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1. INDLEDNING 

Svendborg Kommune har anmodet Rambøll Danmark A/S om at udarbejde en forundersøgelse 

med tilhørende konsekvensvurdering for etablering af vådområdeprojekt ved Skovballe og Søby 

Monnet.  

1.1. Indledning 

Svendborg Kommune har tidligere fået udarbejdet en forundersøgelse for et hydrologiprojekt i 

området ved Skovballe og Søby Monnet. Formålet med forundersøgelsen var at undersøge mulig-

hederne for genskabelse af de naturlige hydrologiske forhold i området, hvorved der skulle ska-

bes forbedret forhold for naturtyperne strandeng og rigkær. Undersøgelsen viste, at to lavtlig-

gende ejendomme var i risiko for at blive oversvømmet med havvand ved en genskabelse af de 

naturlige forhold i det inddigede projektområde.  

Svendborg Kommune har i stedet ønsket at gennemføre en forundersøgelse for etablering af et 

vådområde for kvælstoffjernelse, herunder analyser for vurdering af risikoen for udledning af fos-

for. 

Formålet med vådområdeprojektet er at forbedre vandmiljøet og naturen ved en reduktion af 

kvælstofbelastningen.  
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2. EKSISTERENDE FORHOLD 

De eksisterende forhold i projektområdet er vist på Bilag 1-4.  

 

Placeringen af projektområdet er vist på Bilag 1. Projektområdet er beliggende på det sydvestlige 

Tåsinge i Svendborg Kommune. 

 

 

Figur 1 Undersøgelsesområde markeret med rødt. ©Geodatastyrelsen 

Der er indledningsvist arbejdet med et undersøgelsesområde på 90,6 ha (delområde 1-3), mens 

det endelige projektområde i forundersøgelsen udgør 29,97 ha. 

 

Arealanvendelsen i projektområdet er vist i Tabel 1. 

Tabel 1 Arealanvendelse i projektområdet 

Arealanvendelse Areal [ha] 

Omdrift 18,56 

Permanent græs 7,50 

Natur 3,91 

I alt 29,97 

 

Skovballe og Søby Monnet er inddiget og afvander til havet gennem to udløb med højvandsluse. 

Digets laveste punkt ligger omkring kote 1,2 meter. 

 

2.1 Vandløb 

Vandløb i projektområdet er vist på Bilag 2. 

 

Vandløb fra Bjerreby til Skovballe Strand, som er et privat vandløb, løber gennem projektområ-

det i et åbent forløb. Kort før udløbet er der en højvandsklap.  



 

Vådområde Skovballe Søby Monnet  

 

 

 

 
 
 

  

3-26 

 

 

Vandløbet har på strækningen i projektområdet en målsætning om en god økologisk tilstand i 

vandområdeplanen (2015-2021). 

 

Nuværende samlet økologisk tilstand i vandløbet er ukendt. 

 

2.2 Hydrometri 

2.2.1 Afstrømning 

Der findes ingen målestationer på Tåsinge med vandføringsdata for en længere årrække. Der er 

derfor indhentet vandføringsdata fra målestation DMU nr. 410016 Pulverbæk på Als. Det er ble-

vet vurderet, på baggrund af hydrauliske analyser af nedbørsdata og afstrømninger, at nedbørs- 

og afstrømningsforhold på Als har det bedste sammenligningsgrundlag med forholdene på Tå-

singe.   

Vandføringsdata dækker over døgnmidler for perioden 01/01/2007 til 31/12/2015. Tabel 2 angi-

ver de beregnede karakteristiske afstrømninger for Vandløb fra Bjerreby til Skovballe Strand . 

Tabel 2 Karakteristiske afstrømninger og tilhørende vandføringer i Vandløb fra Bjerreby til Skov-
balle Strand  

Karakteristiske afstrømninger l/s/km2 l/s 

(opstrøms  

projektområde) 

l/s 

(udløb  

projektområde) 

Sommermedian 1.4 7.5 9.0 

Årsmedian 4.7 25.2 30.1 

Årsmiddel 8.8 47.3 56.4 

Medianmaksimum 71.5 384.0 458.3 

Periode Maksimum (2007-2016) 98.9 531.1 633.9 

 

2.2.2 Havvandstand 

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 af mindre 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 vand-

stand 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 be-

skrevet lavere vandstand i den vestlige del af Østersøen, hvorfor den gennemsnitlige vandstand i 

Det Sydfynske Øhav alligevel kan være lavere om vinteren end om sommeren. 

 

Om sommeren med vind fra sydøst vil højvande på + 0,20 m - + 0,50 m kunne forekomme i 

længerevarende perioder med stabilt højtryk over Skandinavien og derved hindre afvanding af 

projektområdet. Der vil dog normalt ikke være tilstrømning fra oplandet ud over grundvandstil-

strømningen i de samme perioder med stabilt højtryk. 

 

Højvandsstatistikken for Rantzauminde viser følgende statistiske vandstande: 

 

100 år    1,76m 

20 år  1,51 m 

10 år  1,44 m 

1 år  1,20 m 
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Ved vandstande i havet over 1,20 meter vil større dele af delområde 1 oversvømmes. 

2.3 Oplande 

Oplande til projektområdet er bestemt via værktøjet SCALGO Live.  

Tabel 3 Oplande til projektområde 

Opland Areal [km2] 

Samlet opland  6,4 

Opstrøms opland 5,4 

 

2.4 Terrænmodel 

Denne højdemodel er den nyeste tilgængelige og har en god opløsning på ca. 0,4 m. Den digitale 

terrænmodel er baseret på flyscanninger og i den anvendte model er træer, bygninger osv. ud-

tyndet, så der er fremkommet en beskrivelse af selve terrænet. Den horisontale nøjagtighed er 

på 0,15 m, mens den vertikale er på 0,05 m.  

 

Højdemodellen er vist på Bilag 3 med signaturforklaring.  

 

2.5 Geologi og jordbundsforhold 

På Bilag 15 ses et uddrag af jordartskortet (J200) for projektområdet og oplandet omkring. 

 

Jordartskortet viser, at projektområdet primært består af lerblandet sandjord samt mindre områ-

der med humusjord og sandblandet lerjord. Det 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 dybe-

religgende aflejringer. Jordprofilerne udtaget i forbindelse med fosforanalyse (indtil 1 m u.t.) be-

kræfter ovenstående, dog er der for den vestlige del af delområde 1 kun udtaget et jordprofil 

hvor der ikke er truffet humusjord. 

 

Der er ikke foretaget geotekniske boringer i projektområdet i forbindelse med forundersøgelsen. 

 

2.6 Tekniske anlæg 

2.6.1 Dræn 

Til brug for forundersøgelsen har Svendborg Kommune fremsendt drænoplysninger fra lodsejere, 

og der er desuden anvendt drænoplysninger fra tidligere udført forundersøgelse for naturlig hy-

drologi /1/.  

 

Drænenes placering er vist på Figur 2 og Bilag 4, samt Bilag 16, hvor opmålte koter også frem-

går. 

 

Opmålingen af dræn og brønde i projektområdet gav anledning til, at der blev identificeret fire 

drænbrønde og seks drænudløb, heraf fem der afvander til vandløbet fra Bjerreby Skovballe.  

 

Figur 2 viser placeringen af de indmålte drænbrønde og drænudløb, ved brøndene er angivet 

både brønddæksel og bundkote.  
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Figur 2 Indmålte brønde og drænudløb i og omkring delområderne. Hvor der både er indmålt 
bundkote og dækselkote, fremgår begge koter af kortet. Se også Bilag 16 (©Geodatasty-
relsen) 

På baggrund af de indhentede oplysninger fra lodsejere og gamle drænkort, var udpeget en 

række mulige drænbrønde og drænudløb i projektområdet (Figur 3), som det ved opmålingen 

ikke var muligt at genfinde i felten. Ved hvert punkt er indmålt en terrænkote, som fremgår af 

Figur 3. 
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Figur 3  Kort over delområderne med angivelse af mulige (vist med rød) og opmålte (vist med 
gul) drænbrønde og drænudløb. Se også Bilag 16 (©Geodatastyrelsen) 

I forbindelse med en eventuel detailprojektering bør drænene måles ind for verificering af place-

ring og fastsættelse af koter. Dette kan både være ved udløb til vandløb/grøfter og ved frigrav-

ning ved krydsning af projektgrænsen. 

 

2.6.2 Ledninger 

Rambøll har indhentet oplysninger fra LedningsEjerRegistret. Ledningsoplysningerne kan ses på 

Bilag 4. 

 

2.6.3 Ejendomme og bygninger 

Der er identificeret to ejendomme af interesse i tilknytning til projektområdet. I nærværende for-

undersøgelse er konsekvenserne for ejendomme vurderet ud fra terrænmodellen og opmålinger 

af dræn/rørledning. 

Tabel 4 Ejendomme i tilknytning til projektområdet 

Ejendom adresse Matr. nr. Risiko Afværge 

Monnetvej 27, 

5700 Svendborg 

21a, Skovballe 

By, Bjerreby 

Høj vand-

stand  

Ingen. Ikke risiko for oversvømmelse i 

forbindelse med projekt 

Monnetvej 31, 

5700 Svendborg 

28r, Søby By, 

Bjerreby 

Høj vand-

stand  

Ingen – afløb fra ejendommen vil have 

uændrede forhold ved projekt 
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2.6.4 Boringer 

Der findes private boringer for vandforsyning i umiddelbar tilknytning til ejendommene Monnet-

vej 27 og Monnetvej 31. Begge ejendomme ligger udenfor projektområdet. 

 

2.7 Plangrundlag 

2.7.1 Kommuneplan og lokalplaner 

Projektområdet er omfattet af Kommuneplan 2013-2025. 

