 
 
Vester Mølle er omtalt i 1537 som Skerninge Mølle. Mølleanlægget er etableret 
med en lerdæmning på tværs af ådalen, hvorved der er opstemmet vand i ådalen 
og skabt et styrt ved møllen på ca. 3 meter. Opstemningen har muliggjort drift af 
en vandmølle med overfaldshjul med afløb på østsiden af møllegården. Møllean
lægget omfattede også et stemmeværk med en frisluse, der ledte overskydende 
vand igennem en bagå, som løb igennem haven og ind under møllegårdens ho
vedbygning, der er opført i 1858 efter en brand. Bagåen har stadig dette forløb 
igennem hovedbygningen og i en overdækning under gårdspladsen til sammenløb 
med afløbet fra vandmøllen ved den nuværende bro på Åmarksvej. Vandmøllen er 
omkring 1916 blevet ombygget til to vandturbiner til elproduktion. 
 
Det høje målebordsblad fra 1888 på Figur 3 viser, at mølledammen dengang strak
te sig ca. 250 meter opstrøms i ådalen. Det ses også, at Åmarksvej dengang forløb 
på mølledæmningen nord om vandmøllen og igennem møllegårdens have og 
gårdsplads. Det nuværende vejforløb syd om møllegården er først etableret i mel
lemkrigsårene. 
 
Mølledammen er i 1930´erne blevet delt i to af en mindre lerdæmning, som det 
ses på luftfotoet fra 1939 i Figur 4.  
 
å luftfotos og topografiske kort kan man se, at mølledammen op igennem 1900
tallet gradvist er blevet fyldt op af materiale, og at de tidligere lysåbne enge i åda
len er groet til med sumpskov. 
 
Ved Hedeselskabets opmåling for Fyns Amt til nyt vandløbsregulativ i 1988 var 
den store østlige mølledam forsvundet, og Syltemae Å forløb igennem dalen i næ
sten det samme forløb, som i dag. Turbinedriften var på dette tidspunkt ophørt. 
Opstemningsanlægget og den vestlige mølledam var som i dag. 
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Hovedstrømmen i Syltemae Å løber derfor i dag i Bagåen gennem møllegårdens 
have, hvor der er et fald på ca. 2,1 meter fordelt på to styrt i stemmeværket i møl
ledæmningen. 
 

 
 
Figur 3.  Området omkring Vester Mølle vist på det høje målebordsblad fra 1888 i 
skala 1:10.000 med markering af det nuværende stemmeværk med en rød stjerne, 
SDFE ©.  
 

 
 
Figur 4. Luftfoto af Vester Mølle med møllegården og en del af mølledammen 
taget af Sylvest Jensen i 1939, Det Kgl. Bibliotek ©.  



Svendborg Kommune: Vandplanindsats ved Vester Mølle i Syltemae Å  
 
 
 

 
 
 

NaturRådgivningen    www.naturogvand.dk Side 6 
   

3. DATAGRUNDLAG 
 

De af Rambøll og Svendborg Kommune udførte forundersøgelser er opdateret og 
suppleret af nye undersøgelser udført i 201617. Resultaterne af forundersøgelser 
er beskrevet nedenfor og danner grundlag for den efterfølgende projektering og 
konsekvensberegning. 
 

 Opmålinger 3.1
 
Der er den 29. november 2016 foretaget en opmåling af punkter i projektområdet 
med vandspejle, bund i vandløb, rørgennemløb, opstemningsanlægget, to tvær
profiler af Syltemae Å, afsætning og kotering af 5 geotekniske boringer samt pla
cering af 3 prøvetagninger til laboratorieanalyse. Opmålingen er udført med 
Trimble R83 RTKGPS/GLONASS tilknyttet kotesystem DVR90 via GPSnet. 
 
De målte vandspejle er vist på oversigtskortet i Bilag 1 sammen med de nuværen
de vandløb, vandløbsstationering og placering af de udførte geotekniske boringer 
og prøvetagninger. 
 
Vi har modtaget en vandløbsopmåling af hele Syltemae Å udført af Orbicon i 
marts og april 2014, som er indlagt i vandløbsprogrammet VASP. Opmålingens 
stationering er vendt til opstrøms stationering i overensstemmelse med det gæl
dende vandløbsregulativ, idet stemmeværket i opstemningsanlægget er fikseret 
som Station 3906 m. Den nye opmåling er udført igennem forløbet af Bagåen 
igennem haven på Vester Mølle og videre under møllegårdens stuehus og gårds
plads, hvor regulativets stationering i stedet er igennem møllekanalen og turbin
bygningen. Vandløbet er herved blevet 42 m længere i nedstrøms retning, og sta
tioneringen er tilsvarende forskudt med 42 m nedstrøms for Åmarksvej. 
 
De to ekstra opmålte vandløbsprofiler er udført på strækningen igennem haven 
på Vester Mølle i St. 3875 m og 3899 m, og de er indlagt i profilfilen. Det opteg
nede længdeprofil er vedlagt som Bilag 2. 
 
Vandspejlet i Syltemae Å opstrøms for stemmeværket var den 29. november 2016 
i kote 11,09 m DVR90. Stemmebrædderne i stemmeværket havde overkant i kote 
11,82 m. Vandspejlet umiddelbart nedstrøms for opstemningsanlægget i St. 3899 
var i kote 8,99 m DVR90, og vandspejlsfaldet var dermed på 2,10 m.  
 
Vandspejlet i den vestlige mølledam var samme dag i kote 10,64 m DVR90, og der 
var således et fald på 0,45 m igennem et 40 cm rør, hvorigennem der løber vand 
ind fra Syltemae Å. 
 
Vandspejlet opstrøms for stemmeværket er tidligere opmålt til kote 10,98 m 
DVR90 ved Orbicons opmåling i martsapril 2014, til kote 11,12 m ved Hedesel
skabets opmåling i november 1988 og senest til kote 11,02 m den 17. januar 2017 
og kote 10,93 m den 28. januar 2017. Den højest tilladte vandstandshøjde op
strøms for stemmeværket, kaldet flodemålet, er ifølge vandløbsregulativet fastsat 
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til kote 11,582 m omregnet til det nuværende kotesystem DVR90. De faktiske 
vandspejle ligger således ca. 0,5‐0,6 m lavere end det med flodemålet tilladte. 
 
Ældre koteoplysninger i en vandløbsopmåling fra 1988 og fra regulativet mv. er 
angivet i kotesystem Dansk Normal Nul, DNN, som er omregnet til koter i det nu‐
værende kotesystem Dansk Vertikal Reference 1990, DVR90 ved at fratrække tal‐
værdien 0,078 m, som er den gennemsnitlige afvigelse mellem de to kotesyste‐
mer i den tidligere Egebjerg Kommune ifølge oplysninger fra Geodatastyrelsen.    
 

 Højdemodel 3.2

 
Terrænforholdene i området er beskrevet ved hjælp af Danmarks Højdemodel fra 
Geodatastyrelsen. Denne digitale højdemodel er fremkommet ved en laserskan‐
ning udført den 14. marts 2014, hvor afstanden fra et fly til jordoverfladen blev 
målt med laserstråler fra et roterende spejl samtidig med, at flyets position løben‐
de måltes med GPS og en tredobbelt gyro. Målingerne er efterfølgende kalibreret 
til det anvendte kotesystem, DVR90, med et antal kontrolmålinger til veldefine‐
rede flader på jorden. Efter en bearbejdning af målepunkter med fjernelse af afvi‐
gende målinger og en udtynding af måledata ligger højdemodellen med en ter‐
rænkote for hver 0,4 m i planen bestemt med en middelfejl på koter bedre end 
0,05 m. Højdemodellen er vist på kortet i Figur 5. 
 

 
 
Figur 5.  Højdemodel af området omkring Syltemae Å ved Vester Skerninge vist med 
en højdebestemt farvelægning i en regnbueskala fra mørkeblå i kote 7,0 m, gul i kote 
11,0 m og rød i kote 15,0 m samt med en indlagt 30o belysning, der fremhæver ter
rænkonturerne. Danmarks Højdemodel fra SDFE © i skala 1:4.000. 
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Laserskanning har den fordel, at en del af laserstrålerne når ned igennem bevoks‐
ningen og reflekteres på jordoverfladen. Laserskanning kan derfor måle terræn‐
overfladen i for eksempel skov. Til gengæld registreres vandflader som om, at det 
var terræn, og metoden kan ikke skelne mellem vandflader og jordoverflader.  
 
Højdemodellen er anvendt til beregning af 10 cm højdekurver. 
 
Højdemodellen viser, at den lerdæmning, som er opført på tværs af ådalen fra 
Åmarksvej i øst til turbinebygningen, øst om haven og nord om den vestlige møl‐
ledam (Bilag 1), flere steder ikke når op til flodemålet. Det laveste punkt på møl‐
ledæmningen ligger omkring kote 11,30 m DVR90. Hvis der stemmes højere, vil 
vandet løbe over dæmningen og ind i den nordlige mølledam. 
 

