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1. Resumé 

Svendborg Kommune har fået bevilget midler til gennemførelse af en forundersøgelse af et vådområ-

deprojekt langs Stokkebækken ved Gudme. Området er 22 hektar stort og projektet er en del af vand-

områdeplanen for hovedoplandet 1.15 Det Sydfynske Øhav. Formålet med projektet er at sikre en re-

duktion af kvælstofbelastningen til Det Sydfynske Øhav. 

Projektets virkemidler er at øge tilbageholdelsen af kvælstof ved at lede næringsrigt dræn- eller vand-

løbsvand ud over de lavtliggende arealer, hvorved bakterier nedbryder nitrat i vandet og herved frigør 

luftformigt kvælstof. Derudover omlægges Stokkebæk og bunden hæves, således at dele af området 

oftere oversvømmes – dog uden at der forekommer permanent sødannelse. Slutteligt bidrager ophø-

ret af dyrkning af landbrugsjorden også til at formindske kvælstofudledningen. Beregningen af kvæl-

stoffjernelsen i nærværende projekt viser, at denne vil blive reduceret med 800 kg N/år for delområde 

syd, svarende til 88 kg N/ha/år og 2.369 kg N/år for delområde nord, svarende til 191 kg N/ha/år. Be-

tragtes det samlede projektområde (både delområde nord og syd) vil der tilbageholdes 3.169 kg N/år, 

svarende til 150 kg N/ha/år. Projektet lever således op til kravene i bekendtgørelsen på 90 kg N/ha. 

Årsagen til den store N-fjernelse i delområde nord er en yderst fordelagtig topografi i kombination 

med, at det er muligt at bringe en lang række større drænsystemer til overrisling i området. 

På baggrund af 15 prøvefelter blev der foretaget en beregning af risikoen for fosforfrigivelse fra områ-

det. Beregningerne viser, at ved gennemførelse af det skitserede projekt vil den samlede fosforreduk-

tion blive på 17 kg P/år for delområde syd, mens der vil ske en netto fosforfrigivelse på 98 kg P/år for 

delområde nord. 

Da der jf. Tørv2010-kortet ikke forekommer nogle arealer i området med et OC indhold over 12 %, er 

det ikke muligt at estimere drivhusgasreduktionen. Den må dog vurderes til at være meget begrænset 

grundet jordbundsforholdene. Dog er det ikke sandsynligt, at den er 0 som regnearket foreskriver. 

Landskabeligt resulterer projektet i vådere forhold, og der vil i perioder forekomme frit vandspejl i de 

centrale dele af området. Dette resulterer i et skifte i naturtyperne fra eng og i retning af mose. Gene-

relt vil naturen dog blive mere dynamisk, og der vil stadig være tørre arealer i området. Derudover vil 

Stokkebæk blive restaureret og få et mere naturligt forløb, end det er tilfældet under de nuværende 

forhold. 

Anlægsoverslaget for realisering af de projekterede tiltag er estimeret til 665.000 kr. ekskl. moms for 

delområde syd og 702.500 kr. ekskl. moms for delområde nord. Hertil kommer rådgivningsbistand for 

160.000 og 180.000 kr. ekskl. moms, for henholdsvis delområde syd og nord. I forhold til 3 gange refe-

renceværdierne for N-vådområdeprojekter, er nærværende projekt omkostningseffektivt. 
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2. Indledning  

Svendborg Kommune har anmodet EnviDan A/S om at udarbejde en teknisk og ejendomsmæssig for-

undersøgelse på et vådområdeprojekt ved Stokkebæk Gudme. Nærværende rapport inkl. bilag udgør 

således den tekniske forundersøgelse. 

2.1 Baggrund 

Vådområdeordningen er en statslig tilskudsordning med det formål at genskabe naturlig hydrologi i 

kombination med at mindske kvælstofudledningen til vore kystvande. Kvælstofvådområder skal bi-

drage med en reduktion af kvælstofudledningen med 1.250 tons til de indre danske farvande i perio-

den fra 2016-2021.  

Vådområderne placeres på lavtliggende landbrugsarealer, hvor afvandingen forringes, og der skabes 

mere eller mindre permanente oversvømmelser. De ændrede afvandingsforhold etableres enten ved 

at lukke dræn i projektområdet så dette overrisles med drænvand fra de omkringliggende arealer, 

etablere en lavvandet sø, eller ved at hæve vandløbsbunden og genslynge forløbet, så der i periode-

vis sker en oversvømmelse af de vandløbsnærearealer. Uanset hvordan et vådområde etableres, 

medvirker et vådområde til kvælstofreduktion ved at bakterier i de våde jorde nedbryder nitrat i vandet 

og herved frigør luftformigt kvælstof. Derudover bidrager ophøret af dyrkning af landbrugsjorden til at 

formindske kvælstofudledningen. 

Indsatsen sker i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv, der er en del af det danske landdi-

striktsprogram 2016-20. 

Nærværende vådområdeprojekt er en del af vandområdeplanen for Vandområdedistrikt Jylland og 

Fyn, som en del af hovedoplandet til Det Sydfynske Øhav, delvandopland Langelandssund.  

2.2 Formål 

Formålet med nærværende tekniske forundersøgelse er at undersøge mulighederne for at etablere et 

vådområde ved Stokkebæk Gudme. Forundersøgelsen skal indeholde alle nødvendige oplysninger i 

henhold til at kunne vurdere, om vådområdet kan realiseres. Herunder hører også samtlige af de krav, 

der fremgår af bekendtgørelserne på området: 

• Bekendtgørelse nr. 575 af 02/06/2016 om kriterier for vurdering af kommunale vådområdepro-

jekter. 

• Reviderede bilag 1-3 til Bekendtgørelse nr. 575 af 02/06/2016 om kriterier for vurdering af 

kommunale vådområdeprojekter 

• Bekendtgørelse nr. 576 af 02/06/2016 om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområ-

deprojekter 

Det bemærkes, at der efter projekttilsagnet er kommet nye bekendtgørelser og vejledning for etable-

ring af N-vådområder. Jf. udsagn fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er det de ved tilsagnstidspunktet 

gældende bekendtgørelser, der skal tages udgangspunkt i.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179383
http://svana.dk/media/205269/2016-09-14_bilag-1-3.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180489
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3. Eksisterende forhold 

3.1 Områdebeskrivelse 

I forbindelse med beskrivelsen af relevante eksisterende forhold, tages der udgangspunkt i undersø-

gelsesområdet. Dvs. den geografiske afgrænsning som Svendborg Kommune har defineret. Sidenhen 

vil denne afgrænsning blive tilpasset som følge af eksempelvis tekniske muligheder og lodsejerhold-

ninger, hvorved selve projektområdet præciseres. Der afviges i enkelte tilfælde fra denne metodik. 

Dette gælder de afsnit der omhandler oplande og stofberegninger, da disse for sammenlignelighedens 

skyld er nødt til at være baseret på samme område. 

Undersøgelsesområdet er beliggende 12 km nordøst for Svendborg og har et areal på 22 ha. Området 

afvander til hovedopland 1.15, Det Sydfynske Øhav, delvandopland Langelandssund. Undersøgelses-

området består af et nordligt og et sydligt delområde. I indeværende afsnit beskrives de nuværende 

forhold samlet for de 2 delområder. 

 

Figur 3-1 På ovenstående kort angiver de røde polygoner undersøgelsesområdet ved Stokkebæk Gudme. På oversigtskortet er 
undersøgelsesområdet markeret med rød. 
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3.1.1 Udviklingshistorik 

Ved at sammenholde målebordsblade og andet historisk kortmateriale med nyere luftfotos er områ-

dets udvikling beskrevet. Som det fremgår af Figur 3-2, så har området midt i 1800-tallet været drænet 

af en række grøfter, men dog har det haft udtryk af våde enge. Omkring midten af 1900-tallet er areal-

anvendelsen skiftet fra enge til en anvendelse, der er mere intensiv. Arealanvendelsen har i de sidste 

cirka 50 år været forholdsvis konstant, hvor størstedelen af området har været dyrkede arealer – sup-

pleret af mindre græsningsarealer.  

Vandløbet Stokkebæk har ligeledes haft nogenlunde samme udtryk igennem længere tid – faktisk som 

minimum tilbage til midten af 1800-tallet. Det samme er gældende for tilløbet Skallerenden, der løber 

til det sydlige delområde. 

 

Figur 3-2 Høje målebordsblade. Den orange linje angiver undersøgelsesområdet. 
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3.2 Opmålinger og terrænmodel 

3.2.1 Terrænmodel 

I forbindelse med projektet anvendes Danmarks seneste terrænmodel (DHM/Terræn) med en opløs-

ning på 0,4 m grid. DHM/Terræn er en digital terrænmodel, der beskriver jordoverfladens topografi 

samt højde over havniveau. Genstande og objekter som eksempelvis træer, vegetation, huse og biler 

er fjernet fra modellen, så den beskriver den rå jordoverflade samt vandspejlet på søer, fjorde og hav. 

I forbindelse med projektstart er de ”tiles”, som er dækker undersøgelsesområdet, blevet downloadet 

fra Geodatastyrelsens hjemmeside og efterfølgende samlet til ét sammenhængende rasterlag i 

ArcGis.  

Terrænmodellen er indsamlet ved laserscanning fra fly i perioden 2014-2015. Punktskyen har en gen-

nemsnitlig tæthed på 4-5 punkter/m2
 og modellen er garanteret en horisontal og vertikal nøjagtighed 

på hhv. 0,15 m samt 0,05 m. 

På trods af den høje målenøjagtighed på den nye digitale terrænmodel, har EnviDan A/S erfaret, at 

der ofte forekommer større middelfejl på højdekoten inden for naturområder med tæt græsvegetation. 

Det er derfor helt essentielt for de hydrologiske konsekvensberegninger, at terrænmodellen bliver veri-

ficeret indledningsvis. Forekommer der en større systematisk afvigelse på højdekoten, vil terrænmo-

dellen blive justeret, så den bedst muligt afspejler terrænets faktiske kote.  