Følgende relevante kommuneplantemaer gælder for projektområdet: 

 

• Lavbundsareal 

• Naturnetværk (særligt biologisk interesseområde) 

• Naturkvalitetsområde (naturområde af national eller regional betydning) 

• Skovrejsning uønsket 

• Landskabshensyn og mål (beskyttelse) 

 

Projektområdet er ikke omfattet af nogen lokalplaner. 

 

2.7.2 Fredninger 

Projektområdet er ikke omfattet af nogen fredninger. 

 

2.7.3 Beskyttelseslinjer 

En del af projektområdet ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen og hele projektområdet ligger i 

kystnærhedszonen. 

 

2.7.4 Diger 

Der er registreret en lang række beskyttede diger indenfor projektområdet (Bilag 2). 

 

2.7.5 Jordforurening 

Der er ikke registreret nogen jordforurening indenfor projektområdet. 

 

2.7.6 Drikkevandsinteresser 

Projektområdet ligger delvist i et område med drikkevandsinteresse. 

 

2.7.7 Fortidsminder 

Der er ikke registeret nogen fortidsminder i projektområdet, og det er ikke omfattet af beskyttel-

seslinjer for fortidsminder udenfor projektområdet. 

 

2.7.8 Natura 2000 og beskyttet natur 

Hele projektområdet er beliggende i Natura 2000 område nr. 127, Sydfynske Øhav og Habitat-

område H111 samt Fuglebeskyttelsesområde F71. Udpegningsgrundlaget ses i Tabel 5. 
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Tabel 5 Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 111 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 71. 

 

 

Der er tidligere observeret en række af arterne på udpegningsgrundlaget i umiddelbar nærhed af 

projektområdet, herunder mørkbuget knortegås, sangsvane, fjordterne, havterne, klyde, brus-

hane, alm. ryle, rørhøg, toppet skallesluger og knopsvane. 

  

Inden for projektområdet findes en række arealer og vandhuller beskyttet efter naturbeskyttel-

seslovens § 3. En oversigt over arealerne findes på Bilag 2.  

 

Der er foretaget besigtigelse af strandengsarealet, som er habitatnaturtype i 2010 af Miljøstyrel-

sen (Figur 4).  

 



 

Vådområde Skovballe Søby Monnet  

 

 

 

 
 
 

  

9-26 

 

 

Figur 4 Oversigt over besigtigede naturarealer 

Her er naturtilstandsindekset beregnet til 0,5, hvilket svarer til at arealet er i moderat naturtil-

stand. Der er tydelige tegn på afvanding, hvor fugtigbundsplanter forekommer på dele af arealet. 

Der er forekomst af den invasive art rynket rose, og derfor er det vigtigt at der ikke sker spred-

ning af jord fra områder med rynket rose i forbindelse med et kommende gravearbejde.  

 

Der er foretaget kortlægning af levesteder for stor vandsalamander i de næringsrige søer, som er 

udpeget som habitatnatur. De beskrives som næringsrige til ekstremt næringsrige. Der er ikke 

fundet stor vandsalamander eller klokkefrø, men grøn frø er set i flere søer. Grøn frø er ikke en 

bilag IV art, men fredet (som alle paddearter i Danmark). 

 

§ 3 beskyttet natur fremgår af Figur 5 over beskyttet natur. Der er tale om strandeng mod ky-

sten, søer og vandhuller, ferske enge samt et overdrev.  
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Figur 5 Oversigt over beskyttede naturarealer, se Bilag 2 for signaturforklaring 

Naturtilstanden for strandengen er estimeret til moderat i 2015. Arealet beskrives som påvirket 

af landbrugsdrift, og eutrofiering nævnes som en trussel for naturtilstanden. Der er trods de næ-

ringsrige forhold fundet flere indikatorarter, heriblandt strandmalurt, strandasters, sandkryb og 

fliget vejbred. Området beskrives som stedvist tørt.  

 

Overdrevet er sidst besigtiget i 1998. Dermed er der ikke noget datagrundlag for at estimere den 

nuværende tilstand. Nyeste luftfotos viser at området har en del vedplanter, og det ser ud til at 

arealet ikke afgræsses. 

 

Engene er besigtiget i 2015 og beskrives som græsmarker eller tørre enge. Områder, som støder 

op til kanalerne, er de mest artsrige. Naturtilstanden estimeres til ringe, og der er udbredt afvan-

ding på lokaliteten. Der er fundet indikatorarten vellugtende gulaks, samt flere indikatorarter for 

strandeng, hvilket viser at engene er saltpåvirkede.   

 

Generelt beskrives området som præget af afvanding og tydelig grøftning. Engene beskrives som 

tørre, og dele af strandengen er også tør.  

 

Vandløb fra Bjerreby til Skovballe Strand er § 3 beskyttet. 

 

2.7.8.1 Bilag IV arter 

Der er ikke registret nogen artsfund indenfor projektområdet, men det er muligt, at følgende ar-

ter kan træffes i projektområdet /2/: 

 

- Sydflagermus 

- Stor vandsalamander 

- Markfirben 

- Klokkefrø 

- Spidssnudet frø 

- Springfrø 

- Strandtudse 

- Grønbroget tudse 
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2.8 Okker 

Projektområdet er ikke okkerklassificeret. 

 

2.9 Feltarbejde 

Rambøll har i forbindelse med forundersøgelsen opmålt en række brønde på rørlagte tilløb/dræn 

og rørudløb. Opmålingen er foretaget i foråret 2017. Opmålingsdata ses på Bilag 16. 

 

Rambøll har i foråret 2017 udtaget 26 jordprøver for analyse af fosfor i projektområdet. Lokalite-

terne til fosforprøver er bestemt med udgangspunkt i vejledningen Kvantificering af fosfortab fra 

N og P vådområder, rev. 26. juni 2014 /3/. Prøverne er udlagt med udgangspunkt i en tilpasning 

af det indledende undersøgelsesområde. Placeringen af prøver kan ses på Bilag 11. På bilaget 

fremgår prøvefelter for alle tre delområder, der er kun udtaget prøver i delområde 1, som udgør 

det endeligt projektområde. Bemærk desuden, at der af bilaget fremgår 28 prøver i projektområ-

det, prøve nr. 5 og 55 måtte dog udgå, da det ikke var muligt at udtage prøverne grundet afgrø-

der på arealet. Der er taget fotos af alle jordprøver. 

 

Det endelige projektområde er på 29,97 ha og antallet af prøver lever op til kravet fra vejlednin-

gen om en prøve pr. 1,5 ha.  

 

Ved hver lokalitet er der udtaget tre forskellige jordprøver. Der er udført en jordprofilbeskrivelse 

ned til 1 meters dybde, udtaget med 1 meters håndbor. Desuden er der udtaget en blandeprøve 

bestående af 16 delprøver til bestemmelse af jordens indhold af PBD og FeBD og en volumenprøve, 

hvor der udtages en intakt jordkerne på maks. 30 cm til bestemmelse af jordens volumenvægt. 

Alle analyser i forbindelse med fosforprøverne er foretaget af Eurofins. Analyseresultater fremgår 

af Bilag 13. 
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3. PROJEKTFORSLAG 

3.1 Generelt 

Det undersøgelsesområde, der er taget udgangspunkt i, var opdelt i tre delområder (Figur 1). 

Udgangspunktet var, at et vådområde skulle kunne realiseres samlet for de tre delområder, en-

keltvis eller som kombinationer af de tre delområder. 

 

I forbindelse med den udførte opmåling er der foretaget en indledende screening af mulighederne 

for et projekt, herunder mulighed for etablering af overrisling med drænvand. 

 

Screeningen viste, at der stort set ikke var mulighed for at overrisle med drænvand fra de direkte 

oplande i delområde 1 og 3, mens der ikke er noget direkte opland til delområde 2. 

 

Screeningen viste også, at det kun vil være muligt at skabe oversvømmelser med vandløbsvand i 

delområde 1. 

 

Kvælstofomsætning i delområde 2 og 3 vil derfor kun kunne ske ved ekstensivering. 

 

Det blev derfor i samråd med Svendborg Kommune valgt udelukkende at arbejde med et projekt-

forslag i delområde 1 og en mindre del af det nordligste af delområde 3. 

 

Det er også indledningsvist drøftet med Svendborg Kommune, at et projektforslag i videst mulig 

udstrækning skulle tage hensyn til de beskyttede diger i projektområdet, så eventuelle gennem-

brud af digerne begrænses mest muligt.  

 

3.2 Projektgrænse 

Projektgrænsen er i udgangspunkt fastlagt ved den teoretiske drændybde svarende til 1,25 m. 

Dette betyder, at der i projektgrænsen kan lægges et dræn 1,25 m under terræn med 2 ‰ fald 

til udløb i vandspejlet ved en normalsituation (sommermedian).  

 

Projektgrænsen er nogle steder tilpasset, så eksisterende dræn kan sikres uændret udløb. Pro-

jektgrænsen er desuden arronderet til dyrknings- og matrikelgrænser på nogle lokaliteter. 

 

3.3 Projektforslag 

Der er udarbejdet et projektforslag med udgangspunkt i en forlægning af Vandløb fra Bjerreby til 

Skovballe Strand ind over de laveste arealer i projektområdet. Herved søges at skabe oversvøm-

melser med vandløbsvand til omsætning af kvælstof.  
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Figur 6 Projektforslag (se også Bilag 5) 

Det projekterede forløb af Vandløb fra Bjerreby til Skovballe Strand starter i eksisterende St. 500 

m. Vandløbet forlænges med 460 m, hvorved projektet afsluttes i St. -360 m, svarende til eksi-

sterende St. 100 m. For at undgå påvirkning uden for projektområdet, etableres det nye forløb af 

Vandløb fra Bjerreby til Skovballe Strand med størst fald på de første 100 m af projektstræknin-

gen. Bundkoten rammer herefter kote -0,13 m, hvilket svarer til udløbskoten ved slusen i eksi-

sterende St. 4 m. 