 Jordbundsforhold 3.3

 
DMR Geoteknik har den 29. november 2016 udført 5 geotekniske håndboringer, 
som er afsluttet 1,7 á 3,7 meter under nuværende terræn (m u. t.). Boringerne er 
nummereret 1 til 5, og deres placeringer er vist på Bilag 1.  
  
Under borearbejdet er der registreret laggrænser, optaget omrørte prøver og ud‐
ført vingeforsøg. Samtlige prøver er geologisk bedømt og klassificeret. Resultatet 
heraf fremgår af boreprofilerne i Bilag 6. 
  
Boringerne nr. 1, 2, 3 og 5 er udført i den tidligere store mølledam. Der er her 
øverst truffet tørveholdigt muld og tørv til 0,4 á 1,4 m u. t., hvorefter der er truffet 
gytje til 1,7 á 2,8 m u. t. Herunder er der i Boring 2 truffet postglacialt og senglaci‐
alt sand til den borede dybde af 3,7 m u. t. Boringerne 1, 3 og 5 er stoppet på 
sand/grus/sten i 1,7 m á 2,8 m u. t.  
  
Boring 4 er udført på den østlige bred af det nuværende vandløb for foden af 
ådalsskrænten, da det ikke var muligt at komme frem til den vestlige vandløbs‐
bred til fods. Her er der øverst truffet lermuld til 0,4 m u. t., hvorefter der er truf‐
fet postglacialt ler til 1,9 m u. t. Herunder er der truffet glacialt moræneler til den 
borede dybde af 2,5 m u. t.   
  
Grundvandsspejlet blev under borearbejdet generelt registreret i terrænniveau. I 
Boring 4 blev borehullet fyldt med vand til 20 cm under terræn.   
 
Der er målt karakteristiske styrkeparametre og vandindhold samt skønnet rum‐
vægte. Resultaterne viser, at vandindholdet de øverste tørve‐ og gytjelag er på op 
til 600‐700 % af tørvægten, og at der ingen styrke er i disse lag.  
 
Mineraljordsoverfladen under den østlige mølledam er blevet kortlagt ved dels de 
5 geotekniske boringer og dels ved 28 jordbundssonderinger udført med hulbor 
og håndboregrej den 17. januar 2017, hvor dybden til fast bund blev målt sammen 
med koten til terrænoverfladen med RTK‐GPS. Resultaterne er omregnet til en 
højdemodel af den faste mineraljordsoverflade under mølledammen med 0,4 m 
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pixel‐opløsning. Denne højdemodel er fratrukket Danmarks Højdemodel til en 
model af sedimentlagets tykkelse afgrænset mod nordvest af Syltemae Å. De to 
største sedimentdybder var 3,19 m og 3,02 m, mens de mindste var 0,16 og 0,17 
m på kronen af den sydlige del af mølledæmningen, hvor der tydeligt var et sten‐
lag, som antageligt er den tidligere vej til møllen. I mølledammen endte mange af 
sonderingerne hårdt i et stenlag, som kan være en gammel pigstensbelægning. 
 
Hvis vi afgrænser den vestlige mølledam af terrænkote 11,20 m DVR90 og det nu‐
værende vandløb får vi et areal på 2850 m2 med en middel sedimentdybde på 
2,45 m svarende til et volumen på 7000 m3. 
 
Rambøll (2014) har den 13. august 2014 udtaget sedimentprøver i 9 håndboringer 
i hver af de to dybder 0,5 m og 1,5‐2,0 m. Prøverne er analyseret for tungmetaller 
og kulbrinter på laboratoriet Eurofins Miljø A/S, hvorved der er fundet et indhold 
af Cadmium på mellem 0,26 0g 0,72 mg/kg TS, hvilket er på niveau med jordkvali‐
tetskriteriet på 0,5 mg/kg TS, mens alle de andre undersøgte parametre ligger un‐
der jordkvalitetskriterierne. Rambøll vurderer på denne baggrund, at sedimentet 
fra Vester Mølle kan disponeres frit, og at sedimentet også kan genbruges ved 
udbringning på en nærliggende mark.  
 
Der er den 29. november 2016 udtaget blandingsprøver af sedimentet i 0‐2,0 m 
dybde fra 3 positioner i den store østlige mølledam. Prøverne er analyseret for 
tørstof, glødetab, Total‐ kvælstof og Total‐fosfor på Højvang Laboratorier A/S, som 
det fremgår af den vedlagte analyserapport i Bilag 7.  
 
Analyseresultaterne er omregnet til gennemsnit for de tre prøver og til totalt ind‐
hold i de 6000 m3 sediment, som forventes udgravet. Det fremgår af Tabel 1. Be‐
regningerne er udført for en rumvægt af sedimentet på ca. 1300 kg/m3, jf. Bilag 6. 
 
Tabel 1 Omregning af de udførte analyser på sedimentets næringsstofindhold til 
samlede mængder for 6000 m3 sediment og tilsvarende arealbehov ved udspredning 
på landbrugsjord efter Slambekendtgørelsens bestemmelser. 
 

Middelværdi Analyser Total i sediment Arealbehov 

Tørstof, TS 18,7 % 1460 t 20,9 ha 

Glødetab 35,3 % af TS 940 t  

TotalN 15,67 g/kg TS 22.8 t 44,7 ha 

TotalP 0,99 g/kg TS 1,44 t 16,0 ha 

 
Det udgravede sediment ønskes fjernet fra mølledammen, afvandet, stabiliseret 
og udbragt som jordforbedringsmiddel på landbrugsjord. Udbringningen af sedi‐
mentet forventes at blive underlagt bestemmelserne i Slambekendtgørelsen, Be‐
kendtgørelse nr. 1650 af 13/12/2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål. 
Slambekendtgørelsen har i sin § 22 bestemmelser om, hvor meget kvælstof og 
fosfor, som må udbringes inden for en 3‐årig periode, og hvor meget tørstof, som 
må udbringes i en 10‐årig periode. Omregningen til arealbehov ved udsprednin‐
gen fremgår af yderste højre kolonne i Tabel 1.  
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Der forventes at blive et svind på ca. 80 % ved optørring og stabilisering svarende 
til, at der skal udspredes ca. 1200 m3. Der må forventes et betydeligt svind i kvæl‐
stofindholdet under håndteringen og stabiliseringen som følge af mineralisering, 
denitrifikation og udvaskning, hvilket vil reducere arealbehovet til ca. 25 ha. 
  

 Kortgrundlag 3.4

 
NaturRådgivningen har til opgaven anvendt ortofoto DDO®2014 og DDO®2016. 
Ortofoto er et digitalt luftfoto, der er rettet for fejl, således at det er mål‐ og vin‐
kelfast. De to ortofotos er leveret af COWI A/S © og er optaget henholdsvis den 4. 
juli 2014 og den 12. maj 2016. Ortofotos ligger med en pixel‐opløsning på 0,12 m.  
 
Der er desuden anvendt GeoDanmarks‐ortofoto optaget i foråret 2016 før løv‐
spring og leveret af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, SDFE © med en 
pixel‐opløsning på 0,10 m. 
 

Der er endelig anvendt tekniske korttemaer fra Danmarks Miljøportal, fra Fyns 
Amt, samt Kort10, Kort25 og Kort50 fra SDFE ©. 
 

 Oplandsforhold 3.5

 
Oplandsgrænserne til Syltemae Å fremgår af kortet i Figur 6.  
 

 
 

Figur 6.  Oplandsgrænser til Syltemae Å vist i lilla streg og med oplandet til Vester 
Mølle fremhævet med lilla farve i skala 1:70.000 på Kort50 fra SDFE ©. 
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Oplandsgrænserne omkring Syltemae Å er hentet fra Fyns Amts oplandskortlægning, 
der er en videre bearbejdning af GEUS/DMUs oplandskort. Oplandskortlægningen er 
i området omkring Vester Mølle ajourført på grundlag af Kort25 og højdekonturer 
beregnet ud fra den digitale højdemodel, og der er herved foretaget en afgrænsning 
af deloplande.  
 
Oplandet til Syltemae Å er opmålt til 29,72 km2 ved den opstrøms ende af den tidli‐
gere mølledam nord for Vester Mølle. Oplandet øges til 30,38 km2 ved afløbene fra 
de to mølledamme ved Vester Mølle og dermed opstrøms for broen på Åmarksvej. 
Længere nedstrøms i Syltemae Ådal øges oplandet til 32,67 km2 ved den tidligere 
hydrometriske målestation i St. 2.479 m.  
 
Vi har ved oplandskortlægningen taget højde for, at et mindre delopland på ca. 7 ha 
omkring Kølle Banker ved grusgravningen syd for Øster Skerninge har skiftet afløbs‐
retning fra at løbe til Ollerup Sø og til nu mod sydvest til vandløbet Nørgaards Bæk.   