Terrænmodellen er verificeret på baggrund af en feltopmåling, hvor 70 stk. kontrolpunkter er opmålt 

med landmålerudstyr (RTK-GPS). De opmålte punkter sammenholdes med højdemodellen, og der be-

regnes en gennemsnitlig middelfejl. Forekommer en systematisk middelfejl på mere end 5 cm, juste-

res terrænmodellen. 

Kontrollen af nærværende projektområde viste en middelafvigelse fra terrænmodellen på < 5 cm. På 

baggrund af dette er der ikke foretaget en korrigering af terrænmodellen.  

3.2.2 Opmåling 

I forbindelse med det indledende feltarbejde er der foretaget en opmåling i undersøgelsesområdet. 

Opmålingen omfatter relevante vandløb, grøfter og tekniske anlæg samt alle synlige drænudløb. Der-

udover er der som beskrevet i forrige afsnit foretaget en række punktmålinger med det formål at verifi-

cere højdemodellen. 

3.3 Vandløbsforhold 

Det centrale vandløb indenfor undersøgelsesområdet er Stokkebæk. Derudover kommer der et min-

dre tilløb fra sydvest (Skallerenden) i det sydligste af de to delområder. 

3.3.1 Regulativmæssige forhold 

Stokkebæk er et offentligt vandløb, og er således omfattet af et regulativ: Regulativ for Stokkebækken, 

offentligt vandløb i Svendborg og Nyborg Kommune. 2017. 

3.3.2 Fysiske forhold 

Generelt er de fysiske forhold i Stokkebæk rimeligt gode. På projektstrækningen ligger vandløbet dog 

forholdsvis dybt i terræn og er delvist reguleret. Faldet er i gennemsnit ca. 2 promille, og bunden be-

står skiftevis af sand og grus. Længdeprofil af de nuværende forhold fremgår af bilag 1. 
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Figur 3-3 Foto af Stokkebæk inden for undersøgelsesområdet. 

3.4 Hydrologiske forhold 

3.4.1 Oplande og afstrømning 

Oplandet til Stokkebæk opstrøms undersøgelsesområder er på baggrund af topografien estimeret til 

33,8 km2 (Figur 3-4). I figuren ses en grafisk præsentation af oplandene i området.  
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Figur 3-4 Det grønne område udgør vandløbsoplandet, mens den blå markør angiver den opstrøms grænse til undersøgelses-
områder (Kilde: Scalgo). 

I Tabel 3-1 præsenteres arealerne af det samlede opland samt en inddeling i hhv. vandløbsopland og 

det såkaldte direkte opland. Denne inddeling er væsentlig i forbindelse med beregning af kvælstoffjer-

nelse i projektområdet. 

Tabel 3-1 I tabellen herunder ses en opgørelse af oplandet til projektområdet. Der skelnes mellem vandløbsoplandet og det 
direkte opland. 

Oplandstype Areal (ha) 

Vandløbsopland 3381 

Direkte opland 209 

 

3.4.2 Karakteristisk afstrømning 

Til fastlæggelse af den karakteristiske afstrømning for Stokkebæk ved udløbet af undersøgelsesområ-

det er der anvendt data fra den hydrometriske målestation i Stokkebæk, som er placeret umiddelbart 

nedstrøms Vad Spang kort før bækkens udløb i Langelandssund (st. nr. 47000037). Målestationen dri-

ves af Naturstyrelsen og data er tilgængelig via miljøportalen (arealinfo) for perioden 1-1-2007 til 31-

12-2016. 

På baggrund af de hentede data, er der beregnet en række karakteristiske afstrømninger og tilhø-

rende vandføringer til forskellige punkter langs hele vandløbssystemet (Tabel 3-2). Oplandsstørrelsen 

til de udvalgte punkter er beregnet på baggrund af Geodatastyrelsens hydrologisk tilpassede terræn-

model via oplandsværktøjet i Scalgo. 
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Tabel 3-2 De karakteristiske afstrømninger samt vandføringer ved projektområdets udløb. 

 
Afstrømning 

(l/s/km2) 
Vandføring 

(l/s) 

Sommermedian 3,11 121 

Årsmiddel 12,39 482 

1% af tiden 70,46 2741 

2% af tiden  57,53 2238 

5% af tiden 39,03 1518 

10% af tiden 28,00 1089 

15% af tiden 22,61 880 

 

3.4.3 Vandbalance 

Til at vurdere af de hydrologiske forhold i oplandet til projektområdet er der taget udgangspunkt i 

vandbalanceligningen: 

N = E + A0 + Au + R 

hvor N = korrigeret nedbørsmængde 

E = aktuel fordampning 

AO = overjordisk afstrømning, incl. dræn 

AU = underjordisk afstrømning til eller fra nedbørsområdet 

R = ændring i reservoiret (vand på jorden eller i jordmagasiner) 

Data for nedbør og potentiel fordampning er angivet for den klimatiske referenceperiode 1990-2000 

(tekniske rapport 02-03, DMI 2002). Nedbørsdata er korrigeret med standardværdier 1961-90 (”nye 

håndtal” 1998). Den korrigerede årlige nedbørsmængde for undersøgelsesområdet kan derved esti-

meres til ca. 800 mm. Den potentielle fordampning kan estimeres til 491 mm/år. Nettonedbøren, der er 

et udtryk for den vandmængde, der strømme via overfladisk afstrømning fra nedbørsområdet til under-

søgelsesområdet, kan således beregnes til 309 mm/år.  

Vandbalancen er et væsentligt element i fosfor- og kvælstofberegningerne, og vil i forbindelse med 

konsekvensvurderingerne i nærværende rapport blive anvendt til beregning af kvælstof- og fosforba-

lancen. 

3.5 Afvandingsforhold 

3.5.1 Modelopsætning 

De eksisterende afvandingsforhold er estimeret i DHI´s nye program til vandløbsmodellering Mike Hy-

dro River. Modelopsætningen tager udgangspunkt i den seneste opmåling af Stokkebæk fra 2014, 

som Svendborg Kommune har udleveret til EnviDan A/S som en Mike11-fil med tilhørende vandløbs-

linje i shape-format. Opmålingen dækker hele Stokkebæk fra st. 0 ved udspringet i Bøllemose og ned 

til udløbet i Langelandssund i st. 22.352. 
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Der er indlagt to broer i vandløbsmodellen, som er defineret som ”culverts”, hvilket betyder, at model-

len bliver i stand til at beregne enkelttab hen over broen, hvis situationer skulle opstå, hvor broen er 

begrænsende for vandhøringen. Den første bro er indlagt ved Stubshovedvej i st. 10.692, mens den 

anden bro ligger ved markvejen lige umiddelbart nedstrøms projektområdet i st. 11.748. Begge broer 

er defineret med udgangspunkt i opmålingen fra 2014. 

Vandføringen i modellen er tilføjet som diffus tilstrømning baseret på de karakteristiske afstrømninger, 

som er beregnet på baggrund af data fra målestationen ved Vad Spang (st. nr. 47000037). Diffus til-

strømning vil sige, at vandføringen stiger ned gennem vandløbssystemet som funktion af oplandstil-

væksten. Dermed får man en model, hvor vandføringen med god tilnærmelse passer til et hvilket som 

helst punkt på vandløbsstrækningen. 

Der er i modellen defineret forskellige manningtal alt afhængig af, om der er tale om en vinter- eller 

sommerhændelse. Inden for projektområdet er der anvendt et manningtal på 10 for en sommersitua-

tion, mens et manningtal på 15 er anvendt for alle vinterhændelserne. I de situationer, hvor Stokke-

bæk løber over sine bredder, er der anvendt et manningtal på 3 på terræn. 

For at få en model uden vandbalancefejl i de situationer, hvor vandet i Stokkebæk begynder at løbe 

ud på terræn, er de opmålte tværsnit inden for projektområdet udvidet til også at beskrive det omkring-

liggende terræn. På den måde kan man sikre sig, at modellen ikke overestimerer vandspejlskoten i 

vandløbet i de situationer, hvor vandet ikke kan holdes inden for Stokkebæks normale tracé.  

Resultaterne fra vandløbsmodellen er overført til en terrænmodel, hvor der er beregnet afvandings-

klasser med 25 cm intervaller. Afvandingsklassekortene er beregnet med en gradient på 2 promille, 

som stiger med den vinkelrette afstand fra vandløbet.  

 

3.5.2 Afvandingstilstanden 

Afvandingstilstanden er beskrevet ved hjælp af følgende 6 afvandingsklasser: 

• Vand på terræn. 

• Arealerne med terræn der ligger fra 0 - 25 cm over det øvre grundvandspejl.  

Denne kategori har betegnelsen ”sump”.  

• Arealer med terræn der ligger 25 - 50 cm over det øvre grundvandspejl.  

Denne kategori svarer til ”våd eng”.  

Arealerne vil periodevist kunne anvendes til græsning. 

• Arealer med terræn ligger mellem 50 - 75 cm over øvre grundvandspejl. 

Denne kategori svarer til ”fugtig eng”.  

Arealerne kan anvendes til græsning, og i tørre somre vil der være mulighed for høslæt. 

• Arealer med terræn, der er ligger 75 - 100 cm over det øvre grundvandspejl.  

Denne kategori kaldes ”tør eng”.  

Arealerne kan anvendes til græsning og høslæt. 

• Arealer med terræn, der ligger mere end 1 m over det øvre grundvandspejl.  

Arealerne ligger så højt, at de ikke påvirkes direkte grundvandet, og de vil kunne indgå som 

deciderede omdriftsarealer. 

Den eksisterende afvandingstilstand i undersøgelsesområdet er vist på oversigtskort i bilag 2 og 3 for 

en sommermiddel situation.  
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3.6 Arealanvendelse 

Arealanvendelsen i undersøgelsesområdet er forholdsvis intensiv, da langt størstedelen af området er 

i omdrift (Tabel 3-3).  

Tabel 3-3 Arealanvendelsen i undersøgelsesområdet. 