 

Tabel 6 Dimensioneringstabel for Vandløb fra Bjerreby til Skovballe Strand 

Ny Sta-

tion [m] 

Bundkote 

[m] 

Bund-

bredde [m] 

Fald 

[‰] 

Anlæg 

1: 

Bemærkninger 

500 0,22 

   

Projekt start   

1 2,2 2 

 

450 0,11 

    

  

1 4,7 2 

 

400 -0,13 

    

  

1 0 2 

 

-360 -0,13 

   

Projekt slut, udløb i eksiste-

rende forløb 

 

Det begrænsede fald opstrøms projektgrænsen, betyder, at det ikke er muligt at føre vandløbet 

til terræn, da det vil medføre højere vandstand og dermed forringede afvandingsforhold opstrøms 

projektgrænsen. Da det ikke er muligt, at hæve vandspejlet helt op til terræn bliver områderne 

med oversvømmelser ved medianmaksimum relativt begrænsede i projektområdet (ca. 3 ha).  

 

Da oversvømmelserne kun sker ved store afstrømninger svarende til medianmaksimum eller i pe-

rioder med højvandslukke, vil der forventeligt ske oversvømmelser cirka fem dage pr. år.  
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Ved overgange mellem nyt og eksisterende forløb foretages en mindre stensikring af tilfyldningen 

for at undgå erosion. 

 

I forbindelse med en eventuel detailprojektering skal det afklares om lodsejere har ønske om 

overgange på nyt vandløb. 

 

3.3.1 Dræn  

Det er med projektgrænsens placering sikret at dræn udenfor projektområdet kan sikres uændret 

afvanding. Indenfor projektgrænsen, skal der skabes vådere forhold, hvilket sker ved en 

genslyngning og vandspejlshævning i Vandløb fra Bjerreby til Skovballe Strand. I forbindelse med 

projektet sløjfes to interne drænsystemer. 

 

Ved forlægning af vandløbet skal enkelte interne dræn afbrydes. Eventuelle dræn, som afvander 

arealer uden for projektområdet, skal sikres udløb i Vandløb fra Bjerreby til Skovballe Strand. Det 

er vurderet, at der vil være behov for omlægning af ca. 100 meter dræn. Der skal desuden ske 

en tilpasning af enkelte grøfter.  Det vil derfor være nødvendigt at opnå detailkendskab til alle 

dræn i projektområdet. Dette kan gøres i forbindelse med detailprojekteringen, hvilket anbefales, 

eller senest i forbindelse med anlægsarbejderne.  

 

3.3.2 Rydning 

Der findes ikke større områder med bevoksning, men det vil være nødvendigt at fælde en række 

træer i forbindelse med genslyngningen af Vandløb fra Bjerreby til Skovballe Strand.  

 

3.3.3 Jordhåndtering 

I projektet skal der håndteres følgende jordmængder ved genslyngning af Vandløb fra Bjerreby til 

Skovballe Strand: 

Tabel 7 Jordbalance 

 Arbejde Volumen 

m3 

Balance 

m3 

Vandløb fra Bjerreby til 

Skovballe Strand  

Udgravning  +3.800 + 3.800 

    

 Tilfyldning -850 -850 

    

Grøfter Tilfyldning -900 -900 

    

I alt   +2.050 

 

Det fremgår, at der i projektområdet vil være et jordoverskud på ca. 2.050 m3 jord. Den oversky-

dende jord foreslås udplaneret på omkringliggende landbrugsjord efter nærmere aftale med lods-

ejere. 
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3.4 Anlægsoverslag 

I forhold til erfaringspriser fra seneste licitationer er omkostninger ved etablering af vådområde-

projekt Skovballe og Søby Monnet vurderet til:  

Tabel 8 Anlægsoverslag (alle priser ekskl. moms) 

Post Beskrivelse Mængde Pris (dkr) 

Arbejdsplads   75.000 

Rydning   50.000 

Omlægning af dræn* Omlægning af dræn til nyt 

vandløb 

100 m 40.000 

    

Terrænregulering Håndtering af jordoverskud 2.050 m3 50.000 

    

Øvrige anlægsarbejder    

 Udgravning af nyt vandløb, 

860 meter 

3.800 m3 95.000 

 Tilfyldning af eksisterende 

vandløb og grøfter mm., 875 

meter 

1.750 m3 45.000 

 Nye rørbroer  3 stk. 90.000 

 Sløjfning af dræn, 860 meter 2 stk. 25.000 

    

Detailprojektering  150 timer 120.000 

Udbud og tilsyn  150 timer 120.000 

Arkæologi   50 timer 40.000 

    

    

I alt   750.000 

* Det må forventes, at der findes dræn som afvander arealer uden for projektområdet og som 

skal sikres udløb i det nye forløb af Vandløb fra Bjerreby til Skovballe Strand for at udgå påvirk-

ning af arealerne. 

 

Det er væsentligt at understrege, at ovennævnte anlægsoverslag udelukkende er baseret på er-

faringspriser i 2017-priser og ikke på indhentning af egentlig entreprenørbud. Anlægsoverslagets 

mængder er vurderet ift. den foreliggende forundersøgelse, og der kan ske ændringer i den de-

tailprojektering, som skal danne grundlag for det endelig projekt og udbudsmateriale.  

 

Anlægsperioden for etablering af projektet er vurderet til 12 uger.  
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4. KONSEKVENSVURDERING 

Beregningerne af de eksisterende forhold i Vandløb fra Bjerreby til Skovballe Strand er foretaget i 

VASP på baggrund af opmåling udført af Orbicon, marts 2010.  

 

4.1 Konsekvenser for afvandingsforhold 

4.1.1 Beregnede vandspejl 

I projektet er der foretaget beregninger af vandspejlet i vandløbet for hhv. de eksisterende og 

projekterede forhold.  Beregningerne er foretaget i VASP, og der er foretaget beregninger for 

sommermedian og medianmaksimum. Til beregningen er der anvendt nedenstående afstrømnin-

ger:  

 

• Sommermedian 1,4 l/s/km²  Manningtal 10 

• Medianmaksimum 71,5 l/s/km² Manningtal 25 

 

Ud over de angivne afstrømninger fra oplandet, er der vurderet på udbredelsen af oversvømmel-

ser i projektområdet som følge af højvandshændelser i havet. For en sommerhændelse, når hav-

vandstanden op omkring kote 0,5 m, hvilket svarer til, at vandstanden i projektområdet kan nå 

op på denne kote, før højvandsklapperne åbner og tillader vandet at strømme ud. Rent udbredel-

sesmæssigt svarer dette til de oversvømmelser, som kan konstateres ved en medianmaksimum-

afstrømning, hvor vandspejlet i Vandløb fra Skovballe Monnet ligger omkring kote 0,5 m centralt 

i projektområdet. 

 

Der er desuden vurderet på en 1 års vinterhøjvandshændelse, hvor vandstanden i havet kan nå 

op på kote 1,17 m. Vurderingen er foretaget udelukkende på baggrund af en statisk betragtning 

af projektområdet, hvilket forventes at betyde en overestimering af oversvømmelsernes udbre-

delse, da der ikke tages højde for den tidslige betydning. For at vandstanden i projektområdet 

skal nå op på kote 1,17 m, kræver det, at der er tale om en længerevarende højvandshændelse 

(ca. 13 dages varighed ved vandføring svarende til årsmiddel) eller at der er sammenfald mellem 

højvandshændelsen og stor afstrømning fra oplandet. Er dette ikke tilfældet, vil vandstanden i 

projektområdet forventeligt ikke nå op på kote 1,17 m, før højvandet vil trække sig retur.  

 

Projektet vil ikke medføre øget risiko for oversvømmelser uden for projektområdet. Generelt vil 

projektet medføre, at de centrale områder i projektområdet, vil blive udsat for oversvømmelser 

hyppigere end under de eksisterende forhold. Dette skyldes, at det nye forløb af Vandløb fra 

Bjerreby til Skovballe Strand, som løber ind gennem de lavere centrale områder og dermed ska-

ber en mere direkte hydraulisk forbindelse til områderne. Under de eksisterende forhold bliver 

disse områder oversvømmet, når vandstanden i grøfterne, der løber til Vandløb fra Bjerreby til 

Skovballe Strand, stiger som følge af højvandslukke.  

 

Da projektet kun medfører en begrænset vandstandshævning i Vandløb fra Bjerreby til Skovballe 

Strand, forventes det, at projektet kun vil have mindre betydning for områdets reservoireffekt 

ved store afstrømninger og/eller højvandslukke.  

 

Beregningerne i nærværende forundersøgelse er foretaget i det statiske beregningsværktøj 

VASP, ved en eventuel detailprojektering foreslås opsat en dynamisk model f.eks. i MIKE FLOOD. 

En dynamisk modelopsætning vil kunne give en mere præcis angivelse af hyppigheden og udbre-

delsen af oversvømmelser i projektområdet, samt præcisere projektets betydning for reservoiref-

fekten. Dette vil kunne have indflydelse på kvælstofomsætningen, samt fosfordeponeringen i om-

rådet.  

 

De eksisterende og projekterede vandspejl i Vandløb fra Bjerreby til Skovballe Strand er vist på 

Bilag 10.1 og Bilag 10.2. 