 
 Hydrologi 3.6

 
Afstrømninger 

Det tidligere Fyns Amt har i årene 1/1 1976 til 31/5 2006 drevet en hydrologisk måle‐
station i Syltemae Å i St. 2.479 m, MST 47.08  med daglige vandføringsmålinger.  
 
De karakteristiske afstrømninger for de hele år i måleperioden 1976‐2005 inkl. er be‐
regnet og fremgår af Tabel 2. 
 
Tabel 2 Karakteristiske afstrømninger i Syltemae Å, St. 2.479 m i perioden 1976 til 
2005 inkl. og de tilsvarende vandføringer i Syltemae Å ved Vester Mølle beregnet ud 
fra oplandets størrelse. 
 

Karakteristika 

 

Syltemae Å, 

St. 2.479 

Syltemae Å 

Vester Mølle 

Opland (km2) 32,7 30,4 

 Afstrømning Vandføring 

 l s‐1 km‐2 l s‐1 

Periode minimum, 30 år 0,1 3 

Median minimum 1,3 38 

Årsmedian 6,9 210 

Årsmiddel 9,3 283 

Median maksimum 31,8 967 

10 års maksimum 46,8 1420 

Periode maksimum, 30 år 54,3 1650 

 
Vi har antaget, at afstrømningsmønstret ved målestationen i Syltemae Å kan overfø‐
res til det opstrøms delopland ved Vester Mølle. Vi har derfor i Tabel 1 tilladt os at 
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omregne afstrømningerne fra målestationen i Syltemae Å til vandføringer ved Vester 
Mølle. 
 
Årets median er den afstrømning eller vandføring, der overskrides/underskrides i 
halvdelen af tiden. Median minimum er den afstrømning eller vandføring, der under
skrides i gennemsnit hvert andet år set over en lang årrække. Tilsvarende er median 
maksimum den afstrømning eller vandføring, der overskrides i gennemsnit hvert an
det år set over en lang årrække. 
 
Årsmiddelafstrømningen på 9,3 l s1 km2 svarer til 293 mm per år.  
 
Den tidsmæssige fordeling af alle de målte daglige vandføringer igennem årene 
19762005 er beskrevet ved en varighedskurve, som er gengivet i Figur 7.  
 

 
 

Figur 7.  Varighedskurve for Syltemae Å ved St. 2,4 km i årene 1976‐2005 inkl. 
 
 

 Hydrauliske beregninger 3.7
 
Til den hydrauliske dokumentation af nærværende skitseprojekt er det valgt at an
vende de i Tabel 2 nævnte karakteristiske afstrømninger og vandføringer med und
tagelse af den mindste vandføring på 3 l/s i den foreliggende 30 års måleserie. 
 
Der er beregnet vandspejle i Syltemae Å for de forskellige karakteristiske vand
føringer, idet vi som en ekstrem afstrømning har anvendt den målte 30 års periode 
maksimum plus 50 % svarende til en hypotetisk afstrømning på 81,5 l s1 km2. Bereg
ningerne er udført som stationære vandspejlsberegninger baseret på Mannings for
mel. Beregningerne er udført med vandløbsprogrammet VASP fra DDHData trinvist 
fra tværprofil til tværprofil. Under beregningerne udføres løbende kontrol af mulig 
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kritisk dybde. Beregningerne udføres kun for strømmende vandbevægelse, og de 
hydrauliske beregninger udføres i hele det opmålte tværprofils bredde. 
 

 Planforhold 3.8
 
Syltemae Å, inkl. forløbet i Bagåen gennem haven og under Vester Mølle. er kort
lagt som beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3. Hele ådalen på vestsiden 
af Syltemae Å opstrøms for Vester Mølle, inkl. den vestlige mølledam og ådals
skrænten mod vest er registreret som mose beskyttet af naturbeskyttelseslovens 
§ 3 sammen med den del af mølledammen, som ligger sydøst for Syltemae Å og 
(fejlagtigt) et hjørne af haven til Vester Mølle, som vist på Figur 8. Marken vest for 
moseområdet nord for Vester Mølle er registreret som naturbeskyttet eng.  
 
 

 
 
Figur 8.  Områder i og omkring Vester Mølle registreret som beskyttet natur efter 
naturbeskyttelseslovens § 3. Moser er vist med brunt, enge med grønt og overdrev 
med gult. Vandløb kortlagt som beskyttede efter § 3 er vist med blå streg. Det frede‐
de område er vist med rød skravering. I baggrunden ortofoto DDO2016®, ©COWI i 
skala 1:4.000.   
 
 
Der er tale om vejledende registreringer. Svendborg Kommune er myndighed ef
ter naturbeskyttelsesloven og vil undersøge og afgrænse de faktiske forhold i til
fælde af en konkret ansøgning om realisering. Naturstyrelsen har i 2015 afsluttet 
en omfattende ajourføring af § 3registreringen i Svendborg kommune med studi
er af luftfoto og konkrete besigtigelser af mange af lokaliteterne.  
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Syltemae Ådal er beskyttet af naturfredning på strækningen syd for Åmarksvej 
inkl. ådalsskrænten mod øst og ca. 30 meter ind på de dyrkede marker øst for. 
Fredningen er afsagt af Overfredningsnævnet ved kendelse af 28. marts 1977 ud 
fra geologiske og biologiske hensyn med det formål at sikre ådalens karakter og 
offentlighedens adgang. Der er forbud mod bebyggelse mv., og terrænformerne 
må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning. 
 
Omkring Syltemae Å er der på hele strækningen igennem undersøgelsesområdet 
en åbeskyttelseslinje på 150 m efter naturbeskyttelseslovens § 16, hvor der ikke 
må placeres bebyggelse eller foretages tilplantning eller ændringer i terrænet.  
 
Skovbevoksningen på den østlige ådalsskrænt er både nord og syd for Åmarksvej 
udlagt som fredskov, men der er ikke udlagt en 300 m skovbyggelinje. 
Undersøgelsesområdet ved Vester Mølle er ikke omfattet af bestemmelserne om 
international naturbeskyttelse i Natura 2000 direktiverne. 
 
Eventuelle forekomster af arter optaget på EFHabitatdirektivets Bilag IV er be
skyttede mod forsætlig forstyrrelse eller andre skadelige påvirkninger på arternes 
yngle og opholdssteder i alle deres livsstadier. Dette fremgår af naturbeskyttel
seslovens § 29a, og de danske arter er opført i lovens Bilag 3. 

 
Ud fra tidligere undersøgelser af biodiversiteten i Svendborg kommune og i Hånd
bog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV (DMU, 2007), er det blandt bilags
arterne sandsynligt, at der kan være flere arter af flagermus i området. Det kan ik
ke udelukkes, at der kan forekomme stor vandsalamander, springfrø eller hassel
mus i ådalen. Rambøll (2014) omtaler spidssnudet frø og markfirben som muligt 
forekommende, men der er ikke kendskab til fund i området.  
 
Det undersøgte projektområde er ikke omfattet af nogen lokalplaner. 
 
Der er ikke kortlagt forurenet jord i projektområdet. 
 
Vandløbet er ikke omfattet af de nationale handleplaner for truede fisk. 

 
Det gældende regulativ for Syltemae Å er vedtaget af Fyns Amtsråds Trafik og Miljø
udvalg den 8. juni 2000. Det erstattede et regulativ vedtaget den 3. maj 1990. Ifølge 
regulativet vedligeholdes vandløbet efter krav til vandføringsevnen om vinteren med 
kontrol hvert 5. år på udvalgte stationer i vandløbet, hvoraf de nærmeste omkring 
Vester Mølle er St. 4.600 m og 3.809 m. Vandføringsevnen om sommeren sikres ved 
to gange grødeskæring i 23 meters bredde, hvor der er grøde at skære. 
 
I Fyns Amts regionplan var Syltemae Å på strækningen nedstrøms for Vester Mølle 
målsat som B1/B2, Gyde og/eller opvækstområde for laksefisk, hvilket betød, at 
vandløbet skulle kunne fungere som gyde og yngelopvækstområde for ørreder. 
Opstrøms for Vester Mølles opstemning var målsætningen B3, Fiskevand til lyst 
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og/eller erhvervsfiskeri. Målsætningen havde samtidig til formål at beskytte og 
ophjælpe et naturligt og alsidigt plante og dyreliv.  
 
I vandområdeplanen, som blev vedtaget af miljø og fødevareministeren den 27. 
juni 2016, er Syltemae Å på strækningen fra Hvidkilde Sø og Nielstrup Sø, inkl. en 
række tilløb, og til udløbet i Det Sydfynske Øhav målsat til god økologisk tilstand 
med krav om en faunaklasse 5 for målopfyldelse. Målsætningen i vandområde
planen og i den tidligere vandplan fra 2014 erstattede regionplanens målsætning. 
 