Kategori af arealanvendelse Areal (ha) 

Omdrift 18,48 

Vedvarende græs 2,89 

Natur 0,52 

I alt 21,89 

 

3.7 Jordbundsforhold 

3.7.1 Jordbundstyper 

I Figur 3-5 ses et jordartskort for undersøgelsesområdet. Kortet stammer fra den geologiske overflade-

kartering på www.arealinfo.dk. Som det fremgår, er den dominerende jordbundstype ”lerblandet sand-

jord” samt enkelte områder, hvor jordbundstypen er ”sandblandet lerjord”. 
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Figur 3-5 Udpegning af jordbundstyperne i undersøgelsesområdet. Undersøgelsesområdet er markeret med rød. 

 

3.7.2 Okker 

På baggrund af okkerkortlægningen i arealinfo.dk fremgår det, at undersøgelsesområdet er lavbund, 

som ikke er okkerklassificeret.  

3.8 Naturforhold 

I forbindelse med forundersøgelsen er der gennemført naturregistreringer på de registrerede § 3 area-

ler indenfor undersøgelsesområdet. De beskyttede arealer fremgår af Figur 3-6. Som det fremgår er 

der registreret én fersk eng i undersøgelsesområdet. Registreringen har en udbredelse på ca. 1,3 ha.  
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Figur 3-6: De § 3 beskyttede naturområder inden for undersøgelsesområdet, hvor undersøgelsesområdet er markeret med 
orange.  

De § 3-beskyttede naturområder er besigtiget d. 9. maj, som en basisregistrering efter statens tekni-

ske anvisning. Naturområdet er besigtiget som ét område. Det besigtigede areal er præget af afvan-

ding og eutrofiering, og der forekommer meget få positive naturtypekarakteristiske strukturer som ek-

sempelvis naturlig fugtig bund, en vegetation domineret af bredbladede urter og halvgræsser og arts-

rige kratpartier.  

Det vurderes, at der tages slæt på arealet med års mellemrum. Luftfotos tyder på, at der over de se-

nere år er sket en ekstensivering omkring høslet. På arealerne findes arter som er tilknyttet mere tør 

bund: draphavre, fløjlsgræs, alm. hundegræs, korsknap, alm. kvik, vild kørvel, stor nælde, alm. Raj-

græs og burre-snerre. I store områder mod vest dominerer stor nælde, men der findes også områder 

med arter, som er tilknyttet fugtigere voksesteder: kåltidsel, kryb-hvene, kær-padderok, lav ranunkel 

og eng-rørhvene. Artssammensætningen tyder på, i hvert fald tidligere, en relativ intensivt udnyttet 

kultureng med dræning, omlægning og gødskning. Enkelte steder dominerer rød hestehov og i en en-

kelt slyngning langs åen vokser kæmpe bjørneklo. Mod vest dominerer stor nælde massivt. 

Området bærer kraftigt præg af at være drevet som kultureng og området fremstår artsfattigt og 

veldrænet. 

Feltskemaerne fra naturregistreringen fremgår af bilag 4. 
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Figur 3-7: Foto fra den § 3 beskyttede eng inden for undersøgelsesområdet.  

3.8.1 Natura 2000-beskyttelse 

Beskyttede områder i henhold til EU’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv samt Ramsar-områ-

der betegnes under ét som Natura 2000-områder. I Danmark er ovennævnte direktiver implementeret 

ved bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007. Habitatdirektivet beskriver bl.a. at der skal ydes en streng 

beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uagtet om de forekommer indenfor eller udenfor de ud-

pegede habitatområder. 

Selve undersøgelsesområdet ligger ikke i et Natura 2000-område, men  7 kilometer til vest for under-

søgelsesområdet er der to Natura 2000 Habitatområder (Centrale Storebælt og Vresen) og (Søer ved 

Tårup og Klintholm), hvilket fremgår af Figur 3-8. 
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Figur 3-8 Udpegning af to nærliggende Natura 2000-habitatområder, som er markeret med grøn, selve undersøgelsesområdet 
er markeret med rød.   

3.8.2 Bilag IV-arter 

I henhold til habitatdirektivets artikel 12 skal EU-medlemslande indføre en streng beskyttelse af en 

række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatområder el-

ler udenfor. Bilag IV-arterne er ligeledes beskyttet efter § 29 a i naturbeskyttelsesloven, under navnet 

bilag 3 arter.  

Bilag IV-arterne må ikke bevidst forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet 

er gældende i forhold til alle livsstadier. Yngle- eller rasteområder må ligeledes ikke beskadiges eller 

ødelægges. 

Ifølge DMUs faglige rapport nr. 635 vedrørende habitatdirektivets bilag IV arter forventes det, at der i 

selve undersøgelsesområdet vil forekomme en udbredelse af: Vandflagermus, brunflagermus, sydfla-

germus, dværgflagermus, hasselmus, markfirben, klokkefrø, stor vandsalamander, spidssnudet frø, 

springfrø. Der er dog ikke kendskab til, hvorvidt de nævnte arter konkret forekommer indenfor under-

søgelsesområdet. 

3.8.3 Bygge- og beskyttelseslinjer 

Hele undersøgelsesområdet er omringet af åbeskyttelseslinjer, og der forekommer beskyttede jorddi-

ger i området, hvilket fremgår af Figur 3-9. 
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Figur 3-9 Udpegning af åbeskyttelseslinjer indenfor undersøgelsesområdet er markeret med blå og beskyttede jorddiger er 
markeret med gul. Selve undersøgelsesområdet er markeret med rød.  

3.8.4 Drikkevandsinteresser 

Hele undersøgelsesområdet er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser. Det ses, at 

der er nitratfølsomme indvindingsområder, som grænser op til en del af undersøgelsesområdet (Figur 

3-10). Jf. Geus’ boringsdatabase forekommer der ingen boringer indenfor undersøgelsesområdet. 

 

Figur 3-10 Udpegning af nitratfølsomme indvindgsområder, som er skraveret med orange, hvor undersøgelsesområdet er 
markeret med rød.  
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3.8.5 Fredninger og kulturhistorie 

Der er ingen fredede områder indenfor undersøgelsesområdet, men der forekommer ét fredet fortids-

minde (dysse eller jættestue), som grænser op til undersøgelsesområdet, hvilket fremgår af Figur 

3-11.  

 

Figur 3-11 Udpegning af fredet fortidsminde (Dysse eller jættestue), hvilket er markeret med et rødt punkt. 
Undersøgelsesområdet er ligeledes markeret med rød.  

Ifølge Svendborg Museum er der ingen større forbehold til projektområdet. Der er dog et fredet fortids-

minde med en 100 m fredningszone, hvilket fremgår af Figur 3.9, hvor der skal søges dispensation 

hos kommunen, hvis projektet skal igangsættes. Derudover skal der tages kontakt til Svendborg Mu-

seum forud for eventuel opstart af jordarbejde (bilag 5). Det er dog museets vurdering, at det ikke er 

nødvendigt med en arkæologisk forundersøgelse eller overvågning af arbejdet.   

3.8.6 Råstoffer 

Der forekommer ingen råstofgrave eller andre råstofinteresseområder indenfor undersøgelsesområ-

det. 

3.8.7 Jordforurening 

Der er ikke registreret nogle former for jordforurening indenfor undersøgelsesområdet, men der ses et 

område med en V1 jordforurening grænsende op til undersøgelsesområdet (Figur 3-12), hvilket indike-

rer, at der har været en aktivitet på ejendommen, som gør, at den kan være forurenet. 
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Figur 3-12 Udpegning af V1 jordforurening med blå, hvor selve undersøgelsesområdet er markeret med rød. 

3.8.8 Skovrejsning 

Ifølge arealinfo.dk er det med Svendborg Kommunes kommuneplan vedtaget, at der i hele undersø-

gelsesområdet ikke ønskes skovrejsning (Figur 3-13). 

  

Figur 3-13 Udpegning af områder, hvor det er vedtaget, at skovrejsning er uønsket, er markeret med gul, hvor 
undersøgelsesområdet er markeret med rød.  
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3.9 Stofberegninger 

Et af hovedelementerne i vådområdeprojekter er beregninger af stoftransporten til og fra området. 

Nærværende afsnit beskæftiger sig med stofbalancerne under de nuværende forhold. Resultaterne 

heraf vil sidenhen blive anvendt til en sammenligning med den beregnede stoftransport som følge en 

projektrealisering. Af samme årsag er beregningerne for sammenlignelighedens skyld baseret på det 

endelige forslag til projektområde. 

3.9.1 Kvælstof 

En vigtig forudsætning for en vurdering af kvælstoffjernelsen i et område er kendskab til kvælstoftrans-

porten fra oplandet og til selve undersøgelsesområdet. Beregningerne er angivet som en gennemsnit-

lig transport af kvælstof til det kommende vådområde. Til vurdering af kvælstoftilførslen til området er 

anvendt en nettonedbør på 275 mm. Det fremgår af jordbundskortlægningen, at cirka 12 % af oplan-

det (Figur 3-4) er sandjord. Derudover udgør andelen af dyrket jord ca. 80 %.  

Ved beregning af den årlige kvælstofbelastning til undersøgelsesområdet, er der taget udgangspunkt i 

nedenstående formel: 

Ntab = 1,124 x exp(-3,080 + 0,758 x ln(A) - 0,0030 x S + 0,0249 x D) 

hvor Ntab er det gennemsnitlige årlige kvælstoftab per hektar nedsivningsområde, A er vandbalancen 

(nettonedbørsoverskuddet) i mm/år for nedsivningsområdet, D er andelen af dyrket areal i % for ned-

sivningsområdet, mens S er andelen af sandjord i % for nedsivningsområdet. 

I Tabel 3-4 ses transporten af kvælstof til projektområdet fra oplandet. Hertil kommer en transport fra 

det direkte opland samt en udvaskning fra arealerne internt i området. Samlet set udgør disse tre ele-

menter kvælstof-input til områder, og det er med udgangspunkt heri, at fjernelsen kan beregnes.  