 



 

Vådområde Skovballe Søby Monnet  

 

 

 

 
 
 

  

17-26 

 

4.1.2 Afvandingsforhold 

Afvandingsforholdene er beregnet ved at trække en gradient fra de beregnede vandspejle i vand-

løb og større grøfter ud igennem terrænet i projektområdet. Gradienten svarer til det fald, som 

der generelt afvandes med i de ånære arealer. Ved dyrkede arealer vil dette fald typisk være 2 

‰, mens det ved naturarealer og græsningsarealer til tider kan være nødvendigt at arbejde med 

et lavere fald og til tider et vandret vandspejl for at kunne gengive de eksisterende forhold i åda-

len.  

 

Dette skal tolkes som en illustration af den teknisk mulige afvandingstilstand, hvis der anlægges 

et dræn med den gradient, som modellen er bygget på. Dvs. hvor der er en drændybde større 

end 1 meter, så er det muligt at lægge et dræn 1 m under terrænet og afvande til vandløbet med 

den pågældende gradient. Beregningerne foretages med Rambølls GIS applikation EngLand og 

med denne metode sikres det, at der kan opretholdes en uændret afvanding af arealerne udenfor 

projektområdet.  

 

For sommermedian er der både for de eksisterende og projekterede forhold foretaget beregnin-

ger af afvandingsforholdene. Beregningerne er foretaget med en gradient på 2 ‰ ud igennem 

terræn fra de beregnede/fastsatte vandspejle. For de eksisterende forhold er der, udover det be-

regnede vandspejl i Vandløb fra Bjerreby til Skovballe Strand, indlagt estimerede vandspejl i 

dræn og grøfter i området. Vandspejlede er estimeret på baggrund af opmålingen foretaget i om-

rådet, samt en antagelse om, at drænene afvander med en gradient på 2 ‰.  

 

De eksisterende afvandingsforhold for sommermedian er vist på Bilag 6, mens de projekterede 

afvandingsforhold for sommermedian er vist på Bilag 7. Vandløbet er lagt ind over de lavtlig-

gende arealer for at øge udbredelsen af oversvømmelser ved store vandføringer og dermed om-

sætningen af kvælstofholdigt vandløbsvand. Oversvømmelser for eksisterende forhold ved medi-

anmaksimum er vist på Bilag 8 og, mens de projekterede oversvømmelser er vist på Bilag 9. 

Oversvømmelserne i projektområdet ved en 1 års vinterhøjvandshændelse er vist på Bilag 8.2 for 

eksisterende forhold og Bilag 9.2 for projekterede forhold. Der er ingen forskel, idet den store 

udbredelse af oversvømmelserne ved 1 års hændelsen skyldes, at vandet strømmer ind over de 

eksisterende diger.  

 

4.1.3 Arealanvendelse 

Ved gennemførelse af det foreslåede projekt vil der være følgende fremtidig fordeling af areal-

klasser. 

Tabel 9 Eksisterende og fremtidige afvandingsklasser i projektområdet ved sommermedian 

Afvandingsklasse Eksisterende forhold (ha) Projekterede forhold (ha) 

Vanddækket < 0 m 0 0,01 

Vandmættet 0 – 0,25 m 1,36 1,77 

Våd eng 0,25 – 0,50 m 3,41 3,71 

Fugtig eng 0,50 – 0,75 m 4,01 3,83 

Tør eng 0,75 – 1,00 m 4.59 5,47 

Tør eng 1,00 – 1,25 m 4,25 4,44 

> 1,25 m 12,35 10,74 

I alt 29,97 29,97 

 

Som det fremgår af Tabel 9, så vil der ved projektet kun ske mindre ændringer i afvandingsfor-

holdene ved en sommermedian.  

 

4.2 Flora og fauna 

4.2.1 Vandløb 

Ved projektet gennemføres der en genslyngning af Vandløb fra Bjerreby til Skovballe Strand.  
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Ved projektet vil vandløbet få et mere terrænnært forløb, dog vil hældningen blive reduceret i 

forhold til nuværende situation som følge af forlængelsen af vandløbet. Da projektstrækningen er 

beliggende under kote 0 meter og dermed stuvningspåvirket af havvandstanden og højvands-

klappen vil forlægningen af vandløbet ikke forringe de fysiske forhold i forhold til de eksisterende 

forhold, som er ringe.   

 

Strækningen i projektområdet har en målsætning om god økologisk tilstand. Det vurderes dog, 

at den med det tilstedeværende fald og det, at en stor del af strækningen ligger under kote 0 

meter ikke er realistisk at opnå denne målsætning på de nugældende parametre (særligt makro-

fyter og smådyrsfaunaen). 

 

4.2.2 Beskyttet natur 

Ved projektet vil en del af det nye forløb af Vandløb fra Bjerreby til Skovballe Strand etableres i 

beskyttede engarealer hvorfor en del af denne naturtype vil blive inddraget til nyt vandløb. 

En oversvømmelse med ferskvand fra vandløbet særligt indover de tørre enge vurderes at kunne 

forbedre naturtilstanden på arealerne. Oversvømmelse med ferskvand fra vandløbet på strand-

engsarealet vurderes ikke at påvirke muligheden for, at salttilpassede planter kan gro på area-

lerne, da de vil være forholdsvis kortvarige og der vil ske saltafsætning via vind.  

 

Generelt vil eutrofieringen nedsættes på arealerne, når arealerne fremadrettet ikke må gødes, 

hvilket vurderes at forbedre naturtilstanden på arealerne. Den næring, som tilføres via over-

svømmelse fra vandløbet, vurderes at være væsentlig mindre end den nuværende tilførsel via 

kunstgødning og husdyrgødning. 

 

Projektet vil ikke berøre nogen af de eksisterende vandhuller i projektområdet, og der vil ikke ske 

nogen negativ påvirkning af arter knyttet til vandhullerne. 

 

Overordnet set vurderes det, at den samlede naturgevinst overstiger eventuelle negative påvirk-

ninger. 

 

4.2.3 Natura 2000 og bilag IV arter 

Projektet vurderes ikke, at medføre nogen negative påvirkninger af arter på udpegningsgrundla-

get i Natura 2000 området som projektområdet er beliggende i. Der forventes heller ikke nogen 

negative påvirkninger af bilag IV arter. Det anbefales dog, at der foretages en gennemgang af 

træer langs med projektstrækningen med henblik på at udpege eventuelle træer, som ikke må 

fældes af hensyn til eventuelle flagermus. 

 

Ved projektet føres det nye forløb af Vandløb fra Bjerreby til Skovballe Strand i gennem strand-

engsarealet i en eksisterende grøft. Hermed er det ikke nødvendigt at inddrage strandeng til 

etablering af nyt vandløb. 

 

Oversvømmelse med ferskvand fra vandløbet på strandengsarealet vurderes ikke at påvirke mu-

ligheden for, at salttilpassede planter kan gro på arealerne, da de vil være forholdsvis kortvarige 

og der vil ske saltafsætning via vind.  

 

Ved større afstrømninger vil en større del af strandengsarealet oversvømmes end i den eksiste-

rende situation ved medianmaksimum. Som følge af den eksisterende højvandsklap vil der dog i 

forvejen jævnligt ske oversvømmelser af strandengsarealerne hvorfor de periodevise oversvøm-

melser ikke vurderes at forringe tilstanden. 

 

4.3 Landskabelige og kulturhistoriske forhold 

Ved projektforslaget vil det være nødvendigt at gennembryde fire beskyttede jorddiger, hvor der 

i et sker to gennembrud, i alt fem digebrud (Bilag 5). Vandløbet har en ovenbredde på mellem 3-



 

Vådområde Skovballe Søby Monnet  

 

 

 

 
 
 

  

19-26 

 

8 meter, så gennembruddene kan være op til ca. 12 meter brede, da der også skal kunne pas-

sere en entreprenørmaskine. Det anbefales, at det afsøges hvorvidt det projekterede forløb er 

foreneligt med en ændring af de pågældende diger. 

 

Projektområdet er karakteriseret ved sine øst-vestgående diger med bevoksning af træer. Ved 

projektet vil en række af disse diger skulle gennembrydes af et nyt slynget forløb af Vandløb fra 

Bjerreby til Skovballe Strand. Dette vil ændre det landskabelige udtryk i en del af projektområ-

det. 

 

Projektet vil ikke påvirke nogen kendte fortidsminder.  

 

4.4 Afværgetiltag for tekniske anlæg 

4.4.1 Bygninger 

På det foreliggende grundlag er der umiddelbart ikke nogen bygninger eller ejendomme, som ved 

projektet påvirkes negativt i forhold til de eksisterende forhold. De eksisterende vandforsynings-

boringer ved ejendommene nævnt i Tabel 4 bliver ikke påvirket af projektet.   

 

4.4.2 Ledninger 

Der findes ikke nogen forsyningsledninger, der påvirkes ved projektet. Der kan muligvis findes 

interne strømforsyninger som ikke er angivet i LER og som der skal tages højde for i forbindelse 

med en realisering.    

 

4.4.3 Dræn 

Alle dræn, som løber til projektområdet udefra sikres uændrede udløb i projektområdet. Interne 

dræn, der afbrydes i forbindelse med projektet bør undersøges i forbindelse med en detailprojek-

tering eller i forbindelse med anlægsarbejderne. Det førstnævnte anbefales. 

 

4.5 Okker 

Projektområdet er ikke okkerklassificeret. Ved genslyngning Vandløb fra Bjerreby til Skovballe 

Strand sker der en generel hævning af grundvandsspejlet, som ikke forventes at udgøre nogen 

risiko for frigivelse af eventuelle pyritholdige aflejringer. En hævning af vandspejlet vil tværtimod 

modvirke risikoen for iltning af pyritholdige aflejringer. 

  

4.6 Næringsstoffer 

 

4.6.1 Fosfor 

Baggrunden for beregningerne af potentielt fosfortab fra projektområdet fremgår af Bilag 12. 