I undersøgelsesområdet omkring Vester Mølle er der ikke registreret nogen sten 
eller jorddiger som beskyttede efter museumslovens § 29a.  
 
Kulturstyrelsen har ifølge sin hjemmeside Fund og Fortidsminder ikke registreret 
fortidsminder eller enkeltfund i undersøgelsesområdet omkring Vester Mølle.  
 

 Tekniske anlæg 3.9
 
Der er søgt ledningsoplysninger gennem LedningsEjerRegisteret for det mulige 
projektområde ved Vester Mølle. De mulige ledningsejere er blevet kontaktet. Der 
er herved ikke fremkommet oplysninger om ledninger af betydning for projektet, 
idet der ikke er oplysninger om ledninger nord for Vester Mølle eller nord for 
Åmarksvej øst for møllegården. 
 

 
 
Figur 9.  Mølledammen set fra rørafløbet ved lav vandstand i september 2016.  
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4. BESLUTNINGSGRUNDLAG 
 
Svendborg Kommune har indledningsvist opstillet en række forventninger til det 
kommende projekt for vandplanindsats ved Vester Mølle, som ønskes indarbejdet 
ved detailprojekteringen. 
 
Vi har noteret os følgende forventninger: 
 

� Spærringen ved Vester Mølle skal fjernes 

� Faldet udlignes i opstrøms retning i et nyt vandløbsforløb 

� Det nye vandløb skal følge ådalsskrænten opstrøms til St. 4.200 

� Der etableres et nyt digeanlæg til adskillelse af vandløb og mose 

� Det nye forløb opbygges med naturlige stryghøl sekvenser 

� Der ønskes et naturligt dynamisk forløb med et middelfald på 4,85 ‰ 

� Der etableres strækninger med gydegrus i det nye vandløbsforløb 

� Aflejringer uden tilstrækkelig bæreevne erstattes af råjord 

� Vandløbet må generelt ikke stensikres for at begrænse erosion 

� Der må dog etableres stensikringer i sving, langs diget og mod bygninger 

� Diget mod mosen skal kunne bære 2,5 m vandsøjle 

� Udsivning fra mosen gennem diget skal reduceres med f.eks. membran 

� Digekronen placeres ca. 20 cm over det eksisterende vandspejl på mosearealet 

� Møllesøen skal delvist retableres sydvest for opstemningen. 

� Vandspejlet i den nordlige mølledam skal søges opretholdt uændret 

� Naturtilstanden i de resterende mosearealer skal søges holdt uændret 

� Der skal ledes en bistrøm af vand i en 110 mm rørledning til turbinehuset. 
   
Svendborg Kommune ønsker samtidig, at bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 
954 af 27/06/2016 om kriterier for vurdering af kommunale projekter skal følges. 
 
Resultaterne af de tekniske forundersøgelser viser, at det vil være vanskeligt eller 
umuligt at opfylde flere af de opstillede forventninger. 
 
Opmålingen af vandløbsstrækningen af Bagåen igennem haven på Vester Mølle 
viser, at vandløbsbunden i St. 3.899 m umiddelbart nedstrøms for styrtet i op
stemningsanlægget ligger i kote 8,55 m DVR90, og at der samtidig er under 10 ‰ 
fald her fra og på strækningen igennem haven. Strækningen igennem haven op
fylder derfor som helhed kriteriet i BEK nr. 954 af 27/06/2016 om maksimalt 10 ‰ 
fald. 
 
Den geotekniske undersøgelse viser, at der er et meget stort vandindhold og in
gen styrke i det sediment, som den tidligere østlige mølledam er fyldt op af. Det 
øverste lidt omsatte lag er betegnet som tørv, og holdes lidt sammen med plante
rødder, som gør det muligt forsigtigt at færdes til fods på det meste af mølle
dammen. Hvis man står stille, mens man arbejder med prøvetagning eller opmå
ling, begynder man langsomt at synke ned i sedimentet. 
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Gytjen i sedimentet har karakter af en brunlig og klæbrig grød. Det er nærliggende 
at antage, at det er opstået ved aflejring af plantemateriale fra Ollerup Sø og af 
uomsat spildevand fra Ollerup og det nu nedlagte Åkilde Mejeri i perioden frem til 
spildevandet blev afskåret til Ringsgård Renseanlæg i 1979. Denne antagelse be
styrkes af det høje næringsstofindhold i analyserne i Bilag 7. 
 
Sedimentet i mølledammen er således atypisk. Det består ikke af fluvialt aflejret 
sand iblandet ler og organisk materiale, som man normalt ser i lignende opstem
mede søer.  
 
Den manglende styrke i det aktuelle sediment gør det umuligt at køre ind over 
området med maskiner, uanset om der anvendes bæltemaskiner eller etableres 
trykfordeling med plader eller madrasser. Det er derfor ikke muligt at køre fældet 
træ ud eller at køre med stødfræser, med gravemaskine eller dumpers og jord
vogne til transport af materialer.  
 
Hvis man i forbindelse med anlægsarbejdet sænker vandspejlet i den østlige møl
ledam markant, vil det relative tryk af sedimentet rundt omkring vandløbet stige 
med 35 gange. Det vil dels relativt hurtigt få vandløbets sider til at skride sam
men, så vandløbsprofilet forsvinder, og det vil dels over tid starte en optørring af 
resten af mølledammen, hvorved terrænoverfladen gradvist vil sætte sig. Det er 
ikke til at sige i hvilket omfang træerne i mosen, der fremstår som ellesump, vil 
følge med ned eller vælte. Mosen vil under alle omstændigheder ændre tilstand.  
 
Det vil således ikke være praktisk muligt at etablere en lodret membran i det eksi
sterende sediment imellem mosen og det nye vandløb, og hvis man skulle lykkes 
hermed, vil membranen vælte ud mod det nye vandløb, når vandstanden i dette 
sænkes. 
 
Anlægsarbejderne til etablering af det nye vandløb vil derfor skulle udføres med 
uændret høj vandstand i mølledammen, og dæmningen vil skulle opføres af tilført 
materiale udefra. Arbejdet med at udgrave til en sådan dæmning med så store af
stande vil enten kræve wiremaskine eller fjernelse af sediment ved oppumpning 
fra en flåde. For at sikre det foreslåede nye vandløb mod efterfølgende udskrid
ning og sætninger vil det være nødvendigt at gennemføre den foreslåede oprens
ning af møllesøen helt ned til mineraljordslaget under sedimentet. Sonderingerne 
af sedimentlaget viste, at der i dele af mølledammen er en bund bestående af et 
hårdt stenlag, som måske er en gammel pigstensbelægning. 
 
Et nyt stryg vil ved det nuværende opstemningsanlæg komme til at ligge med 
bund i det moderat bæredygtige lag, men stryget vil ikke kunne følge dette lag op 
igennem ådalen, og i den øverste ende, hvor bunden kommer til at ligge ca. 1,2 m 
over det bæredygtige lag. Der vil derfor skulle indbygges råjord under stryget, som 
også forudset i forudsætningerne. 
 
En dæmning opført af jord under vand vil ikke kunne komprimeres effektivt, og 
den vil derfor ikke kunne få en styrke svarende til intakte jordaflejringer. Det er 
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derfor ikke forsvarligt at etablere det nye vandløb med et naturligt dynamisk for
løb, som foreslået, da resultatet vil blive, at diget eller stensikringen vil blive ero
deret eller undermineret, hvilket efterfølgende vil blive meget vanskeligt at repa
rere eller i værste fald ødelæggende for projektet. 
 
Der er blandt forventningerne lagt op til, at der skal etableres strækninger med 
gydegrus egnet til gydning for ørreder. Teknisk set vil der godt kunne udlægges 
gydegrus i det nye vandløb, men med det stærkt algeholdige vand i afløbet fra Ol
lerup Sø må man forvente, at gruset vil blive kittet tæt sammen af netspindende 
vårfluelarver, så grusset vil blive uegnet til gydning. 
 
Det primære formål med vandplanindsatsen i Syltemae Å ved Vester Mølle er at 
opfylde vandplanens målsætning om fuld kontinuitet i vandløbet. 
 
Der er flere alternative løsningsmuligheder, men fælles for dem alle er, at de på 
den ene eller anden måde ikke kan opfylde alle forudsætningerne. 
 
Svendborg Kommune har et anlægsbudget til opgaven, som ikke må overskrides.   

 
Vi er på denne baggrund kommet frem til det projekt, som er beskrevet i det føl
gende kapitel. 
 
 

 
 
Figur 10.  Syltemae Å set opstrøms fra rørafløbet til den vestlige mølledam ved høj 
vandstand i januar 2017 og i samme motiv som på Figur 9. Den tilfyldte mølledam 
ses til højre i billedet. 
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5. PROJEKTBESKRIVELSE 
 
De gennemførte forundersøgelser er resulteret i det projekt til omlægning af Syl
temae Å ved Vester Mølle, som det er vist på projektkortet i Bilag 3:  
 
Omlægningen af Syltemae Å vil starte i St. 3.894 m, hvilket er 7 meter nedstrøms 
for styrtet i udløbet af stemmeværket. På de første 7 meter skal der kun ske en 
omlejring af de nuværende store sten i vandløbsprofilet.  
 