Tabel 3-4 Den beregnede kvælstoftransport til undersøgelsesområdet. 

Kvælstoftab Nuværende forhold 

Kvælstoftab pr ha vandløbsopland (kg N/ha/år) 22,5 

Årligt tab af kvælstof fra vandløbsoplandet (kg N/år) 82.653 

Kvælstoftab pr ha direkte opland (kg N/ha/år) 24,9 

Årligt tab af kvælstof fra det direkte opland (kg N/år) 4.228 

 

3.9.2 Fosfor 

I forbindelse med vådområdeprojekter er der en potentiel risiko for, at der frigives fosfor, når jordmatri-

cen vandmættes. Derfor er der i forbindelse med nærværende projekt gennemført beregninger på fos-

forbalancen i området. De nærmere detaljer er beskrevet i afsnit 5.2.2. 

Som et led i fosfor-risikovurderingen er der i forbindelse med projektet udtaget 15 jordprøver og volu-

menprøver (Figur 3-14). Indenfor hvert af de 15 grids er der foretaget en jordprofilbeskrivelse til 1 me-

ters dybde samt udtaget en prøve til volumenvægt-bestemmelse. Volumenprøverne er udtaget med et 

35 cm volumenbord fra Eijkelkamp, og jordkernens eksakte længde er målt i felten. Jordprøverne til 

analyse fokuserer på de øverste 0-30 cm af jorden. Der er i hvert grid taget 16 delprøver fordelt jævnt 

ud over området. Disse blandes til en samlet prøve, der sendes til analyse. I forbindelse med analysen 

af prøverne, er der i nærværende forundersøgelse anvendt Eurofins A/S.  
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Figur 3-14 Fosforfelter anvendt ved prøvetagning. De gule poiygoner er fosforfelterne, mens de røde punkter er lokaliteten for 
velomunprøverne. 

3.9.3 Kulstof 

Drænede jorde med et højt indhold af organisk materiale har en stor udledning af drivhusgasser. Ge-

nerelt har arealer i omdrift en høj årlig udledning, mens drænede permanente græsarealer har en la-

vere men dog betydende udledning. En udtagning af disse arealer i kombination med en forringelse af 

afvandingen reducerer drivhusgasudledningen. Vådområder er således i nogle tilfælde et velegnet vir-

kemiddel til nedbringelse af drivhusgasudledningen.  

Den samlede udledning af drivhusgasser opgøres i CO2-ækvivalenter. Dette omfatter kuldioxid (CO2), 

lattergas (N2O) fra omsætning af kvælstof i jorden og metan (CH4) fra nedbrydning af organisk materi-

ale under iltfrie forhold. N2O er 298 gange stærkere drivhusgas end CO2, og CH4 er 25 gange stær-

kere end CO2. Fra drænede jorder udledes CO2 samt N2O, fordi der er ilt tilstede. Fra våde områder 

udledes CH4, som dannes under de iltfrie forhold. Den største drivhusgasudledning, målt i CO2-

ækvivalenter, kommer dog fra nedbrydningen af organisk materiale på drænede tørvejorder. Etablerin-

gen af våde områder vil medføre en øget CH4-dannelse, men dette modsvarer langtfra den nedgang, 

der sker i CO2-udledningen ved at gøre jorderne våde. 
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Til at beregne drivhusgasudledningen i nærværende forundersøgelse er der taget udgangspunkt i no-

tatet ”Metode til estimering af drivhusgasreduktionen (CO2-ækvivalenter) i kvælstof- og fosforvådområ-

deprojekter”, DCE, juni 2016 samt det dertil hørende regneark. Beregningerne tager ikke udgangs-

punkt i jordprøver, men er derimod baseret på det såkaldte Tørv 2010-kort, hvilket angiver jorde med 

mindst 12 % organisk kulstof. Der er således tale om en forsimplet beregning, hvor det antages, at der 

kun er emission fra jorde med mindst 12 % organisk kulstof. Alle øvrige jorde i undersøgelsesområdet 

karakteriseres som mineraljorde, hvorfra der ikke forekommer nogen udledning. Tørv-2010 udpegnin-

gerne for undersøgelsesområdet viser, at der ikke er nogle organogene jorde i området, og det hele 

karakteriseres således som mineraljorde.  

3.10 Tekniske anlæg 

3.10.1 Veje, broer og bygninger 

Projektområdet krydses af Stubshovedvej, og der derfor delt i 2 delområder. Stokkebæk løber under 

vejen via en vejbro. 

Der forekommer ingen bygninger i området. 

 

Figur 3-15 Foto fra undersøgelsesområdet, med Stubshovedvej i baggrunden. 

 

http://svana.dk/media/200551/2016-06-08_co2-vejledning-i-vaadomraadeprojekter.pdf
http://svana.dk/media/200551/2016-06-08_co2-vejledning-i-vaadomraadeprojekter.pdf
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3.10.2 Dræning 

På baggrund af dialog med lodsejerne i området, er der registreret en række drænsystemer i og med 

med udløb til projektområdet. Disse fremgår af bilag 6. Det bemærkes, at der primært er fokus på de 

dele af drænsystemet, der ligger nærmest projektgrænsen, da det er disse tekniske forhold, der afgør, 

hvorvidt og hvorledes vandet kan håndteres i projektområdet. 

 

Figur 3-16 Foto af drænbrønd fra undersøgelsesområdet, med Stubshovedvej i baggrunden. 

3.10.3 Ledninger 

I forbindelse med nærværende forundersøgelser er der rekvireret ledningsoplysninger fra Lednings-

EjerRegistreret (LER). Alle de registrerede ledninger ligger langs Stubshovedvej mellem de 2 delom-

råder, og da der ikke foretages anlægsarbejde i dette område, er der ikke behov for omlægning af led-

ninger. De registrerede ledninger kan se på bilag 7. 

3.11 Planforhold 

3.11.1 Vandområdeplanen 

Ifølge MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 er den samlede økologiske tilstand for Stokke-

bæk registreret som ”ringe” for den strækning, der løber igennem undersøgelsesområdet. Årsagen 

hertil er at hverken fisk eller makrofytter lever op til kravene, mens tilstanden for smådyr er registreret 

som ”høj”.  
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3.11.2 National beskyttet natur 

En del af undersøgelsesområdet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløbet, som løber 

gennem undersøgelsesområdet er på samme vis § 3 beskyttet. Yderligere er der tre § 3 beskyttede 

engarealer og et § 3 beskyttet overdrev indenfor undersøgelsesområdet. De § 3 beskyttede områder 

kan ses på Figur 3-6. En eventuel ændringstilstand i disse naturtyper kræves dispensation fra natur-

beskyttelseslovens § 3. 

   



Svendborg Kommune – Vådområde langs Stokkebæk ved Gudme Side 26 af 39 

 

 

Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.:  +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 
 

4. Projektforslag 

Nærværende afsnit præsenterer på skitseform de anlægstiltag, som indgår i vådområdeprojektet ved 

Stokkebæk. Tiltagene præsenteres separat for de 2 delområder. Tiltagene er udarbejdet i samråd 

med Svendborg Kommune samt berørte lodsejere og har primært til formål at optimere kvælstoffjer-

nelsen i området, men samtidig har de også fokus på at øge de landskabelige og naturmæssige vær-

dier i området i kombination med, at tilgodese dyrkningssikkerheden omkring projektområdet. 

De overordnede projekttiltag fremgår af bilag 8 og bilag 9, og de gennemgås enkeltvis i de følgende 

afsnit. Projekttiltag og lodsejerdialogen har resulteret i en ændring af projektafgrænsningen i forhold til 

udgangspunktet. De endelige projekt-delområder er henholdsvis 7,7 ha og 12,4 ha for det sydlige og 

det nordlige delområde og fremgår ligeledes af bilag 8 og bilag 9.  

4.1 Indledende arbejde 

Der er adgang fra Stubshovedvej og ind i projektområdet. Dele af projektområdet er vandlidende og 

vurderes i dele af året, at være uegnede til arbejde med større maskiner uden brug af køreplader. 

Grundet de betydelige niveauforskelle mellem projektområdet og de omgivende arealer, er det muligt 

at lave midlertidige interimsveje rundt langs hele projektgrænsen, så længe anlægsfasen placeres på 

et tidspunkt, hvor der ikke står afgrøder på arealerne. Udvælgelsen af adgangsveje afklares ved de-

tailprojekteringen. 

Det påregnes, at der i forbindelse med flere af projekttiltagene i området skal anvendes køreplader, 

hvorfor der er afsat midler hertil i anlægsoverslaget. 

4.2 Delområde syd 

I forbindelse med projektet sløjfes det nuværende forløb af Stokkebæk på delområde syd og erstattes 

af et slynget forløb. 

4.2.1 Etablering af nyt forløb af Stokkebæk, delområde syd 

Der etableres et nyt 670 m langt forløb af Stokkebæk, og det nye forløb placeres, hvor terræn er la-

vest. Dette forekommer langs ådalsskrænten, i den vestlige del af delområde syd. Ved den nedstrøms 

ende af delområdet, kobles det nye forløb af Stokkebæk på det nuværende forløb og forholdene ved 

landevejsbroen forbliver derved uændrede.   

Det nye forløb projekteres med en bundbredde på 2 m og gennemsnitlige anlæg på 1:3. Der udlæg-

ges grus 2 steder på den nye strækning, hver udlægning med en længde på 12 m. Formålet med ud-

lægning af grus er at hæve vandstanden yderligere og derved forøge antallet af oversvømmelsesdage 

på strækningen. Derudover vil det udlagte grus fungere som gydeområde for vandløbets fisk. Det er 

estimeret, at der i alt skal anvendes 10 m3 materiale til udlægningerne, og der skal anvendes grus i 

størrelsesfordelingen 75 % (16-32 mm) og 25 % (32-64 mm). Øverst udlægges håndsten (125-250 

mm), og det er estimeret, at der skal udlægges 1-2 sten pr løbende meter (i alt 1 m3 materiale) 

Forløbet kan stort set graves ”tørt”, mens vandet fortsat ledes via det eksisterende forløb af Stokke-

bæk. Det er estimeret, at der skal flyttes ca. 4.000 m3 jord ved udgravning af det nye forløb. Det op-

gravede materiale placeres i området og anvendes til opfyldning af det gamle forløb af Stokkebæk. 