(Bemærk, at der fremgår 26 prøver af arket og ikke 28 da nr. 5 og nr. 55 ikke blev udtaget). Alle 

beregninger er foretaget med baggrund i vejledningen Kvantificering af fosfortab fra N og P våd-

områder rev. 6. juni 2016. 

Tabel 10 Oversigt over datagrundlaget for fosforberegninger, som ikke umiddelbart fremgår af 
regnearket (Bilag 12) eller vejledningen /2/.  

 Datagrundlag 

Nedbør og fordampning DMI teknisk rapport 00-11 

Jordart (andel af sand og humusjord i oplandet) fgjord.tab (arealinformation.dk) 

Drænet oplandsareal (overrisling) Se afsnit 4.6.2 om kvælstof-overrisling 

Andel af landbrugsjord i oplandet Markbloktema 2014 

 

Det potentielle fosfortab fra projektområdet er opgjort til 11 kg P/år.  

 

Ovenstående fosforbalance for projektet er beregnet på baggrund af afvandingsforholdene i pro-

jektområdet ved en sommermedianafstrømning, samt oversvømmelserne langs Vandløb fra Bjer-
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reby til Skovballe Strand ved medianmaksimum. Oversvømmelserne dækker ved denne hæn-

delse et areal på 3 ha i en bredde på op til 25 m fra vandløbet og vil typisk forekomme fem dage 

om året.  

 

Afskæringsværdien for Det Sydfynske Øhav er i Naturstyrelsens reduktionskravfordeling fra no-

vember 2017 angivet til 14 kg P/år, hvorved projektet holder sig inde for denne. 

 

4.6.2 Kvælstof 

Ved etablering af vådområder sker der en vandmætning af de ånære arealer, som giver gunstige 

betingelser for fjernelse af kvælstof ved denitrifikation. I et vådområdeprojekt som Skovballe 

Søby Monnet kan kvælstofudledning reduceres på flere måder. De forskellige metoder til kvæl-

stofreduktion er beskrevet i ”Teknisk anvisning fra DMU nr. 19” /4/.  

 

Beregningen af kvælstofomsætningen foretages i Naturstyrelsens regneark, som er tilgængeligt 

på Naturstyrelsens hjemmeside (og vedlagt som Bilag 14). Beregningen af kvælstoffjernelsen de-

les i regnearket op i 3 forskellige kategorier.  

 

▪ Overrisling med drænvand 

▪ Oversvømmelse med åvand 

▪ Ændring af arealanvendelse 

 

Når dræn afbrydes, og engene i vådområdet overrisles med drænvand, kan der fjernes kvælstof 

fra det direkte opland. Der findes ingen beregningsmodeller for, hvor meget kvælstof, der kan 

fjernes på denne måde, og det afhænger meget af lokale forhold. Hvis forholdet imellem arealet 

af oplandet og overrislingsområdet er gode (< 30) kan der som udgangspunkt fjernes 50 % af 

det tilførte kvælstof.  

 

Ved oversvømmelse af de ånære arealer kan kvælstofindholdet i vandløbsvandet reduceres. Her 

kan der regnes med de arealer, som ligger mindre end 100 m fra vandløbet. Afhængig af koncen-

trationen af kvælstof i vandløbsvandet kan der fjernes fra 1-1,5 kg N/ha pr. oversvømmet døgn.  

 

Kvælstofreduktionen ved ændret arealanvendelse afhænger af den hidtidige arealanvendelse:  

 

▪ Agerjord  45-50 kg N/ha 

▪ Vedvarende græs  5-10 kg N/ha 

▪ Natur  0-5 kg N/ha 

 

Hvis projektområdet hovedsageligt består af agerjord, vil der således kunne være en forholdsvis 

stor kvælstofreduktion ved at ændre arealanvendelsen. Består projektområdet af naturarealer, vil 

man kunne forvente den samme N udvaskning fra arealerne efter projektet gennemførelse, og 

det vil så kun være hhv. overrislingen og oversvømmelsen, der bidrager til en reduktion. Der er 

dels taget udgangspunkt i indberetningerne i NaturErhvervstyrelsens IMK system fra 2014, hvor 

der er opgivet et samlet areal på 18,56 ha i omdrift inde i projektområdet og dels besigtigelse og 

lodsejerinformation.  

 

Det begrænsede fald opstrøms projektgrænsen betyder, at det ikke er muligt at føre vandløbet til 

terræn, da det vil medføre højere vandstand opstrøms projektgrænsen, samt forringede afvan-

dingsforhold. Derved bliver områderne med oversvømmelser ved medianmaksimum relativt be-

grænsede i projektområdet (ca. 3 ha). Da oversvømmelserne kun sker ved store afstrømninger 

svarende til medianmaksimum (ca. 5 dage pr. år) eller i perioder med højvandslukke og stor af-

strømning (ca. 5 dage pr. år), vil der forventeligt ske oversvømmelser ca. 10 dage pr. år. Samlet 

giver det anledning til en kvælstoffjernelse på 45 kg N/år. 
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Da det ikke har været muligt at opmåle brønde på drænsystemet nord for projektområdet, er 

mulighederne for overrisling belyst på baggrund af terrænkoter i området. Terrænkoten i det for-

ventede drænknudepunkt umiddelbart nord for projektområdet er 2,36 m (baseret på højdemo-

dellen), med en forventet drændybde 1 meter under terræn, må drænet forventes at ligge i kote 

ca. 1,36 m, se Figur 7. Der er foretaget et terræntværsnit, langs den grønne stiplede linje, for at 

undersøge mulighederne for at lede drænvandet til terræn. Tværsnittet viser, at det laveste ter-

ræn i projektområdet umiddelbart syd for drænsystemet er omkring kote 1,6 m. Herved vil det 

ikke være muligt at lede drænvandet til terræn uden at påvirke afvandingsforholdene i drænsy-

stemerne uden for projektområdet.  

 

At drænet formentlig ligger ca. en meter under terræn underbygges af, at drænudløbet i vandlø-

bet løber ud i kote 0,56 m, hvor terrænet er i kote 1,62 m. Grundet overstående bibeholdes dræ-

nets eksisterende forhold ved projektet.  

 

 

Figur 7  Drænsystem i det direkte opland nord for projektområdet 

 

Projektet indeholder derfor ikke overrisling med drænvand.  

 

Med anvendelse af de samme parametre for vandbalance, oplande mm. som der er anvendt i fos-

forberegningen (se afsnit 4.6.1) og som ses i regnearket i Bilag 12, kan der beregnes følgende 

kvælstoffjernelse ved Skovballe Søby Monnet.  
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Tabel 11 Forventet kvælstoffjernelse i projektområdet Skovballe Søby Monnet 

Kategori Tilførsel  Reduktion Reduktion 

 kg N / år  kg N / år kg N/ha/år 

Vandløbets opland 14.377  45  

Direkte opland -  -  

 Eks. N-udvaskning Proj. N-udvaskning   

Arealanvendelse 1.323 150 1.173  

     

I alt   1.218 41  

 

Det fremgår af Bilag 14 samt Tabel 11, at der vil være en samlet kvælstoffjernelse på ca. 1,2 

tons pr. år. Størstedelen af denne sker ved ændring i arealanvendelsen, som er beregnet med 

udgangspunkt indberetningerne i NaturErhvervstyrelsens IMK system. Den arealspecifikke kvæl-

stoffjernelse vil være 41 kg N/ha/år. Projektet lever derfor ikke op til kriteriet om en kvælstof-

fjernelse på 90 kg N/ha/år /5/. 

 

Referenceværdien for omkostningseffektivitet er 1.300 kr. pr. kg kvælstof / 5/. Da omkostnin-

gerne til eventuel jordfordeling ikke er kendte, kan projektets omkostningseffektivitet ikke bereg-

nes. 

 

4.6.2.1 Vurdering af mulighed for udvidelse af projektområdet mod nord 

Der er foretaget en vurdering af muligheden for at udvide projektområdet mod nord, for at skabe 

mulighed for overrisling med drænvand fra det nordlige opland (Figur 7). For at skabe overrisling 

i projektområdet, skal drænene fra det direkte opland ledes til terræn omkring kote 2 m. Med en 

drændybde på 1 meter ved projektgrænsen, skal projektgrænsen rykkes til kote 3 m. Det medfø-

rer at projektområdet bliver ca. 10 ha større. Det direkte opland er ca. 52 ha, der er et årligt 

Ntab fra oplandet på 873 kg N, med en omsætningsrate på 50 % vil overrislingen bidrage med 

en N-fjernelse på 436 kg N pr. år.  

 

Samlet giver det anledning til følgende N-reduktion fra projektområdet: 

 

 

 

Ved en projektgrænse i kote 3 m, er der risiko for påvirkning af ejendomme på matr. 5, Søby By, 

Bjerreby.  

 

Da en udvidelse af projektområdet mod nord ikke fører til en væsentlig højere kvælstofreduktion 

og samtidig medfører risiko for påvirkning af bygninger på matr. Nr. 5, er der ikke foretaget 

yderligere undersøgelser i dette område, og arealet indgår ikke i rapportens beregninger og kon-

klusioner. 
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4.6.3 Kulstof 

Der er foretaget en beregning af projektets betydning for reduktion af drivhusgas i henhold til 

Miljø- og Fødevareministeriets vejledning herom fra juni 2016 og det tilhørende beregningsark fra 

april 2017.  

 

Beregningerne viser, at projektet ikke vil have nogen effekt på områdets udledning af drivhus-

gasser. Årsagen til dette er primært, at projektområdet altovervejende består af mineraljord. 