Fra det nuværende opstemningsbygværk etableres et ny vandløb i opstrøms ret
ning mod syd, først ned langs med østsiden af mølledæmningen og dernæst langs 
Åmarksvej og til sidst mod nord langs skovvejen i den østlige side af ådalen. Her
ved vil der blive et ca. 220 meter langt forløb, hvor den sydlige, venstre side af det 
nye vandløb bliver afgrænset af mineraljord i enten eksisterende dæmninger eller 
i naturligt terræn. Forløbet er vist på projektkortet i Figur 11. 

 

 
 
Figur 11.  Projektkort med de uændrede vandløb i lyseblå streg, nyt vandløb i lys lilla 
streg, nye rørledninger i rød streg og nyt indløb til mølledammen i mørkeblå streg. 
Udgravet vandløbsprofil er vist med orange farve, leropfyldning med lysegrønt, dæm
ningskrone med brunt, stationering per 50 m og forventet udgravning af mølledam
men med blå raster på baggrund af ortofoto 2016 fra GeoDanmark © i skala 1:1.500. 
 
Det nye vandløb etableres efter en udskiftning af sediment i mølledammen med 
moræneler, således at der bliver en lerdæmning mellem vandløb og mølledam. 
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Det nye vandløb anlægges som et stenstryg med generel 10 ‰ fald startende med 
indløb i kote 10,70 m DVR90 og sluttende i kote 8,50 m ved udløbet af det nuvæ
rende opstemningsanlæg. Vandløbet er dimensioneret således, at vandstandsfor
holdene opstrøms indløbet er mest muligt lig de nuværende forhold. Der etable
res en rende fra Syltemae Å opstrøms for stryget langs nordsiden af lerdæmnin
gen og ind til mølledammen, hvor vandspejlet dermed vil blive tæt på det nuvæ
rende.  
 
Som led i projektet fjernes det nuværende opstemningsanlæg, som erstattes af 
nye sidemure og en gangbro. Lerdæmningen mellem den østlige og vestlige møl
ledam hæves og forstærkes. Der etableres et nyt rørindløb fra den østlige mølle
dam gennem lerdæmningen til den vestlige mølledam, således at den nuværende 
vandforsyning opretholdes. Og der lægges en 110 mm rørledning fra den østlige 
mølledam og mod syd ned til turbinehuset, således at den nuværende lille bistrøm 
igennem turbinerne og det gamle mølleafløb opretholdes.  
 
Det ovenfor beskrevne projekt indebærer følgende anlægsarbejder: 
 
Adgangsveje 
Der er adgang til arbejdsområdet ad Åmarksvej, som i anlægsperioden forventes 
lukket for trafik på strækningen øst for Vester Mølle. Entreprenøren skal således 
foretage den nødvendige afspærring og afmærkning af omkørsel.  
 
Fra Åmarksvej er der adgang til den vestlige del af mølledammen på kronen af 
mølledæmningen, hvor der er rester af en gammel stenbelagt vej ind til møllen. 
Entreprenøren skal sikre mølledæmningen med stålkøreplader, og vejen vil skulle 
forlænges frem til haven på Vester Mølle ved leropfyldning af indløbet til turbine
huset. 
 
På østsiden af ådalen er der en gammel markvej gravet ind i dalskrænten. Vejen er 
ca. 100 meter lang og falder ca. 6 meter. Vejen er tilgroet med træbevoksning og 
skal ryddes og rettes op. 
 
Der er adgang til marken vest for møllegården ad en markvej fra Åmarksvej. 
 
Rydning 
Der vil skulle ryddes ca. 4000 m2 bevoksning i mølledammen og på skråningerne 
langs mølledammens syd og østside op til kote 11,5 m samt omkring den østlige 
adgangsvej og ind til arbejdsområdet. Den øvrige bevoksning på sideskråningen 
langs med vejen og op ad ådalsskrænten mod øst skal efterlades uberørt. 
 
Rydningen vil primært omfatte elletræer og mindre buske. De fældede træer skal 
trækkes ud og opskæres i meter stykker, som henlægges stablet til ejeren. Gren
kvas med en diameter på under 10 cm bortskaffes af entreprenøren. Stød og stør
re rødder skal efterfølgende sorteres fra det opgravede materiale og bortskaffes 
af entreprenøren. 
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På strækningen St. 4.040 m til St. 4.125 m graves det nye vandløb i sideskråningen 
langs det nuværende vandløb. På denne strækning fjernes stød og større rødder 
ved fræsning eller bortgravning. 
 
Indvinding af ler 
Der skal fremskaffes 3500 m3 moræneler fra en af de tilstødende marker oven for 
ådalen, hvor der med stor sandsynlighed findes egnede materialer. På arealet af
rømmes muldlaget og lægges i depot. Det nødvendige ler afgraves og lægges i de
pot. Afgravningen udføres på en måde, således at der etableres et eller flere ca. 
1,0 m dybe bassiner.  
 
Bassinerne skal anvendes til afvanding og midlertidig opbevaring af sediment fra 
mølledammen, inden at det afvandede sediment kan transporteres bort og ud
spredes på landbrugsjord. Terrænet over bassinerne vil efterfølgende blive retab
leret ved udplanering af den deponerede muld, idet det tilstræbes at undgå af
løbsløse lavninger i terrænet. Der forventes et samlet arealbehov på brutto 1,5 
ha, idet indvindingen kun vil omfatte ca. halvdelen af arealet, mens resten anven
des til depoter og færdsel.  
 
Forhandlingerne med Svendborg Kommune og mulige lodsejere er ikke afsluttet. 
 
I bunden af bassinerne lægges to langsgående 65 mm drænrør i enten filtergrus 
eller med kunststoffilter i 50 cm dybe render. Drænene samles og sikres afløb til 
Syltemae Å. Drænene skal sikres mod trykskader under arbejdet og vil fortsat væ
re funktionsdygtige efter retableringen.  
 
Udgravning af sediment og muldlag 
På strækningen St. 3.906 m til 4.040 m opgraves sediment fra den østlige mølle
dam med gravemaskine og/eller wiremaskine placeret på de eksisterende dæm
ninger, Åmarksvej og terræn langs vandløbet. Sedimentet oprenses ned til mine
raljordsoverfladen i mølledammen og læsses direkte på vogne til bortkørsel og ud
lægning til afvanding i de etablerede slambassiner.  
 
Under udgravningen er det kun forsvarligt at sænke vandstanden i mølledammen 
til niveau svarende til den nuværende sommer minimums vandstand, som er i ca. 
kote 10,70 m svarende til betontærsklen i indløbet til turbinehuset. 
 
Videre opstrøms på strækningen St. 4.040 m til St. 4.125 afrømmes muldlaget 
henover det nye vandløb, og mulden lægges i depot i lerindvindingsområdet. 
 
Indbygning af ler 
Fra ydersiden af det nye vandløb presses dæmninger af ler ud i den oprensede 
mølledam med en stor gravemaskineskovl eller lignende, således at kun fronten af 
lerdæmningen bliver våd. Lerindbygningen fortsætter ud til den kommende dige
krone, som anlægges med en kronebredde på 2,0 m og med minimum kronekote 
11,60 m DVR90 samt med skråningsanlæg ikke stejlere end 1:2 mod mølledam
men.  
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Den indbyggede ler komprimeres løbende ved overkørsel med bæltemaskine. 
 
Lerindbygningen udføres strækningsvist, således at der efterfølgende kan udgra
ves det projekterede vandløb imellem dæmningen og det ydre terræn. Den ud
gravede ler anvendes løbende til indbygning på de tilstødende strækninger. 
 
Digekronen og sideskråningerne skal afslutningsvist beklædes med 0,10 m muld 
op til kronekote 11,70 m DVR90 og tilsås med græsblanding.  
 
Gravning af nyt vandløb 
Undervejs i processen med lerindbygning udgraves det nye vandløb i den i første 
omgang udlagte brede lerdæmning.  
 
Den nye strækning vil i alt blive 232 meter lang, hvoraf de 219 m er en helt ny 
vandløbsstrækning. Det nye vandløbsforløb bliver herved 43 m længere end det 
nuværende vandløb. Vandløbsstationeringen er således forskudt opstrøms med 
de 43 ekstra meter. Det samlede fald på strækningen er 2,27 m.  
 
Faldet på strækningen er forsøgt tilpasset det omgivende terræn bedst muligt og 
er fordelt med 5 ‰ fald på de første 10 meter og dernæst 222 meter med 10 ‰ 
fald frem til det nuværende vandløb i haven ved Vester Mølle. Det nye tracé, med 
angivelse af den nye stationering, kan ses på Bilag 3, og længdeprofilet for den 
nye strækning af Syltemae Å er præsenteret på Bilag 5.  Faldfordelingen af det nye 
vandløb fremgår også af Tabel 3.   
 