Evt. overskud spredes i området. 
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Et længdeprofil af det nye forløb af Stokkebæk fremgår af bilag 10.  

4.2.2 Sløjfning af eksisterende vandløb, delområde syd 

Det eksisterende forløb af Stokkebæk sløjfes indtil sammenløb med Skallerenden, og det fyldes op, så 

det bliver en naturlig del af terrænet. Til opfyldningen anvendes jord der graves op ved det nye forløb 

af Stokkebæk. Det forventes, at jordbalancen ved projektet går op, således at der ikke skal tilkøres el-

ler bortkøres jord. Den endelige jordbalance fastlægges dog først ved en fremtidig detailprojektering. 

4.2.3 Sløjfning af interne dræn og brønde, delområde syd 

Der forekommer en række interne dræn i området. Ved en realisering af projektet sikres det, at disse 

drænsystemer fremadrettet ikke har nogen effekt. Dette gøres ved strategisk at overgrave sektioner 

på 1-2 m, så de fremadrettet ikke kan lede vandet. 

Brønde i området sløjfes. Sløjfningen gennemføres ved at fylde selve brønden op med jord, samt at 

fjerne selve brøndringene ned til minimum 0,5 m under terræn. 

4.2.4 Overrisling fra eksterne dræn, delområde syd 

Der er i alt 3 drænsystemer, som skal håndteres, så de bringes til overrisling i delområde syd. Gene-

relt er der gode muligheder for at omlægge dræn, da det omgivende terræn stiger markant rundt om 

projektområdet. Den eksakte drændybde afklares i forbindelse med detailprojekteringen. I forbindelse 

med nærværende forundersøgelse er der taget udgangspunkt i en drændybde på ca. 1 m, og det er 

med dette udgangspunkt, at omfanget af drænoplægninger og udgifterne hertil er estimeret.  

De 3 drænsystemer kan med fordel åbnes op i hver deres fordelerrende. Placeringen af de enkelte 

fordelerrender fastlægges ved en fremtidig detailprojektering, dog vil de forløbe parallelt med ådals-

skrænten. Det skal sikres, at der er et frit fald fra drænrøret og ned i grøften på minimum 10 cm. 

Da ådalsskrænten er meget stejl vurderes det, at der er et begrænset behov for omlægning af dræn 

udenfor projektområdet. Dette forhold kan dog ikke præciseret i forundersøgelsen, og derfor er der i 

anlægsbudgettet afsat et beløb til omlægning af dræn i det tilfælde et bliver nødvendigt.   

4.2.5 Etablering af nyt drænsystem. delområde syd 

For at sikre afvandingen af marker øst for projektområdet, etableres et nyt drænsystem. Det afklares 

ved en fremtidig detailprojektering, hvor stort behovet for ny-dræning er. Nye dræn placeres enten i 

bunden af det nuværende forløb af Stokkebæk inden dette dækkes til eller i marken. Alle nuværende 

dræntilløb fra øst kobles på det nye drænsystem. De nye dræn anlægges med et fald på ca. 2 ‰, og 

der etableres brønde med sandfang efter behov. 

4.2.6 Etablering af overkørsel, delområde syd 

Af hensyn til lodsejernes fremtidige adgang til arealerne i projektområdet, etableres 1 overkørsler over 

Stokkebæks nye forløb. Overkørslernes eksakte placering og bæreevne afgøres ved en fremtidig de-

tailprojektering, men der er i anlægsbudgettet regnet med, at de skal benyttes af mindre landbrugsma-

skiner.    

4.3 Delområde nord 

I forbindelse med projektet sløjfes en del af det nuværende forløb af Stokkebæk på delområde nord 

og erstattes af et slynget forløb. 
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4.3.1 Etablering af nyt forløb af Stokkebæk, delområde nord 

Der etableres et nyt 380 m langt forløb af Stokkebæk, og det nye forløb placeres hvor terræn er la-

vest. Dette forekommer langs ådalsskrænten i den vestlige del af delområde nord.   

Det nye forløb projekteres med en bundbredde på 2 m og gennemsnitlige anlæg på 1:3. Der udlæg-

ges grus 1 sted på den nye strækning, og udlægningen skal have en længde på 12 m. Formålet med 

udlægning af grus er at hæve vandstanden yderligere og derved forøge antallet af oversvømmelses-

dage på strækningen. Derudover vil det udlagte grus fungere som gydeområde for vandløbets fisk. 

Det er estimeret, at der i alt skal anvendes 5 m3 materiale til udlægningerne og der skal anvendes grus 

i størrelsesfordelingen 75 % (16-32 mm) og 25 % (32-64 mm). Øverst udlægges håndsten (125-250 

mm) og det er estimeret at der skal udlægges 1-2 sten pr løbende meter (i alt 1 m3 materiale) 

Forløbet kan stort set graves ”tørt”, mens vandet fortsat ledes via det eksisterende forløb af Stokke-

bæk. Det er estimeret, at der skal flyttes ca. 2.500 m3 jord ved udgravning af det nye forløb. Det op-

gravede materiale placeres i området og anvendes til opfyldning af det gamle forløb af Stokkebæk. 

Evt. overskud spredes i området. 

Et længdeprofil af det nye forløb af Stokkebæk fremgår af bilag 10.  

4.3.2 Ændring af brinker 

På udvalgte steder langs den del af Stokkebæk, der ikke omlægges ændres brinkerne. De nuværende 

brinker er relativt høje og forhindrer derved vandløbsvandet i at strømme ud på terræn. For og opnå 

flere oversvømmelsesdag i fremtiden, sænkes brinkerne derfor udvalgte steder langs Stokkebæk. Den 

eksakte placering af sænkningerne, og hvor meget der skal sænkes med de enkelte steder afgøres 

ved en fremtidig detailprojektering.  

4.3.3 Sløjfning af eksisterende vandløb, delområde nord 

Det eksisterende forløb af Stokkebæk sløjfes, og det fyldes op, så det bliver en naturlig del af terræ-

net. Til opfyldningen anvendes jord, der graves op ved det nye forløb af Stokkebæk. Det forventes, at 

jordbalancen ved projektet går op, således at der ikke skal tilkøres eller bortkøres jord. Den endelige 

jordbalance fastlægges dog først ved en fremtidig detailprojektering. 

4.3.4 Sløjfning af interne dræn og brønde, delområde nord 

Der forekommer en række interne dræn i området. Ved en realisering af projektet sikres det, at disse 

drænsystemer fremadrettet ikke har nogen effekt. Dette gøres ved strategisk at overgrave sektioner 

på 1-2 m, så de fremadrettet ikke kan lede vandet. 

Brønde i området sløjfes. Sløjfningen gennemføres ved at fylde selve brønden op med jord, samt at 

fjerne selve brøndringene ned til minimum 0,5 m under terræn. 

4.3.5 Overrisling fra eksterne dræn, delområde nord 

Der er i alt 4 drænsystemer, som skal håndteres så de bringes til overrisling i delområde nord. Gene-

relt er der gode muligheder for at omlægge dræn, da det omgivende terræn stiger markant rundt om 

projektområdet. Den eksakte drændybde afklares i forbindelse med detailprojekteringen. I forbindelse 

med nærværende forundersøgelse er der taget udgangspunkt i en drændybde på 1 m, og det er med 

dette udgangspunkt, at omfanget af drænoplægninger og udgifterne hertil er estimeret.  

De 4 drænsystemer kan med fordel åbnes op i hver deres fordelerrende. Placeringen af de enkelte 

fordelerrender fastlægges ved en fremtidig detailprojektering, dog vil de forløbe parallelt med ådals-

skrænten. Det skal sikres, at der er et frit fald fra drænrøret og ned i grøften på minimum 10 cm. 
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Da ådalsskrænten er meget stejl vurderes det, at der er et begrænset behov for omlægning af dræn 

udenfor projektområdet. Dette forhold kan dog ikke præciseret i forundersøgelsen, og derfor er der i 

anlægsbudgettet afsat et beløb til omlægning af dræn i det tilfælde det er nødvendigt.   

4.3.6 Etablering af nyt drænsystem. delområde nord 

For at sikre afvandingen af marker øst for projektområdet, etableres et nyt drænsystem. Det afklares 

ved en fremtidig detailprojektering, hvor stort behovet for ny-dræning er. Nye dræn placeres enten i 

bunden af det nuværende forløb af Stokkebæk inden dette dækkes til eller i marken. Alle nuværende 

dræntilløb fra øst kobles på det nye drænsystem. De nye dræn anlægges med et fald på ca. 2 ‰, og 

der etableres brønde med sandfang efter behov. 

4.3.7 Etablering af overkørsel, delområde nord 

Af hensyn til lodsejernes fremtidige adgang til arealerne i projektområdet, etableres 1 overkørsel over 

Stokkebæks nye forløb. Overkørslens eksakte placering og bæreevne afgøres ved en fremtidig detail-

projektering, men der er i anlægsbudgettet regnet med, at den skal benyttes af mindre landbrugsma-

skiner. 

4.3.8 Terrænskrab, delområde nord 

I området hvor Stokkebæk omlægges, foretages et skrab i terræn. Formålet med dette terrænskrap er 

at etablere et område med kortere til grundvandet og dermed et område hvor der vil være vådere i 

længere perioder af året end i resten af delområdet. Skrabet etableres ved at fjerne 25-30 cm af det 

øverste jordlag. Det afskrabede jord spredes på marker udenfor projektområdet. 

4.3.9 Etablering af grøft og dige, delområde nord  

Ved den nedstrøms enden af delområde nord etableres en afværgegrøft. Formålet med denne grøft er 

at forhindre ændringer i afvandingen af de tilstødende arealer. Grøften etableres med en bundbredde 

på 1 m og et anlæg 1:1,5. Bundkoter afgøres ved en fremtidig detailprojektering. 