 

Bilag 17 viser kulstofberegningerne.   
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5. MYNDIGHEDSTILLADELSER 

5.1 Planlov 

Projektet (regulering af vandløb) er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af pla-

ner og programmer og af konkrete projekter (VVM) – nr. 448 af 10/05/2017 Bilag 2, nr. 10, in-

frastrukturanlæg, pkt. f), Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og 

regulering af vandløb.  

 

Der skal således udføres en VVM-screening af projektet. Viser en screening, at der er en risiko for 

påvirkning af Natura 2000 området skal der foretages en Natura 2000 konsekvensvurdering. 

 

5.2 Naturbeskyttelsesloven 

Projektet kræver dispensation efter naturbeskyttelsesloven for tilstandsændringer af naturarealer 

omfattet af § 3 og for ændring af § 3 vandløbet i projektområdet samt fra strandbeskyttelseslin-

jen. 

 

5.3 Vandløbsloven 

Projekt kræver godkendelse efter vandløbslovens kapitel 6, regulering af vandløb.  

 

5.4 Museumsloven 

Gennembrud af diger eller andre ændringer kræver tilladelse efter museumsloven. Findes der un-

der anlægsarbejdet historiske genstande, skal Svendborg Museum kontaktes. Det anbefales, at 

museet på et tidligt tidspunkt inddrages vedrørende kulturhistoriske forhold. 

 

5.5 Opnåelse af myndighedstilladelser 

Projektet vurderes samlet set, at være naturforbedrende hvorfor det vurderes at være muligt at 

opnå de fornødne tilladelser til projektet. 

 

  



 

Vådområde Skovballe Søby Monnet  

 

 

 

 
 
 

  

25-26 

 

6. SAMMENFATNING 

Med gennemførelse af projektet ved Skovballe Søby Monnet kan der etableres et ca. 30 ha stort 

vådområde.  

 

Ved projektet genslynges den nedre del af Vandløb fra Bjerreby til Skovballe Strand og forlænges 

derved med ca. med 460 meter. Genslyngningen af vandløbet vil muliggøre oversvømmelser af 

de vandløbsnære arealer med dertilhørende øget kvælstofomsætning. 

 

Projektets formål er at reducere udledningen af kvælstof, og der er i med det foreslåede projekt 

beregnet en kvælstofreduktion på 41 kg N/ ha/år. Projektet lever derfor ikke op til kriteriet om 

en omsætning på 90 kg N/ha/år. 

 

Det potentielle fosfortab fra projektområdet er opgjort til 11 kg P/år.  

 

Projektet vil ikke påvirke de ejendomme, der ligger i umiddelbar nærhed af projektområdet. 

 

Det forventes at projektet har overskud af jord, som kan afhjælpes ved udplanering af jord uden 

for projektområdet.  

 

Ved projektet berøres en række beskyttede naturarealer, herunder habitatnaturtypen strandeng. 

De vurderes dog ikke at blive negativt påvirket af vådområdeprojektet, som samlet set vil være 

en gevinst for områdets natur og udviklingsmuligheder mod en bedre naturtilstand. 

 

Projektet vil kræve gennembrud af en række beskyttede sten- og jorddiger i projektområdet. 

 

På baggrund af den begrænsede kvælstof reduktion ved projektets gennemførelse har Svendborg 

Kommune vurderet, at projektet ikke umiddelbart vil kunne realiseres hvorfor det er besluttet 

ikke at gennemføre den ejendomsmæssige forundersøgelse. 
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Kontrolopmåling udført af Orbicon, marts 2010
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Kote i m DVR90 1:25

Projekterede forhold
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Dette regneark er et støtteværktøj til "Kvantificering af fosfortab fra N og P vådområder" version september 2016. De anvendte henvisninger til afnsit er til afsnit i denne vejledning.
Den nødvendige information intastes i de hvide felter og indgår jf. formlerne præsenteret i vejledningen i beregningene i de lyse farvede felter.
Bemærk!!! Hvis regnearket åbnes igen for editering må man ikke aktivere "MACROS has been disabled" Man skal ignorere den gule Bjælke og IKKE "enable content" Herefter kan fejlindtastninger rettes

Projektnavn Monnet
Data om projektområdet
Projektområdets areal 29.97 ha
Oplandsareal til projektområde 51.7 ha Bestemmes via GIS procedure jf. afsnit 3.4

Årlig nedbør 567 mm år-1 Gennemsnitlig årlig nedbør for 10-årig periode baseret på data fra DMI
Korrektion af nedbør for læforhold Moderat læ Kendes forholdene ikke, vælges moderat læ
Korrigeret årlig nedbør 686 mm år-1 Bestemt jf. bilag 2
Potentiel fordampning 566 mm år-1 Gennemsnitlig årlig potentiel fordampning for 10-årig periode baseret på data fra DMI
Nettonedbør 120 mm år-1 Bestemt jf. afsnit 3.5

Base flow index (BFI) og overfladenær strømning
BFI regnes på baggrund af karakteristika for området (jf. afsnit 3.3) Simplificeret figur 3.3

Andel af sandjord (js) 0 % Bestemmes fra jordbundskort
Andelen af humusjord (j9) 0 % Bestemmes fra jordbundskort
Georegion 7 Bestemmes fra figur 3.3 (mere detaljeret i vejledningen)

Beregnet BFI 0.63 Bestemt jf. afsnit 3.3

Overfladenær strømning (QOF) 22,745 m3 år-1 (QOF = (1-BFI) * nettonedbør * oplandsareal)

Bestemmelse af vandgennemstrømning (kapitel 3)
Vandgennemstrømningen bestemmes for hvert prøvefelt. Beregningerne følger beskrivelsen i kapitel 3

ID for
prøvefelt

Areal af
prøvefelt

(ha)

 QOF,areal

(afsnit 3.2)
(mm år-1)

Grundsvandsdybde
(m) Permeabilitet

Drænings-
intensitet

(jf. afsnit 3.6)
Drænings-

faktor

Gennemstrømning
(afsnit 3.2)

(Qfelt;mm år-1)

1 1.15 0 1.00 1 Intensiv (>25%) 1.0 0
2 1.15 0 1.25 1 Intensiv (>25%) 1.0 0
3 1.15 0 1.25 1 Intensiv (>25%) 1.0 0
4 1.15 25 0.75 1 Intensiv (>25%) 1.0 120
6 1.15 76 0.50 1 Intensiv (>25%) 1.0 120
7 1.15 0 1.25 1 Intensiv (>25%) 1.0 0
8 1.15 0 1.25 1 Intensiv (>25%) 1.0 0
9 1.15 0 1.25 1 Intensiv (>25%) 1.0 0

10 1.15 0 1.00 1 Intensiv (>25%) 1.0 0
11 1.15 0 1.25 1 Intensiv (>25%) 1.0 0
12 1.15 0 1.25 1 Intensiv (>25%) 1.0 0
13 1.15 25 0.75 1 Intensiv (>25%) 1.0 120
14 1.15 0 1.00 1 Intensiv (>25%) 1.0 0
15 1.15 0 1.00 1 Intensiv (>25%) 1.0 0
16 1.15 0 1.25 1 Intensiv (>25%) 1.0 0
17 1.15 25 0.75 1 Intensiv (>25%) 1.0 120
18 1.15 25 0.75 1 Intensiv (>25%) 1.0 120
19 1.15 25 0.75 1 Intensiv (>25%) 1.0 120
48 1.15 0 1.00 1 Intensiv (>25%) 1.0 0
49 1.15 0 1.25 1 Intensiv (>25%) 1.0 0
52 1.15 0 1.25 1 Intensiv (>25%) 1.0 0
53 1.15 0 1.25 1 Intensiv (>25%) 1.0 0
54 1.15 25 0.75 1 Intensiv (>25%) 1.0 120
56 1.15 0 1.25 1 Intensiv (>25%) 1.0 0
59 1.15 76 0.50 1 Intensiv (>25%) 1.0 120
60 1.15 0 1.00 1 Intensiv (>25%) 1.0 0

Type af område

Prøvefeltes placering over vandløbets
sommer-middelvandstand

(jf. afsnit 3.2)

Tabel til bestemmelse af permeabilitet (flere detaljer finde i afsnit 2.2 + 3.7)Type af område

Tekstur og permeabilitet bestemmes vha. tabel 2.1

Tørt Muld sandet, ler grå gruset, sand leret grå fin

Tørt

Delvist vådt

Bestemmelse af vandstrømning gennem projektområdet (kapitel 3)

Anvendes kun ved delvist vådt

Tekstur

Tørt Muld sandet, Ler sandet mellem til fin let gruset
Tørt Muld sandet, Sand leret fin grå, sand fin grå

<50 Muld, ler sandet grå fin gruset

Muld sandet, lere grå
Delvist vådt >50 Muld sandet

Tørt Muld sandet
Tørt Muld sandet, sand mellem til fin grå gruset

Tørt Muld sandet, ler sandet grå fin gruset
Tørt Muld sandet

Tørt Sand grå fin
Tørt Muld sandet

Tørt Muld sandet, ler grå gruset,
Delvist vådt >50 Muld sandet, ler grå gruset,

Tørt Muld
Tørt Muld sandet, sand leret grå fin

Delvist vådt >50 Muld sandet
Delvist vådt >50 Muld sandet, sand mellem til fin gruset

Tørt Muld sandet, ler sandet grå fin gruset
Delvist vådt >50 Muld sandet, ler grå

Tørt Muld sandet, ler grå
Tørt Muld sandet, Ler sandet mellem til fin let gruset

Delvist vådt >50 Muld sandet, ler sandet grå fin
Tørt Muld sandet, ler grå gruset

Delvist vådt <50 Muld, ler sandet mellem til fin gruset grå
Tørt Muld sandet



Fosforfrigivelse fra projektområder
Frigivelsen beregnes ud fra proceduren beskrevet i kapitel 6 i vejledning.