Tabel 3 Dimensioner for nyt forløb af Syltemae Å. 
 

Ny Station 
(m) 

Bundkote 
(m DVR90) 

Fald 
(‰) 

Strømrende
/Bundbredde 

(m) 

Anlæg 
1: 

Bemærkning 

4.130 10,50 x 
 

x x Start i nuværende 
vandløb 

  40 2,00  2  

4.125 10,70 x x x Start stenstryg 

  5 1,00 / 3,00  4  / 2  

4.115 10,65 X x x  

  10 1,00 / 3,00  4  / 2 Gl. stemmeværk 

3.906 8,56 x x x  

  10 1,00 / 3,00  4  / 1,5  

3.900 8,50 x x x Udløb i eks. vandløb 

  10 1,00 / 3,00  4  / 1,5  

3.893 8,43 x x x Tilpasning slut 

 
Det nye vandløb anlægges med dobbeltprofil (Figur 12). Profilet har en bundbred
de på 1,00 m og et indre skrånings anlæg på 1:4. Afsatshøjden er 0,25 m og af
satsbredden er 3,00 m med et øvre anlæg på 1:2. Ved at etablere dette dobbelt
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profil kan der opretholdes en vanddybde på minimum 10 cm på strækningen ved 
en median minimum afstrømning. På de nederste 6 meter ved det nuværende 
stemmeværk anvendes et skråningsanlæg 1:1,5 svarende omtrent til det nuvæ
rende skråningsanlæg.  
 

 
 
Figur 12.  Eksempel på dobbeltprofil vist for St. 4.000 m og udtegnet i forholdet 
1:1 med den indbyggede stenforing vist i gul farve og med lerdæmningen til højre. 
 
 
På den 7 m lang strækning, St. 3.8933.900 m, nedstrøms for det nuværende op
stemningsbygværk tilpasses det nuværende vandløbsprofil til det projekterede 
ved omlægning af de foreliggende kampesten og suppleret med ekstra bundsten.  
 
På strækningen St. 3.905 m til 4.040 m udgraves vandløbet 0,30 m dybere i 5,0 m 
bredde end anført i Tabel 3. I udgravningen udlægges en mindst 5,0 m bred ben
tonit membran svarende til Geobent XP3 310 eller Bentomat HQ100, der udlæg
ges efter leverandørens anbefalinger for at opnå mest mulig tæthed mod indsiv
ning. Bentonitmembranen dækkes af først et 0,30 m tykt lag stenblanding af na
tursten i 4,0 m bredde og dernæst med 0,30 m muld videre op ad siden til det 
projekterede profil.  
 
På den resterende del af strækningen St. 3.900 til St. 4.120 m udgraves den cen
trale del af vandløbsbunden 0,30 m dybere i 4,0 m bredde, hvorefter vandløbs
bunden fores med en stenblanding af natursten i størrelsen 64125 mm op til de i 
Tabel 3 angivne dimensioner, men uden membran.  
 
Der anvendes en stenblanding, der er sammensat som følger:  

Singels, 3264 mm, 15 %vægt  

Små bundsten, 64125 mm, 50 %vægt  

Store bundsten, 125250 mm, 35 %vægt  

Stenblandingen må maksimalt indeholde 10 % flint.  
 
I stenstryget udlægges desuden en større strømsten (300500 mm) for hver ca. 5 
m. Strømstenene placeres 1/3 nedgravet i stenfylden og ca. 0,5 m forskudt for 
vandløbets midte (centerlinjen), skiftevist i hver vandløbsside.  
 
Sideskråningerne tilsås til sidst med græsblanding. 
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Stenstryget topdresset med et lag gydegrus, og vandløbsprofilet tilrettes med ud
lagt gydegrus på de første 20 meter nedstrøms for stenstryget i haven til Vester 
Mølle. Gydegrus består af en blanding af 75 % nøddesten (1632 mm) og 25 % sin
gelssten (3263 mm).  
 
På strækningen ca. St. 3.920 til 3.970 m forventes bunden i det nye vandløb at 
skulle graves ned i mineraljorden under mølledammen. Tilsvarende forventes 
vandløbsbunden gravet igennem moræneler på strækningen St. 4.040 til 4.125 m.  
 
Arbejdet med etableringen af vandløbet vil på det meste af strækningen kunne 
udføres uden generende vandstrøm og delvist tørt.  
 
Under anlægsarbejdet skal vandløbet midlertidigt løbe på ydersiden af den efter
ladte dæmning. I nødvendigt omfang må der graves af den modsatte vandløbs
bred for at sikre vandafledningen. Denne vandløbsstrækning bliver efterfølgende 
til det nye indløb til den oprensede mølledam, hvor fra der er afløb igennem 40 
cm røret ind til den vestlige mølledam. Denne vandløbsstrækning skal som mini
mum have en bundbredde på 0,5 m i kote 10,50 m DVR90 og med skråningsanlæg 
1:2 til begge sider. 
 
Det bliver en anlægsmæssig udfordring at etablere lerdæmningen på tværs af det 
nuværende afløb fra mølledammen ind til stemmeværket. I denne fase af anlægs
arbejdet bliver det nødvendigt enten at lægge et afløbsrør fra mølledammen til 
Bagåen eller at pumpe vandet forbi opstemningen.  
 
Gangbro og støttemure 
Det nuværende opstemningsbygværk med stemmeværk, sidevægge, betonbund 
og gangbro nedbrydes og fjernes. Der udgraves til det nye vandløb i 4,0 m bredde 
inkl. de ekstra 0,3 m overdybde til stenfyld. På hver side af det nye vandløb udgra
ves til kote 8,20 m DVR90 i et 3 m kvadrat. Her opstilles to beton hjørneelemen
ter, type 300 L, som vist på tegningen i Bilag 4. En mulig leverandør er Byggebjerg 
Beton A/S, tlf. 7483 3420.  
 
Hjørneelementerne sammenboltes parvist med rustfrie stålbeslag. Imellem de to 
par hjørneelementer etableres to betonbjælker eller en støbt bund som glidnings
sikring. Konstruktionen vil blive detaljeret og statisk eftervist inden udbud. 
 
Hjørneelementerne støbes sammen med resterne af den eksisterende beton
frontmur langs mølledammen med Beton35 armeret med Rionet og sammenbun
det med 3 stk. M12 220 mm klæbeankre i 100 mm dybde i hver væg. Sammen
støbningen udføres med ind og udvendig glat forskalling i en bredde af minimum 
200 mm og minimum 40 mm dæklag. 
 
Hulrummet bag hjørneelementerne fyldes med komprimeret ler op til de 3,0 m 
høje elementers overkant. På den nedstrøms side etableres sideskråningen mod 
vandløbet med anlæg ca. 1:1,5 med den udgravede jord og sten, og svarende til 
det nedstrøms skråningsanlæg. 
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På de to støttemure lægges en gangbro med en ovenbredde på 1,5 m, en fribred
de på 1,3 m og et frit spænd på 4,0 m dimensioneret til en last på 500 kg/m2, som 
vist på tegningen i Bilag 4. Broen forsynes med rækværk i begge sider med fod, 
knæ, og håndliste.  
 
Gangbroen udføres i FSCcertificeret hårdt træ. En mulig leverandør er Wood
ways.com, tlf. 6137 7588. 
 
Begge gangbroens ender lukkes med en lodret stillet bestandig plade, og der etab
leres en gangsti fra gangbroens dæk og ud til det bestående terræn og til overkan
ten af støttemurene med udlagt muldjord, som tilsås med græs.     
 
Tilstøbning af turbineåbning 
I indløbet til turbinehuset fjernes den nuværende opstemning og ristebygværk. I 
stedet udføres en betonstøbt væg på tværs af den ca. 2,7 m brede og 0,8 m høje 
åbning. Betonvæggen armeres med Rionet, som bindes til 2+2 stk. M12 220 mm 
klæbeankre fæstnet i 100 mm dybde i hver af de to bestående sidevægge. Beton
væggen forskalles med støbeplader til en dybde af minimum 120 mm med mini
mum 40 mm dæklag, som udstøbes med Beton35, idet der i bunden indlægges en 
Forsheda muffe til gennemføring af et 110 mm rør.  
 
Rørledninger 
Det nuværende 2,0 m lange 40 cm rør igennem dæmningen mellem den østlige og 
den vestlige mølledam ligger med bagfald. Røret udskiftes med et nyt 5,0 m langt 
160 mm rør lagt med bund fra kote 10,73 m til kote 10,63 m DVR90.  
 