Der anlægges ligeledes et dige langs afgrænsningen af delområde nord for at afværge i forhold til af-

vandingen på de tilstødende arealer. Diget skal sikre, at drænvand der bringes til overrisling, forbliver 

inden for projektområdet. Der kan anvendes overskudsjord fra etablering af Stokkebæks nye forløb 

eller fra terrænskrabet til etablering af diget. Diget etableres ved at foretage en forhøjning af terræn 

med 30-40 cm. Den eksakte placering og udformning af diget afgøres i forbindelse med detailprojekte-

ring. 
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5. Konsekvensvurdering 

Nærværende afsnit beskæftiger sig med konsekvenserne, såfremt projekttiltagene beskrevet i afsnit 4 

gennemføres. For afvandingsforhold og stofberegninger foretages der en separat konsekvensvurde-

ring for de 2 delområder, mens den resterende konsekvensvurdering foretages for det samlede pro-

jektområde.  

5.1 Vandstande og afvandingsforhold 

Til at belyse de afvandingsmæssige konsekvenser af projektet er anvendt vandspejlsprogrammet 

Mike HydroRiver. De nye forløb af Stokkebæk er tilføjet modellen som beskrevet ovenfor. 

5.1.1 Vandstande i Stokkebækken 

På bilag 10 ses et længdeprofil af det nye forløb af Stokkebæk. Som det ses, vil det nye forløb af 

Stokkebæk på de omlagte strækninger forløbe mere terrænnært end det nuværende forløb. 

5.1.2 Afvandingsforhold 

De projekterede ændringer og deres indflydelse på afvandingsforholdene præsenteres i bilag 11 og 

bilag 12 for en sommermiddel situation. Derudover præsenteres oversvømmelseskort på bilag 13 og 

bilag 14 for afstrømninger der overskrides i 1, 2, 5, 10 og 15 % af tiden. 

Det sydlige område 

Som det fremgår af bilag 11 forekommer der kun en begrænset hævning af det øvre grundvandsspejl 

som følge af de projekterede tiltag. Årsagen hertil er at Stokkebæk er det styrende hydrologiske ele-

ment i området, og da vandspejlskoten i vandløbet kun ændres marginalt, vil afvandingsændringer li-

geledes være begrænsede. Der ses dog på nordvestsiden af vandløbet en betydelig ændring af af-

vandingsforholdene. Årsagen hertil er overrisling med drænvand. Det forventes at store dele af area-

lerne her vil få udtryk af våd eng efter realisering af projektet. Dvs. at afvandingsdybden her vil blive 

mellem 0,25 m og 0,50 m.   

I Tabel 5-2 ses en opgørelse over arealet af de enkelte afvandingsklasser som følge af en eventuel 

etablering af projektet. 

Tabel 5-1 Arealopgørelse af de enkelte afvandingsklasser i projektområdet efter realisering ved en sommermedian afstrømning. 

Afvandingsdybde Areal (ha) 

Fuldt vanddækket (frit vandspejl) 0 

0-25 cm til mættet zone (sump) 0,04 

25-50 cm til mættet zone (våd eng) 1,80 

50-75 cm til mættet zone (fugtig eng) 0,61 

> 75 cm til mættet zone (tør eng) 2,17 

< 100 cm til mættet zone (mark) 3,10 

I alt (ha) 7,7 

  

Det nordlige område 

Som det fremgår af bilag 12 forekommer der kun en begrænset hævning af det øvre grundvandsspejl 
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som følge af de projekterede tiltag. Årsagen hertil er, at Stokkebæk er det styrende hydrologiske ele-

ment i området, og da vandspejlskoten i vandløbet kun ændres marginalt, vil afvandingsændringer li-

geledes være begrænsede. Der ses dog på nord- og vestsiden af vandløbet en betydelig ændring af 

afvandingsforholdene. Årsagen hertil er overrisling med drænvand. Det forventes at store dele af area-

lerne her vil få udtryk af våd eng efter realisering af projektet. Dvs. at afvandingsdybden her vil blive 

mellem 0,25 m og 0,50 m.   

I Tabel 5-2 ses en opgørelse over arealet af de enkelte afvandingsklasser som følge af en eventuel 

etablering af projektet. 

Tabel 5-2 Arealopgørelse af de enkelte afvandingsklasser i projektområdet efter realisering ved en sommermedian afstrømning. 

Afvandingsdybde Areal (ha) 

Fuldt vanddækket (frit vandspejl) 0 

0-25 cm til mættet zone (sump) 0,21 

25-50 cm til mættet zone (våd eng) 5,35 

50-75 cm til mættet zone (fugtig eng) 0,62 

> 75 cm til mættet zone (tør eng) 1,24 

< 100 cm til mættet zone (mark) 4,99 

I alt (ha) 12,4 

5.2 Stofberegninger 

I forbindelse med stofberegningerne er projektområdet opdelt i de to delområder dvs. det sydlige og 

nordlige område adskilt af Stubshovedvej. Baggrunden herfor er at øge fleksibiliteten i forhold til reali-

seringsmulighederne. 

De detaljerede beregninger bag stofbalancerne i området fremgår af flg. bilag: 

• Bilag 15 og 16: Kvælstofberegninger 

• Bilag 17 og 18: Fosforberegninger 

5.2.1 Kvælstof 

Omsætning af kvælstof i vådområder kan foregå ved forskellige processer, men den altdominerende 

proces er denitrifikation af nitrat (NO3
-) til frit atmosfærisk kvælstof (N2). Denitrifikationsprocessen af-

hænger af en række faktorer: iltfrie forhold, pH, tilstedeværelse af nitrat, letomsættelig organisk stof, at 

vandet strømmer gennem vådområdet. Planternes optagelse af kvælstof og efterfølgende ophobning i 

form af tørvedannelse kan også have betydning.  

Vandets strømning gennem vådområdet er afgørende for vådområdets funktion. Det skyldes, at 

strømningsmønsteret bestemmer hvilke områder, der kommer i kontakt med det kvælstof som er op-

løst i vandet. Det vil være disse områders kapacitet for at omsætte kvælstof via denitrifikation og ved 

planteoptagelse der bestemmer, hvor godt området vil fungere for kvælstoffjernelse. 

Der er udført beregninger af kvælstofbelastning med baggrund i ”Naturstyrelsens vejledning til kvæl-

stofberegninger”, d. 23. maj 2014 samt det tilhørende regneark dateret juni 2013. Regnearket er ved-

lagt nærværende rapport som bilag 15 og 16. 

http://svana.dk/media/133160/kvaelstofberegvejledningmaj2014.pdf
http://svana.dk/media/133160/kvaelstofberegvejledningmaj2014.pdf
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Kvælstoffjernelsen kan underinddeles i følgende elementer: 

• Infiltration med vand fra det direkte opland 

• Oversvømmelse med åvand 

• Ændret arealanvendelse 

• Sødannelse 

I nærværende projekt, er det følgende elementer, der er inddraget: Infiltration med drænvand, over-

svømmelse med åvand samt ændret arealanvendelse. I bilag 15 og 16 er kvælstofberegningerne 

samlet, og de enkelte elementers bidrag gennemgås i det følgende. 

Kvælstoffjernelse ved infiltration med vand 

For at optimere kvælstoffjernelsen ved infiltration i området, er det projekteret at samtlige større ude-

frakommende drænsystemer bringes til overrisling lige inden for projektgrænsen.  

Generelt er projektområdet meget velegnet til infiltration med drænvand, da den centrale del af områ-

det er fladt, mens den omkranses af forholdsvis stejle skråninger. Jordbunden i undersøgelsesområ-

det er forholdsvis sandet og derfor velegnet til infiltration. I det sydlige delområde er forholdene for in-

filtration særligt gode da forholdet mellem areal af opland og nedsivningsområdet er lavt (14 – se bilag 

16). På baggrund heraf er kvælstofomsætningen ved overrisling sat til 50 % for delområde nord og 60 

% for delområde syd. 

Det sydlige delområde 

Det direkte opland hertil er estimeret til 22,2 ha og med en meget stor andel af dyrket areal (91 %). 

Det er estimeret at overrislingszonen bliver 1,6 ha.  

På baggrund af ovenstående er der beregnet en samlet kvælstoffjernelse ved infiltration i dette delom-

råde på 385 kg N/år.  

Det nordlige delområde 

Det direkte opland hertil er estimeret til 146,8 ha og med et dyrket areal på 87 %. Det er estimeret at 

overrislingszonen bliver 5,4 ha.  

På baggrund af ovenstående er der beregnet en samlet kvælstoffjernelse ved infiltration i dette delom-

råde på 1.879 kg N/år.  

Kvælstoffjernelse ved oversvømmelse med åvand 

I begge delområder forekommer der oversvømmelse med vand fra Stokkebæk, og der forekommer 

således en kvælstoffjernelse. 

Det sydlige delområde 

Det oversvømmede areal er 0,9 ha, og det oversvømmes 39 dage om året. Omsætningsraten er sat til 

1,5 kg N/ha. Dette resulterer i en kvælstoffjernelse ved oversvømmelse med åvand på 53 kg N/år. 

Det nordlige delområde 

Det oversvømmede areal er 0,9 ha, og det oversvømmes 39 dage om året. Omsætningsraten er sat til 

1,5 kg N/ha. Dette resulterer i en kvælstoffjernelse ved oversvømmelse med åvand på 53 kg N/år. 
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Kvælstoffjernelse ved ændret arealanvendelse 

I forbindelse med projektet udtages en del arealer, som i dag er i omdrift eller udlagt til vedvarende 

græns. Herved mindskes N-udvaskningen fra de to delområder.  

Det sydlige delområde 

I N-regnearket er den nuværende samlede udvaskning estimeret til 385 kg N under de eksisterende 

forhold. Efter en etablering af det projekterede scenarie er denne faldet til 23 kg N. På den baggrund 

er der beregnet en samlet kvælstoffjernelse ved ekstensivering af arealanvendelsen på 362 kg N/år. 