ID for
prøvefelt

Jordkernes
længde

(m)

Volumenvægt
(ligning 6.3)

(kg m-3)
PBD (0-30 cm)

(mg P kg tør jord-1)
FeBD (0-30 cm)

(mg Fe kg tør jord-1)

FeBD:PBD

(ligning 6.2)
molforhold

Frigivelses rate
(ligning 6.1)

(kg P ha-1 mm-1)
Fosfor tab (kg

P år-1)
PBD pulje

(kg P ha-1) PBD total (kg P)
1 0.20 1400 160 2,500 8.7 0.036 0 672 775

2 0.21 1490 90 2,100 12.9 0.025 0 402 464

3 0.20 1460 76 2,200 16.1 0.021 0 333 384

4 0.18 1330 110 1,200 6.1 0.049 7 439 506

6 0.21 1280 130 1,600 6.8 0.044 6 499 575

7 0.21 1170 120 2,200 10.2 0.031 0 421 486

8 0.15 1310 120 2,500 11.6 0.028 0 472 544

9 0.15 1480 120 2,400 11.1 0.029 0 533 614

10 0.20 1310 73 1,700 12.9 0.025 0 287 331

11 0.15 1390 99 1,700 9.5 0.033 0 413 476

12 0.21 1180 120 2,000 9.2 0.034 0 425 490

13 0.18 1430 93 1,600 9.5 0.033 5 399 460

14 0.19 1290 39 1,200 17.1 0.020 0 151 174

15 0.21 1070 38 1,500 21.9 0.016 0 122 141

16 0.20 1110 120 1,100 5.1 0.057 0 400 461

17 0.21 1120 150 1,100 4.1 0.070 10 504 581

18 0.16 1000 73 990 7.5 0.041 6 219 252

19 0.20 1320 160 2,000 6.9 0.044 6 634 730

48 0.18 1540 76 1,700 12.4 0.026 0 351 405

49 0.20 1530 180 2,300 7.1 0.043 0 826 952

52 0.19 1110 110 1,900 9.6 0.033 0 366 422

53 0.19 12800 64 1,800 15.6 0.021 0 2458 2833

54 0.20 1310 140 1,200 4.8 0.061 8 550 634

56 0.19 1320 110 2,000 10.1 0.031 0 436 502

59 0.21 1160 170 1,400 4.6 0.063 9 592 682

60 0.15 1250 51 1,700 18.5 0.018 0 191 220

(areal*Qfelt*frigivelses rate)

Samlet fosforfrigivelse fra projektområdet
kg år-1

Samlet fosfor (PBD) pulje i projektområdet
kg

Fosfortilbageholdelse ved sedimentation
Tilbageholdelsen beregnes ud fra proceduren beskrevet i kapitel 4 og 5 i vejledning, og er afhænger af typen af vådområde. Fosfor balancen er beregnet jf. kapitel 8.

Type af projekt B Der kan indsættes op til 3 typer. DVS en i hver boks i drop down menuen
A: Overrisling med drænvand
B: Oversvømmelse med vandløbsvand
C: Sødannelse

Total Typer Projektareal Projektareal - type areal Kommentar
Areal af type A B C 3 3 29.97 26.97 Ok

A: Overrisling (kapitel 4)
Drænet oplandsareal 0 ha Obs! Indsæt 0 hvis der ikke er overrisling
Fosfortilbageholdelse 0.0 kg P år-1 beregnes ud fra en vejledende værdi på 0.062 kg ha-1 år-1

B: Oversvømmelse (kapitel 5)
Vandløbstype 1

1: Oplandsareal <10 km2, dog min. 2 km2

2: Oplandsareal 10-100 km2
3: Oplandsareal >100 km2

Der må maks. regnes sedimentation for et område op til 25 meter fra vandløbet (oversvømmet areal)
Oversvømmet areal bestemmes efter kapitel 5 i vejledningen - manuel eller modelberegnet

Manuelt beregnet oversvømmet areal
Vandløbsstrækning Længde af vandløbsstrækning grænsende op til projektområdet
Bredde for sedimentationsområde m
Oversvømmet areal ha

Modelberegnet oversvømmet areal
Modelberegnet oversvømmet areal 3 ha
Oversvømmelseshyppighed 10 antal dage år-1

Dage med oversvømmelse 10 dage

Forventet tab af partikelbundet fosfor fra oplandet (beregnes med lingning 2, kapitel 5)
Årsafstrømning 686 mm år-1

Fosforbalance for projektområdet

Vægt af ovntørret prøve
(kg)

Jordkernes radius
(m)

15093

56

0.352 0.02

0.236 0.02

0.393 0.02

0.338 0.02

0.367 0.02

0.301 0.02

0.247 0.02

0.309 0.02

0.329 0.02

0.279 0.02

0.311 0.02

0.262 0.02

0.308 0.02

0.323 0.02

0.279 0.02

0.282 0.02

0.201 0.02

0.296 0.02

0.348 0.02

0.332 0.02

0.265 0.02

0.385 0.02

0.329 0.02

3.056 0.02

0.306 0.02

0.315 0.02



Qflom 251 mm år-1

Andel sandjord i opland (S) 0 %
Andel landbrugsjord i opland (A) 100 %
Hældning på vandløb (SL) 1 ‰ eller m/km
Andel af eng/mose i opland (EM) 0 %
Partikelbundet P (PP) 0.8 kg P ha-1 år-1

Fosfordeponeringsrate 1.5 kg P oversvømmet ha-1 år-1

Fosfordeponering 45.0 kg P år-1

C: Sødannelse (kapitel 8)
 (kapitel 8 i vejledningen).
Fosfortilbageholdelse 0.0 kg P år-1 Obs!! Ny viden: I nyretablerede søer er der IKKE P tilbageholdelse

Total fosforreduktion (A+B+C) -11 kg P år-1 Negative tal=frigivelse positive tal=reduktion



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-17-CA-00557239-01

EUDKVE-00557239

CA0000223

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P2Prøvemærke:

55723901Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 89 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1490 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 90 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 2100 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

261Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):
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CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-17-CA-00557239-01

EUDKVE-00557239

CA0000223

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P52Prøvemærke:

55723902Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 85 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1110 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 110 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 1900 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

262Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):
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CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-17-CA-00557239-01

EUDKVE-00557239

CA0000223

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P3Prøvemærke:

55723903Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 87 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1460 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 76 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 2200 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

263Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):
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CVR/VAT: DK-2884 8196
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CA0000223

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P56Prøvemærke:

55723904Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 88 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1320 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 110 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 2000 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

264Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):
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Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P49Prøvemærke:

55723905Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 84 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1530 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 180 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 2300 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

265Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):
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Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-17-CA-00557239-01

EUDKVE-00557239

CA0000223

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P1Prøvemærke:

55723906Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 87 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1400 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 160 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 2500 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

266Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):
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Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P15Prøvemærke:

55723907Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 81 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1070 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 38 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 1500 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

267Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):
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Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-17-CA-00557239-01

EUDKVE-00557239

CA0000223

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P4Prøvemærke:

55723908Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 90 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1330 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 110 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 1200 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

268Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):
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Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P16Prøvemærke:

55723909Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 78 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1110 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 120 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 1100 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

269Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):
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CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-17-CA-00557239-01

EUDKVE-00557239

CA0000223

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P59Prøvemærke:

55723910Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 76 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1160 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 170 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 1400 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

2610Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):
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Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P6Prøvemærke:

55723911Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 86 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1280 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 130 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 1600 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

2611Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):
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Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P54Prøvemærke:

55723912Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 85 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1310 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 140 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 1200 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

2612Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):
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Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P17Prøvemærke:

55723913Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 76 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1120 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 150 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 1100 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

2613Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-17-CA-00557239-01

EUDKVE-00557239

CA0000223

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P18Prøvemærke:

55723914Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 69 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1000 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 73 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 990 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

2614Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-17-CA-00557239-01

EUDKVE-00557239

CA0000223

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P9Prøvemærke:

55723915Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 93 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1480 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 120 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 2400 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

2615Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-17-CA-00557239-01

EUDKVE-00557239

CA0000223

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P48Prøvemærke:

55723916Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 92 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1540 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 76 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 1700 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

2616Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-17-CA-00557239-01

EUDKVE-00557239

CA0000223

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P10Prøvemærke:

55723917Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 92 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1310 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 73 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 1700 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

2617Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-17-CA-00557239-01

EUDKVE-00557239

CA0000223

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P11Prøvemærke:

55723918Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 93 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1390 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 99 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 1700 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

2618Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-17-CA-00557239-01

EUDKVE-00557239

CA0000223

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P7Prøvemærke:

55723919Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 92 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1170 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 120 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 2200 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

2619Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-17-CA-00557239-01

EUDKVE-00557239

CA0000223

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P8Prøvemærke:

55723920Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 92 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1310 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 120 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 2500 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

2620Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-17-CA-00557239-01

EUDKVE-00557239

CA0000223

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P53Prøvemærke:

55723921Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 92 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1280 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 64 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 1800 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

2621Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-17-CA-00557239-01

EUDKVE-00557239

CA0000223

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P13Prøvemærke:

55723922Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 82 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1430 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 93 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 1600 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

2622Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-17-CA-00557239-01

EUDKVE-00557239

CA0000223

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P60Prøvemærke:

55723923Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 86 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1250 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 51 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 1700 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

2623Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-17-CA-00557239-01

EUDKVE-00557239

CA0000223

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P14Prøvemærke:

55723924Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 84 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1290 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 39 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 1200 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

2624Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-17-CA-00557239-01

EUDKVE-00557239

CA0000223

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P19Prøvemærke:

55723925Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 90 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1320 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 160 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 2000 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

2625Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-17-CA-00557239-01

EUDKVE-00557239

CA0000223

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Rambøll Danmark A/S 

Englandsgade 25

5000 Odense C

Att.: Kristine Mulbjerg
20.06.2017

Analyserapport
Sagsnr.: 1100027427

MonnetSagsnavn:

Prøvetype: Jord

Prøvetager: RvolRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 20.06.2017 - 03.07.2017

V/P12Prøvemærke:

55723926Lab prøvenr: Um 

(%)

Enhed DL. Metode

Tørstof 95 % 0.2 DS 204 mod. 20

Kompost analyser

Rumvægt BD 1180 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011

Uorganiske forbindelser

Fosfor, BD 120 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Metaller

Jern, BD 2000 mg/kg ts. * ICP-OES 30

Neza  Filipic
Kundecenter

Tlf:

03.07.2017

70224267

G30@eurofins.dk Kunderrådgiver

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

2626Side af

σ Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):



NB: KUN DE HVIDE FELTER SKAL UDFYLDES - DE ANDRE INDEHOLDER FORMLER BILAG 14 NST december 2013

VMPII-vådområdeprojekt, kvælstofberegning
Projekt: Skovballe/Søby Monnet

OPGØRELSE AF TILFØRSEL/UDVASKNING FRA VANDLØBSOPLAND, DIREKTE OPLAND OG PROJEKTOMRÅDE

Tilførsler:
Vandløboplandet
Beregnes på baggrund af oplandsarealet eller målt N-udvaskning f.eks. fra nærliggende målestation.
Tilførsel på baggrund af oplandsarealete beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning
af effekten af retablerede vådområder"
Formel: Ntab =1,124*EXP(-3,080+0,758671*LN(A)-0,0030*S+0,0249*D)

Inddata: Vandbalancen for nedsivningsområdet i mm
A= 120 mm
Andelen af sandjord i oplandet i %
S= 0 %
Andelen af dyrket areal i oplandet i %
D= 100 %
Oplandets størrelse i ha
Areal= 612.5 ha

Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland
Ntab = 23.5 kg N/ha
N-tab fra oplandet
TotNtab = 14,377 kg N

Direkte opland
Beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning af effekten af retablerede vådområder"
Formel: Ntab =1,124*EXP(-3,080+0,758671*LN(A*0,7)-0,0030*S+0,0249*D)

Inddata: Vandbalancen for nedsivningsområdet i mm
A= 120 mm
Andelen af sandjord1 i oplandet i % 1Hvis Arealinformation.dk benyttes er det kategorierne grovsandet jord,
S= 19.8 % fintsandet jord og lerblandet sandjord der indgår som sandjord
Andelen af dyrket areal i oplandet i % 2Her indtastes det drænede direkte oplands størrelse
D= 100 %
Oplandets2 størrelse i ha Overrislings/nedsivningsområdets størrelse i ha
Areal= 0 ha Areal af overrislings/nedsivningsområdet 0 ha

Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland
Ntab = 16.9 kg N/ha
N-tab fra oplandet
TotNtab = 0 kg N

Projektområdet
Landbrugsbidrag beregnes på baggrund af arealanvendelsen i projektområdet samt erfaringstal for N-udvaskning

Inddata: Opgørelse af nuværende arealanvendelse N-udvaskning, erfaringstal, årlig gn.sn. interval
Agerjord: 18.56 ha agerjord inkl. brakjord 50 kg N/ha (ref. 1) 45-50
Ager, brak: 7.5 ha vedvarende græs 10 kg N/ha (ref. 1) 5-10
Vedv. græs: 0 ha natur* 5 kg N/ha (ref. 1) 0-5
Natur*: 3.91 ha *Natur er bl.a. §3 områder som hede, natureng samt skov.
Sum 29.97 ha

Ref. 1: Kortfattet vejledning til beregning af kvælstoffjernelse.  Notat fra Skov- og Naturstyrelsen oktober 2005

Uddata: Beregnet årlig N-udvaskning
Agerjord: 928 kg N
Ager, brak: 375 kg N
Vedv. græs: - kg N
Natur: 20 kg N

Sum = 1,323 kg N
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Vådområdeprojekt, kvælstofberegning
Projekt: Skovballe Søby Monnet

OPGØRELSE AF KVÆLSTOFFJERNELSE VED OVERSVØMMELSE, OVERRISLING/NEDSIVNING, EKSTENSIVERING

Omsætning:
Som udgangspunkt kan man kun benytte et specifikt areal til enten sødannelse, oversvømmelse eller overrisling/nedsivning
Oversvømmelse med vand fra vandløbsoplandet
Beregnes ved anvendelse af oversvømmelsesarealet og -varighed gange en omsætningsrate - der kan indsættes flere rækker

Inddata: Oversvømmelser: Areal,ha1 Oversv.dage2

3 10 1Der kan kun medregnes areal i en afstand < 100 m fra
vandløbet

- 2Oversvømmelsens varighed må ikke overstige 100 dage

Oversv.ha.dage, sum: 30 ha*døgn
Omsætningsrate3 1.5 kg N/ha pr. døgn 3N-konc. over 2-3 mg/l i årsgens. kan fjerne 1 kg N/ha

N-konc. over 5 mg/l i årsgens. kan fjerne 1,5 kg N/ha
Uddata: N-fjernelse = 45 kg N Se vejledning s. 2.

Overrisling/nedsivning med vand fra det direkte opland
Beregnes med en omsætningsandel af tilførslen fra det direkte opland

Der kan som udgangspunkt fjernes 50% N, hvor den hydrauliske
kapacitet og kvælstofbelastningen står i rimelig forhold til hinanden.

Inddata: Tilførsel fra det direkte opland (ark 1) Ved stor infiltration kan der omsættes over 50%, hvilket kræver
- kg N en særskilt forklaring.

Kvælstofomsætning ved overrisling/nedsivning
50 % - Areal af opland/nedsivningsområdet1

1Hvis forholdet er større end 30 er det sandsynligt at den
Uddata: N-fjernelse = - kg N hydrauliske belastning er for høj

Ekstensivering af landbrugsdriften i projektområdet

Inddata: Beregnet udvaskning fra nuværende landbrugsdrift (ark 1)
1,323 kg N

Beregnet udvaskning fra fremtidigt naturområde
Projektområde: 29.97 ha
Udvaskning: 5 kg N/ha 0-5 kg N/ha
Samlet udvaskning = 150 kg N

Uddata: Ekstensivering af landbrug = 1,173 kg N

Vådområdeprojektets samlede N-reduktion

Oversvømmelse med vandløbsvand: 45 kg N
Reduktion i bidrag fra direkte opland: - kg N
Ekstensivering af landbrug: 1,173 kg N
Sødannelse - Metode 1 - kg N
Sødannelse - Metode 2 - kg N
TOTAL: 1,218 kg N

Projektareal: 30 ha
N-red. pr ha proj.område: 41 kg N/ha







Simpel metode til bestemmelse af drivhusgasudledningen i vådområdeprojekter, Version 2.0

Projektområde: Dato for oprettelse: 01/11/2017
Projektansøgnings ID: Dato for sidste lagring:
Total projektareal, ha 29.97

Del 1
Før omlægning

Løbenummer Afgrøde Areal i alt, ha
Areal på
=> 12% OC, ha

Mineraljord,
 0-12% OC, ha

Areal kontrol
tjek

CO2-ækv.,
tons i alt/år

Enårige afgrøder samt græs i omdrift 18.56 18.56 OK 0.0
Permanent græs u.f. omdrift 7.5 7.5 OK 0.0
Skov i drift og juletræer 0.0

Landbrugs- og skovarealer, ha 26.06 0 26.06 OK 0.0

Naturarealer, ha (ej vanddækket) Uspecificeret 3.9 3.9 OK

Vanddækket areal, ha Vanddækket 0.01 OK
Areal sum 29.97 0 29.96 OK

0% 100% Tons CO2-ækvivalenter/år
I alt for landbrugs- og skovarealer i drift 0.0
Gennemsnit per ha inden for projektområdet ved nudrift, uden evt. emission fra naturarealer 0.0

Del 2
CO2 udledning efter omlægning, tons CO2-ækv./projektområde

Areal,
 =>12 %OC, ha

Areal,
Mineraljord,
0-12 % OC, ha Hektar i alt, ha CO2-ækv tons/år, nudrift

I alt, landbrugs- og skovarealer i projektområdet inden omlægning 0 26.06 26.06 0.0

I alt, naturarealer i projektområdet inden omlægning 0 3.9 0 Ikke opgjort

↓ ↓

CO2-ækv. tons i
alt/år/projektområde,

efter omlægning
Tidligere fuldt vanddækket 0.01
Nyt fuldt vanddækket 0.01 0.01 0.0

0-25 cm til mættet zone 1.16 1.16 0.0
25-50 cm til mættet zone 2.95 2.95 0.0
50-75 cm til mættet zone 3.53 3.53 0.0
> 75 cm til mættet zone 18.41 18.41 0.0
Ha landbrugs- og skovarealer, i alt 0 26.06 26.06 0.0
Arealtjek, landbrugs- og skovarealer OK OK
Ha naturarealer (ej vanddækket), i alt 3.9 3.9
Ha vanddækket, i alt 0.01 0 0.01 0.02
Ha, projektareal i alt 29.97

Del 3
Effekt af omlægning, tons CO2-ækv./projektområde
I alt for projektområdet efter omlægning, tons CO2-ækv./år 0.0

% af projektareal => 12 % OC 0%

Samlet CO2 reduktion efter omlægning (for landbrugs- og skovarealet),tons CO2-ækv./år 0.0
Per ha projektareal, efter omlægning, tons CO2-ækvivalenter/ha/år 0.0

Skovballe Søby Monnet

Landbrugs- og skovarealer

Disse arealer indgår ikke i
CO2 opgørelsen for nudrift

% arealfordeling

DNST
Typewriter
Bilag 17
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