Ved siden af det nye rør lægges indløbet til et 110 mm rør med bund i kote 10,78 
DVR90, og røret føres med 3,0 ‰ fald mod sydvest til gangbroen, som den føres 
under igennem huller i støttemurene og videre mod syd gennem haven ned til 
bunden af indløbet til turbinehuset, hvor røret afslutningsvist føres igennem den 
indstøbte muffe i den nye betonmur på tværs af indløbet. Den nye rørledning bli
ver ca. 32 m lang og forventes lagt som et mørkt Klasse S rør, der under gangbro
en ophænges i tre rustfrie wirer.   
 
Foran de to rørindløb opsættes et 30 mm grødefang med lodrette riste udført i 
enten varmgalvaniseret stål eller rustfrit stål. 
 
Hævning af vestlige mølledæmning 
Den nuværende lerdæmning mellem den østlige og vestlige mølledam skal hæves 
med fra 0 til 0,40 m på en 40 meter lang strækning, hvor dæmningen i dag ligger 
med krone under kote 11,70 m DVR90.  
 
Strækningen ryddes for bevoksning og muld skubbes til side i et 2 til 3 meter bredt 
bælte, hvor der indbygges ler op til en 1,0 m bred krone i kote 11,60 meter og 
passende sideskråninger ned til terræn. Kronen og siderne dækkes til sidst med 
muld op til kronekote 11,70 m, og der sås til med græs. 
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Tilførslen af ler forventes at kunne ske med små bæltedrevne motorbøre fra mar
ken på vestsiden af dalen og i et spor ned ad dalsiden. 
 

 Tidsplan 5.1
 
Anlægsarbejderne i Syltemae Å forventes at vare 10 uger. Arbejdet forventes ud
ført i perioden august til oktober 2017, mens vandføringerne endnu er små, ter
rænet er rimeligt tørt, og dyrelivet er mindst sårbart.  
 

 Sagens behandling 5.2
 
Svendborg Kommune skal ansøges med anmodning om screening af projektet for 
vurdering af, om projektet er omfattet af VVM bekendtgørelsens regler om udar
bejdelse af Vurdering af Virkning på Miljøet iht. planloven. 
  
Svendborg Kommune skal ansøges om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 
3 om beskyttet natur.  
 
Svendborg Kommune skal ansøges om landzonetilladelse efter planloven til ter
rænregulering omkring det nye vandløb. 
 
I forbindelse med behandlingen efter vandløbsloven skal projektet offentliggøres i 
8 ugers høring efter bestemmelserne om vandløbsrestaurering i kapitel 7 i Be
kendtgørelse 1780 om Vandløbsregulering og restaurering. Vandløbsmyndighe
den er Svendborg Kommune. 
 
Ved projektets behandling efter vandløbsloven skal inddrages de to eneste berør
te lodsejer, som er ejerne af  
 matr.nr. 1ø V. Skerninge By, V. Skerninge og matr.nr. 1æ Ø. Skerninge By, Ø. 

Skerninge: Niels Christian Andersen, Åmarksvej 15, 5762 V. Skerninge.   
 matr.nr. 4b, Ø. Skerninge By, Ø. Skerninge: Boet efter Torben Holmslund An

dreasen, c/o Adv.fa. Ret & Råd Fyn A/S, Albanigade 30, 1., 5000 Odense C. 
 
Afgørelserne kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet.   
 

 Økonomiske forhold 5.3
 
Svendborg Kommune er bygherrer og ansvarlig for projektet. Projektet finansieres 
100 % af staten med tilskud fra EU og fra Den Europæiske Hav og Fiskerifond. 
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6. TEKNISK KONSEKVENSVURDERING 

 
Vi har ved projekteringen fastholdt faldet på de maksimalt 10 ‰ fald, som er et af 
kravene til projekter til genskabelse af faunapassage efter vandplanerne. Den nye 
vandløbsstrækning med stenstryg igennem mølledammen bliver herved 219 me
ter lang, og vandløbet forlænges samlet set med 43 meter. 
 
Vandspejlet umiddelbart opstrøms for stenstryget vil blive lig med vandspejlet i 
den nedstrøms mølledam så længe, at der er åben forbindelse fra Syltemae Å ind 
til mølledammen, og der ikke er nogen væsentlig vandføring ud af mølledammen. 
Ved en større vandføring fra mølledammen og til henholdsvis den vestlige mølle
dam og til turbinehuset vil der komme et lille vandspejlsfald ind til mølledammen. 
Dette vandspejlsfald er det ikke muligt at beregne. Vi har derfor i det følgende ta
get udgangspunkt i, at vandspejlet opstrøms stryget er lig med vandspejlet i møl
ledammen. 
 
Der er foretaget vandspejlsberegninger efter Mannings formel for de projektere
de forhold på den projekterede nye vandløbsstrækning, der er indlagt i vandløbs
opmålingen fra 2014. Beregningerne er udført ved de 6 afstrømninger: Median 
minimum, årets median, årsmiddel, median maksimum, 10 års maksimum og en 
tænkt ekstrem afstrømning, som er 50 % større, end den maksimale vandføring, 
som har været målt i Syltemae Å igennem hele den 30årige periode 19762005. 
Beregningerne er udført med et skønnet ruhedstal M = 15 m1/3/s. Denne ruhed er 
typisk målt i mindremellemstore vandløb med stort fald og næsten uden grøde
påvirkning, og denne ruhed har været anvendt til en lang række tidligere vand
løbsprojekter med etablering af stenstryg.  
 
Der er som nedstrøms rand anvendt kote 0,0 m ved udløbet i Det Sydfynske Øhav, 
som dermed ligger langt lavere end projektområdet.  
 
Beregningerne svarer derfor til en typisk vinter eller forårssituation, men tager 
ikke højde for den ekstra opstuvning, der vil optræde i løbet af sommeren og be
gyndelsen af efteråret som følge af grødepåvirkning. Grødepåvirkningen varierer 
normalt betydeligt hen over sommeren og kan ikke umiddelbart modelleres, men 
i det foreliggende tilfælde, vil grødepåvirkningen være meget begrænset på grund 
af beskygning fra træer og urter på sideskråningerne og til dels det dybe vandløbs
forløb. Median minimum situationen optræder f. eks. kun i sommerhalvåret, hvor 
der normalt vil være et lidt hævet vandspejl som følge af grødepåvirkning. Det be
regnede vandspejl i median minimum situationen er derfor i den nedre ende af 
det sandsynlige. Omvendt optræder de største afstrømninger kun i vinterhalvåret 
(novemberapril inkl.), hvor grødepåvirkningen er meget lille. Forskellen på mini
mums og maksimumsvandstandene i vandløbet vil derfor normalt være lidt min
dre end beregnet. 
 
Som det ses af længdeprofilet i Bilag 5 viser beregningerne, at der bliver et konti
nuert vandspejl igennem den nye vandløbsstrækning ved de 4 viste afstrømnin
ger.  
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Beregningsresultaterne for de 6 anvendte karakteristiske afstrømninger er frem
lagt i Tabel 4 for tre udvalgte stationer i vandløbet. De tre steder er i dels St. 4.130 
m umiddelbart opstrøms for det nye omløbsstryg og ved vandindtaget til Vester 
Mølles mølledamme, dels et punkt midt på stenstryget i St. 4.000 m og dels et 
punkt i den nuværende Bagå i haven til Vester Mølle, St. 3.875 m 25 meter ned
strøms den nye vandløbsstrækning.  
 
Tabel 4 Vandføringer, vandspejlskoter, vanddybder og middel vandhastighe
der for de 6 afstrømninger ved de projekterede forhold på tre udvalgte stationer i 
Syltemae Å. 

 

St. 3.875 m 

 

Afstrømning 

Vandføring 

 

l/s 

Vand

spejlskote 

m DVR90 

Vanddybde 

 

m 

Middel vand

hastighed,  

m/s 

Median minimum 39 8,38 0,13 0,29 

Årets median 209 8,49 0,24 0,39 

Årsmiddel 282 8,52 0,27 0,43 

Median maksimum 968 8,73 0,48 0,57 

10 års maksimum 1424 8,86 0,61 0,59 

30 års max + 50 % 2477 9,17 0,92 0,59 

 

St. 4.000 m 

 

Afstrømning 

Vandføring 

 

l/s 

Vand

spejlskote 

m DVR90 

Vanddybde 

 

m 

Middel vand

hastighed,  

m/s 

Median minimum 39 9,60 0,10 0,29 

Årets median 208 9,73 0,23 0,49 

Årsmiddel 281 9,76 0,26 0,53 

Median maksimum 962 9,96 0,46 0,78 

10 års maksimum 1415 10,06 0,56 0,88 

30 års max + 50 % 2461 10,22 0,72 1,04 

 

St. 4.130 m 

 

Afstrømning 

Vandføring 

 

l/s 

Vand

spejlskote 

m DVR90 

Vanddybde 

 

m 

Middel vand

hastighed,  

m/s 

Median minimum 39 10,82 0,32 0,04 

Årets median 206 10,97 0,47 0,12 

Årsmiddel 278 11,01 0,51 0,14 

Median maksimum 955 11,23 0,73 0,27 

10 års maksimum 1404 11,34 0,84 0,32 

30 års max + 50 % 2442 11,52 1,02 0,41 

 
I Tabel 4 er der for de tre stationer oplyst vandspejlskoter, vanddybder og middel 
vandhastigheder i tværprofilet. Vanddybden i stenstryget på den nye vandløbs
strækning vil ved median minimum vandføringen blive mindst 0,10 m og ved me
dian maksimum afstrømningen på mindst 0,46 m. Disse vanddybder er på niveau 
med forholdene i vandløbet i dag. Vandhastighederne på de restaurerede stræk
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ninger er samtidig forholdsvist beskedne og ikke større, end hvad der kan forceres 
af næsten alle arter ferskvandsfisk. Der vil derfor blive gode passageforhold for 
vandløbsorganismerne.  
 