Det nordlige delområde 

I N-regnearket er den nuværende samlede udvaskning estimeret til 469 kg N under de eksisterende 

forhold. Efter en etablering af det projekterede scenarie er denne faldet til 31 kg N. På den baggrund 

er der beregnet en samlet kvælstoffjernelse ved ekstensivering af arealanvendelsen på 438 kg N/år. 

Kvælstoffjernelse ved sødannelse 

I forbindelse med projektet etableres ikke søer, hvorfor dette modul i regnearket ikke er anvendt. 

Samlet kvælstoffjernelse 

På baggrund af ovenstående afsnit er den samlede N-fjernelse i hvert at de to områder beregnet til: 

• Det sydlige delområde: 800 kg/år, hvilket resulterer i ca. 88 kg/ha/år 

• Det nordlige delområde: 2.369 kg/år, hvilket resulterer i ca. 191 kg/ha/år 

Samlet bliver fjernelsen i de to områder 3.169 kg/år, hvilket resulterer i en fjernelse pr. ha på ca. 150 

kg N. 

Samlet set lever projektet op til kravene i bekendtgørelsen, der lyder på minimum 90 kg N/ha/år. Dette 

er også gældende for delområde nord, mens det sydlige delområde er meget tæt på minimumskravet. 

5.2.2 Fosfor 

Ved etablering af vådområder arbejdes der med tiltag, der kan have en positiv effekt på fosfortilbage-

holdelsen, mens andre tiltag potentielt kan resultere i en frigivelse af fosfor fra området. Derfor er der i 

forbindelse med forundersøgelser af vådområdeprojekter behov for at estimere projektområdets fos-

forbalance. Til at vurdere fosforbalancen i projektområdet er der taget udgangspunkt i notatet 

”Kvantificering af fosfortab fra N og P vådområder” DCE, juni 2016 samt det dertilhørende regneark 

(kvantificering af fosfor, sept. 2016). 

Fosforberegningerne fremgår af bilag 17 og 18, og er baseret på prøvetagningen beskrevet i afsnit 

3.9.2. 

Fosforberegningerne er inddelt i en del der beregner fosforfrigivelsen som følge af projektet, og en del 

der beregner fosfortilbageholdelsen via tre kategorier: Overrisling, oversvømmelse og sødannelse. 

I det følgende beskrives de enkelte kategorier samt fosforbalancen for hvert af de to delområder. 

Fosforfrigivelse ved hævning af vandspejl 

Jord indeholder fosfor, der er bundet i forskellige forbindelser. Jordens afvandingsforhold har indirekte 

stor betydning for stabilitet af disse fosforholdige forbindelser. Under aerobe forhold vil hovedparten af 

http://svana.dk/media/200548/2016-06-06_kvantificering-af-fosfortab-fra-n-og-p-vaadomraader.pdf
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fosforen være bundet til jordens jernpujle i stabile forbindelser – fosforpuljen er således meget lidt mo-

bil. Når afvandingen forringes og jordmatricen helt eller delvist vandmættes opstår anaerobe forhold, 

hvilket medfører at jernforbindelserne reduceres og den bundne fosfor frigives. Der er således en po-

tentiel risiko for, at etablering af vådområder øger fosforfrigivelsen fra området, og dermed potentielt 

påvirker nedstrømsliggende recipienter negativt.  

Potentialet for fosforfrigivelse under vandmættede og dermed anaerobe forhold kan beskrives som 

funktion af jordens Fe:P-molforhold og jordensvolumenvægt. Det er denne sammenhæng, som ligger 

til grund for risikovurderingen af projektområdet og som præsenteres i bilag 17 og 18. 

Det sydlige delområde 

Det er beregnet, at der vil være en samlet fosforfrigivelse på 37 kg/år fra projektområdet ud af en sam-

let fosforpulje på 9.401 kg. 

Det nordlige delområde 

Det er beregnet, at der vil være en samlet fosforfrigivelse på 154 kg/år fra projektområdet ud af en 

samlet fosforpulje på 12.164 kg. 

Fosfortilbageholdelse ved overrisling med drænvand 

Der findes en række drænsystemer, der leder drænvand til projektområdet, og som det er muligt at 

bringe til overrisling, og som dermed kan bidrage til P-fjernelsen.  

Det sydlige delområde 

Drænoplandet er opgjort til 20 ha – baseret på drænkort og oplysninger fra lodsejerne. Drænvandet er 

estimeret til at overrisle et areal på 1,6 ha.  

Ifølge vejledningen kan tilbageholdelsen beregnes ud fra en vejledende værdi på 0,062 kg/ha/år, sva-

rende til en fjernelse i størrelsesordenen 1,2 kg P/år. 

Det nordlige delområde 

Drænoplandet er opgjort til 57,3 ha – baseret på drænkort og oplysninger fra lodsejerne. Drænvandet 

er estimeret til at overrisle et areal på 5,4 ha.  

Ifølge vejledningen kan tilbageholdelsen beregnes ud fra en vejledende værdi på 0,062 kg/ha/år, sva-

rende til en fjernelse i størrelsesordenen 3,6 kg P/år. 

Fosfortilbageholdelse ved oversvømmelse 

Når vandløbsvand oversvømmer de nærliggende arealer forekommer en væsentlig deponering af par-

tikelbundet fosfor. Derudover vil der forekomme en fjernelse grundet optagelse af opløst fosfor i plan-

terne. I begge delområder bringes Stokkebæk til oversvømmelse af de vandløbsnære arealer. 

Det sydlige delområde 

Det oversvømmede areal er beregnet til 0,9 ha i 39 dage og sedimentationsområdet er sat til 75 m. På 

den baggrund forventes en deponering på 52,7 kg P/år. 

Det nordlige delområde 

Det oversvømmede areal er beregnet til 0,9 ha i 39 dage og sedimentationsområdet er sat til 75 m. På 

den baggrund forventes en deponering på 52,7 kg P/år.  
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Tilbageholdelse ved sødannelse 

Der forekommer ingen tilbageholdelse af fosfor som følge af sødannelse. 

Total fosforreduktion 

Den samlede fosforbalance for hvert af de to delområder er beregnet til en reduktion på: 

• Det sydlige delområde: 17 kg P/år 

• Det nordlige delområde: -98 kg P/år 

Der er således en tilbageholdelse på 17 kg P/år for delområde syd og en frigivelse på 98 kg P/år for 

delområde nord. Samlet for hele projektområdet er fosforbalancen således en frigivelse på 77 kg P/år. 

Fosforafskæringsværdien for Langelandssund er opgjort til 200 kg P og gennemføres projektet ved 

Stokkebæk Gudme, vil afskæringsværdien således ikke være opbrugt. 

5.2.3 Drivhusgasreduktion 

Det der jf. Tørv2010-kortet ikke forekommer nogle arealer i området med et OC indhold over 12 %, er 

det ikke muligt at estimere drivhusgasreduktionen. Den må dog vurderes til at være meget begrænset 

grundet jordbundsforholdene. Dog er det ikke sandsynligt, at den er 0 som regnearket foreskriver. 

5.3 Arealanvendelse 

Fremadrettet vil de centrale dele af området være permanent fugtige, men der vil langs randen af pro-

jektområdet være permanent tørre arealer, hvorfor der vil være gode muligheder for at afgræsse area-

lerne, så længe der hegnes hensigtsmæssigt.  

5.4 Naturforhold 

5.4.1 Vandløb 

Dele af Stokkebæk omlægges som følge af projektet. De nye forløb af Stokkebæk vurderes at være 

en klar forbedring af de fysiske forhold i forhold til de nuværende forhold, hvor den fysiske variation er 

ringe og med begrænset forekomst af groft substrat. Særligt vil det mere terrænnære forløb af Stokke-

bæk og udlægning af groft substrat være til gavn for planter og fisk i vandløbet gennem forbedret lys-

indstråling og bedre gydemuligheder. Det vurderes derfor, at de projekterede tiltag vil kunne medvirke 

til at der i fremtiden opnås målopfyldelse også for fisk og planter. 

5.4.2 Terrestrisk natur 

Som angivet i afsnit 3.11.2 er en del af projektområdet registreret som § 3-beskyttet fersk eng. Store 

dele af disse arealer vil grundet hævningen af det øvre grundvandsspejl blive betydeligt vådere. 

Det kan på sigt betyde, at arealerne bliver sværere at afgræsse med kreaturer, hvorved der langsomt 

vil ske en udvikling mod mosenatur i de områder der ikke afgræsses. De arter som er tilknyttet den 

lysåbne eng vil trække sig tilbage, men nye vil indvandre. Biodiversitetsmæssigt forventes ændringen 

ikke at være negativ idet landskabet vil blive mere heterogent og mere varieret end det fremstår i dag. 

Store dele af området forventes fortsat at kunne afgræsses.  

5.4.3 Bilag IV 

Engene/de levende hegn i projektområdet kan potentielt være levested for blandt andet løvfrø og stor 

vandsalamander, men da der ikke umiddelbart er egnede vandhuller indenfor undersøgelsesområdet 
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forventes projektet ikke at få væsentlig negativ effekt på arterne. Hverken i anlægsfasen eller på læn-

gere sigt. Overordnet set må projektet forventes at medføre flere våde og fugtige områder. Det kan 

betyde flere temporære vandhuller på den korte bane. Disse kan fungere som ynglested for padder.  

Flere arter af flagermus må forventes at forekomme i området. En hævning af vandstanden vil perio-

devis skabe åbne vandflader i kombination med flere ekstensive naturarealer. Hermed forbedres leve-

mulighederne for insektfauna og dermed forbedres fødegrundlaget for flagermus.  

Samlet set vurderes det, at de potentielt forekommende bilag IV-arter i og omkring undersøgelsesom-

rådet vil blive begunstiget af projektet.  