Det er ikke muligt at foretage en sammenligning mellem de nuværende og de 
fremtidige vandspejle på strækningen opstrøms for stemmeværket i Syltemae Å 
ved Vester Mølle, da der både er et regulerbart stemmeværk og en ubestemt af
ledning af vand til henholdsvis den vestlige mølledam og til møllekanalen gennem 
turbinehuset. Vandspejlet opstrøms for Vester Mølle kan derfor reguleres inden 
for vide rammer op til det fastsatte flodemål i kote 11,58 m DVR90.  
 
Det skal understreges, at den anvendte 30 års maksimum afstrømning plus 50 % 
ikke er nogen målt værdi, men kun er en skønnet teoretisk fremtidig maksimums
hændelse. Som det ses af Tabel 4, kan der afledes denne ekstremt store vandfø
ring igennem den overdækkede kanal under Vester Mølle uden væsentlig opstuv
ning. Tilsvarende kan denne teoretiske vandføring afledes gennem stenstryget 
uden, at opstemningens flodemål overskrides.  
 
Ejeren af Vester Mølle har betinget sig, at der fortsat skal kunne ledes en del af af
strømningen fra Syltemae Å til Vester Mølles vestlige mølledam for at sikre vand
standen i søen, og ledes en bistrøm igennem turbinehuset til at sikre lidt strøm og 
vandudskiftning i kanalen nedstrøms. Med det foreslåede 110 mm rør vil der ved 
median minimum vandføringen kunne ledes 0,7 l/s fra Syltemae Å til Vester Møl
les turbinehus og ved median afstrømningen tilsvarende 4,9 l/s. Vandafgivelsen 
fra den østlige til den vestlige mølledam gennem 160 mm røret er beregnet til 4  
l/s ved median minimumafstrømningen og til 19 l/s ved median afstrømningen.  
 
Vandafgivelsen til de to omløb vil hermed kunne udgøre op til 12 % af den samle
de vandføring ved median minimum afstrømningen og 11 % af den samlede vand
føring ved median afstrømningen, idet andelene aftager med stigende afstrøm
ning. Ved median maksimum afstrømningen er den samlede vandafgivelse bereg
net til 42 l/s eller under 5 % af den samlede vandføring. Disse vandføringer fragår 
således vandløbet gennem stryget. Beregningerne forudsætter, at der er frit ind
løb til mølledammen og fuldt åbent indløb til de to rørledninger.  
 
Vandafgivelsen til den østlige mølledam og videre til henholdsvis den vestlige møl
ledam og til turbinekanalen rummer en risiko for tab af ørredsmolt og nedfaldsfisk 
til mølledammene og dermed en forøget predation fra rovfisk. De nedtrækkende 
fisk vil dog i det væsentlige følge hovedstrømmen, og nedtrækket af fisk sker ikke 
ved de mindste vandføringer, men i perioder hvor vandafgivelsen kun vil udgøre 
512 % af den samlede vandføring, og hvor de nedtrækkende fisk, som måtte 
trække ind mod mølledammen, her vil møde næsten stillestående vand. 
 
Projektet sikrer, at al kendt afvanding i området opstrøms for Vester Mølle fortsat 
vil få uændrede, eller forbedrede afløbsforhold. Der vil derfor ikke ske nogen for
ringelse af afvandingsforholdene på de omgivende arealer og tilsvarende ingen 
forringelse af vandstandsforholdene i de naturbeskyttede mosearealer. 
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Med den foreslåede lerdæmning langs det nye vandløb vil vandstandssænkningen 
i det nye vandløb ikke medføre en afvanding af moseområderne og mølledammen 
nord for dæmningen. Til gengæld vil der blive en forbedret afvanding af et smalt 
areal mellem det nye vandløb og henholdsvis Åmarksvej og skovvejen mod nord i 
den østlige kant af ådalen. 

 
Vandstanden i mosearealerne nord for det nye vandløb vil således blive bestemt 
af dels vandstanden i den oprensede østlige mølledam, som igen bliver bestemt af 
vandstanden ved indløbet til omløbsstryget, og dels af vandstanden videre op
strøms i Syltemae Å.  
 
Vi har ved projekteringen tilstræbt at sikre mest muligt uændrede vandstandsfor
hold på de to vandløbsstrækninger ud fra de foreliggende 5 målinger af vandspejl
skoten på strækningen fra 1988, 2014, 2016 og 2017, som der er redegjort for i 
Afsnit 3.1. Disse målinger viser en variation mellem kote 10,93 m DVR90 og 11,12 
m DVR90. Alle målingerne er fra det hydrologiske vinterhalvår novemberapril 
inkl. Vi har desværre ingen målinger fra sommerhalvåret, men et foto af mølle
dammen taget den 9. september 2016 viser, at vandstanden var mindst 0,20 m la
vere end ved målingerne i januar 2017 (Figur 9). 
 
Vandstanden i Syltemae Å på strækningen opstrøms for Vester Mølle har igennem 
mange år været bestemt af den aktuelle opstemningshøjde, som med de fysiske 
anlæg vil kunne have varieret mellem kote ca. 10,7 meter og flodemålet i 11,582 
meter DVR90, hvilket er afhængigt af den aktuelle vandføring og opstemningsan
læggets drift. Stuvningen fra opstemningsanlægget vil ved flodemålet aftage op
strøms i vandløbet op til ca. St. 4.700 meter. I praksis kan der i dag næppe stem
mes højere end til kote 11,3 meter DVR90, hvor stuvningseffekten forsvinder i det 
opstrøms vandløb omkring St. 4.600 meter. 
 
De beregnede vandspejle opstrøms for omløbsstryget er ifølge Tabel 4 beregnet 
til en median værdi (50 % tid) i koter 10,97 m og med en variation mellem kote 
10,82 m og 11,23 m DVR90 mellem den laveste og højeste vandstand inden for en 
hyppighedsperiode på 2 år. Vandspejlet i den østlige mølledam vil højest blive få 
cm lavere end disse vandspejlskoter. 
 
Den udlagte stenbund skaber gode levemuligheder for en artsrig fauna af fisk, 
vandinsekter og andre smådyr.  
 
Projektet vil ikke medføre negative påvirkninger af Natura2000 områder eller de 
særligt beskyttede bilagsarter. Projektet vedrører hverken handleplaner for 
sjældne arter eller anden særlig fredning eller planlægning. 
 
Der er ikke kendskab til krydsende ledninger og andre tekniske anlæg.  
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beregnede vandspejle, M = 15.
Projekteret vandløb og
Opmålt af Orbicon, marts-april 2014
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Rekvirent: Natur Rådgivningen ApS Sagsnavn: Vester Mølle

Bjørnemosen 75

5260 Odense S

Prøver modtaget: 30-11-2016 Analyse påbegyndt: 30-11-2016 Rapportdato: 14-12-2016

Rapport nr.: 1648-665

Antal prøver: 3 Opbevaring: På køl Bilag: 0

Lab. nr. 1648-665-01 1648-665-02 1648-665-03

Prøvetype Slam Slam Slam

Emballage: ok ok ok

Prøvetagning: Rekvirent Rekvirent Rekvirent

Prøvetager: Niels Riis Niels Riis Niels Riis Detek-

Prøve ID 1 2 3 tions- Usikker-

Parameter Enhed Metode grænse hed ¤

Tørstof, TS 22 15 19 % DS 204:1980 (mod.) 0,02 +/- 10 %

Glødetab, total 28 39 39 % af TS DS 204:1980 (mod.) 0,02 +/- 10 %

Nitrogen,total 15000 15000 17000 mg/kg TS SS028101-1 1) 80

Phosphor, total 1300 890 780 mg/kg TS DS11885:2009+DS259:2003,ICP 15 +/- 14 %

Betegnelser:

¤Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

Detektionsgrænse for miljøfremmede stoffer og olie/fedt kan være forhøjet, da disse varierer afhængig af prøvens indhold af tørstof og prøvemængde.

En detektionsgrænse angivet i parantes indikerer, at denne er i mg/kg TS.

Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen.

1) Analysen er udført af underleverandør med SWEDAC nr.: 1006
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Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.
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