5.5 Kulturhistorie 

I bilag 5 forekommer en udtalelse fra Svendborg Museum. Som det fremgår findes der et fortidsminder 

tæt på projektområdet, og de skal kontaktes forud for jordarbejdet igangsætning da museet muligvis 

gerne vil følge arbejdet. Det er dog museets vurdering, at det ikke er nødvendigt med en arkæologisk 

forundersøgelse eller overvågning af arbejdet.   

Generelt er jordfaste fortidsminder omfattet af museumslovens § 27, og skulle man ved anlægsfasen 

støde på sådanne, skal arbejdet stoppes og Svendborg Museum kontaktes. 

Det bemærkes, at det grundet projektets omfang, er bygherren, der skal afholde udgifterne til evt. ar-

kæologiske undersøgelser.  

5.6 Tekniske anlæg 

5.6.1 Bygninger, veje og broer 

Der forekommer ingen bygninger eller veje, der påvirkes af projektet.  

Der etableres 3 overgange/rørbroer over de nye forløb af Stokkebæk. 

5.6.2 Dræn 

Som angivet i afsnit 4 håndteres en lang række dræn i projektet. Interne dræn sløjfes, mens udefra 

kommende omlægges således, at de bringes til overrisling indenfor projektområdet uden, at der fore-

kommer påvirkning af de omdriftsarealer som de afvander. 

5.6.3 Ledninger 

Projektet har ingen konsekvenser for eksisterende ledninger. Forud for anlægsarbejdet skal lednings-

oplysninger dog verificeres. 

5.7 Administrative forhold 

5.7.1 Vandløbsloven 

I forbindelse med projektet sløjfes og anlægges nye vandløbsstrækninger i det offentlige vandløb 

Stokkebæk. Dette må betegnes som en betydelig ændring af vandløbets skikkelse, og der er således 

tale om en reguleringssag, der kræver godkendelse efter vandløbslovens §17. 



Svendborg Kommune – Vådområde langs Stokkebæk ved Gudme Side 37 af 39 

 

 

Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.:  +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 
 

Ændring af drænsystemer i landbrugsjord, der afvander mere end én lodsejer, kræver godkendelse 

efter vandløbsloven. Svendborg Kommune er vandløbsmyndighed for så vidt angår drænsystemer og 

kommunevandløb og skal give godkendelsen. 

5.7.2 Naturbeskyttelsesloven  

Stokkebæk er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Da der projekteres væsentlige ændringer i 

disse vandløb, kræves det en dispensation at realisere projektet. 

Der forekommer et areal i det fremtidige vådområde, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 

3. En ændring af tilstand på dette areal kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Også her er 

Svendborg Kommune myndighed. 

5.7.3 Museumsloven 

Der findes et registrerede fortidsminde meget tæt på projektområdet og det er sandsynligt, at der fin-

des fortidsminder i området jf. udtalelse fra Svendborg Museum (afsnit 5.5). Der skal derfor forud for 

anlægsarbejdet søges dispensation hos kommunen. 

I bilag 5 forekommer en udtalelse fra Svendborg Museum. Som det fremgår, er der i området fundet 

fortidsminder og foretages der jordarbejde eller graves nye grøfter, er der således stor risiko for at 

finde og ødelægge fortidsminder. Svendborg Museum vil derfor gerne inddrages ved en kommende 

detailprojektering for at lave en vurdering af behovet for en arkæologiske forundersøgelser. Erfarings-

mæssigt taler dette for, at der er behov for en arkæologisk forundersøgelse, hvorfor der i budgettet af-

sættes midler til dette. 

Generelt er jordfaste fortidsminder omfattet af museumslovens §27, og skulle man ved anlægsfasen 

støde på sådanne, skal arbejdet stoppes og Svendborg Museum kontaktes. 

Det bemærkes, at det grundet projektets omfang, er bygherren, der skal afholde udgifterne til evt. ar-

kæologiske undersøgelser. Foretages der forud for anlægsarbejdet en arkæologisk forundersøgelse 

er det ligeledes bygherre der afholder udgifterne til denne. Vælges det at udføre en forundersøgelse 

er det dog udelukkende udgifter til denne og ikke en evt. efterfølgende udgravning, der pålægger byg-

herren.  

5.7.4 Planloven 

I forhold til planloven kræver etablering af vådområder på dyrkede arealer en tilladelse. Uanset om 
dele af området fremadrettet fortsat kan benyttes til afgræsning er der tale om en permanent ændring 
fra drænet kultureng til vådområde.  

5.7.5 VVM 

Jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt 10g er vandløbsregulering omfattet af krav om VVM-screening. 

Overordnet set vurderes det muligt at opnå ovenstående myndighedstilladelser. 
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6. Realisering 

6.1 Økonomi 

6.1.1 Anlægsøkonomi 

Der er gennemført et anlægsoverslag for det præsenterede projektscenarie for delområde syd og del-

område nord. Overslaget er primært baseret på erfaringspriser fra lignende projekter suppleret af pris-

data fra byggeriets videnscenter (Molio Prisdata). Det er i overslaget forudsat at delområderne realise-

res separat. 

Tabel 6-1 Økonomisk overslag på anlægsarbejderne, delområde syd. 

Afsnit Projektelement 
Pris 

(DKK, ekskl. 
moms) 

4.1 Etablering og drift af arbejdsplads (inkl. køreplader) 50.000 

4.2.1 Etablering af nyt forløb i Stokkebæk 300.000 

4.2.1 Grusmateriale til nyt forløb 10.000 

4.2.2 Sløjfning af eksisterende forløb af Stokkebæk 75.000 

4.2.3 Sløjfning af interne dræn og brønde 50.000 

4.2.4 Overrisling fra eksterne dræn 75.000 

4.2.5 Etablering af nyt drænsystem 30.000 

4.2.6 Etablering af overkørsel (rørunderføring) 75.000 

 I alt  665.000 

 

Tabel 6-2 Økonomisk overslag på anlægsarbejderne, delområde nord. 

Afsnit Projektelement 
Pris 

(DKK, ekskl. 
moms) 

4.3 Etablering og drift af arbejdsplads (inkl. køreplader) 50.000 

4.3.1 Etablering af nyt forløb i Stokkebæk 187.500 

4.3.1 Grusmateriale til nyt forløb 5.000 

4.3.2 Ændring af brinker 15.000 

4.3.3 Sløjfning af eksisterende forløb af Stokkebæk 50.000 

4.3.4 Sløjfning af interne dræn og brønde 50.000 

4.3.5 Overrisling fra eksterne dræn 100.000 

4.3.6 Etablering af nyt drænsystem 30.000 

4.3.7 Etablering af overkørsel (rørunderføring) 75.000 

4.3.8 Terrænskrab* 120.000 

4.3.9 Etablering af grøft og dige 20.000 

 I alt  702.500 

*Forudsat at den afskrabede jord spredes på en mark i umiddelbar nærhed af projektområdet. 
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6.1.2 Rådgivningsbistand 

Der er ligeledes udarbejdet økonomisk overslag på rådgivningsbistand i forbindelse med en eventuel 

realisering af projektet, fordelt på delområde syd og delområde nord. Det bemærkes, at udgifterne til 

realiseringen i høj grad afhænger af bygherres ønsker bl.a. i forhold til udbudsform, tilsynsfrekvens 

m.v. 

Tabel 6-3 Økonomisk overslag på rådgivningsbistand, delområde syd. 

Projektelement 
Pris 

(DKK, ekskl. moms) 

Detailprojektering 65.000 

Udbud og kontrahering 45.000 

Byggeledelse og fagtilsyn 50.000 

I alt 160.000 

 

Tabel 6-4 Økonomisk overslag på rådgivningsbistand, delområde nord. 

Projektelement 
Pris 

(DKK, ekskl. moms) 

Detailprojektering 75.000 

Udbud og kontrahering 45.000 

Byggeledelse og fagtilsyn 60.000 

I alt 180.000 

 

Udover ovenstående, vil der være udgifter forbundet til en evt. jordfordeling. 

6.1.3 Omkostningseffektivitet 

Jf. bekendtgørelsen er realiseringen af projektet ikke omkostningseffektiv, hvis det ansøgte beløb for 

realiseringen er mere end 3 gange den vejledende gennemsnitlige referenceværdi. Vejledende gen-

nemsnitlig referenceværdi for gennemførelse af kvælstofvådområder er 1.300 kr. pr. kg kvælstof.  

I nærværende projekt fjernes 800 kg N/år i delområde syd og 2.369 kg N/år i delområde nord, hvilket 

resulterer i en referenceværdi på 1.040.000 kr. for delområde syd og 3.079.700 kr. for delområde 

nord. 

Dette beløb dækker over alle udgifter til realiseringen dvs. både anlægsarbejderne, men også udgifter 

til jordfordelingen. Jf. den ejendomsmæssige forundersøgelse er det estimeret af den samlede udgift 

til køb/salg af projektjord er estimeret til 1.001.001 kr. for delområde syd og 1.345.701 kr. for delom-

råde nord. På den baggrund vurderes projekterne i både delområde syd nord at være indenfor ram-

merne af 3 gange referenceværdien og dermed omkostningseffektive. 

6.2 Tidsplan 

Som udgangspunkt anbefales det, at anlægsarbejderne gennemføres i sommerhalvåret eksempelvis 

umiddelbart efter høst. Under forudsætning af at anlægsfasen udføres sammenhængende, vurderes 

projektet at kunne gennemføres på 10 uger. 
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Dato
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Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper

Habitattyper (angiv kode)

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm

Arealandel med græs/urtey€getation 15€0 cm

Arealandel med grae/urtevegetation over 50 cm

Arealandel med forekomst af lnvasive arter

af strukturelle forhold

Afgræsning og drift (angiv kategeri tr,{}
Arealandel' nred græsningrhøslat

(1)
o-50/"

(21
5-10o/o
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10-30%
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oo/"

(21
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25-500/^

(5)
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f-'

Natufipekarakteristiske strukturer
(Anslv katesorl l-3 for hver struktur)

ikketilstede 2:spredUrudimentæri 3:udbredt/veludviklet
Positive strukfurer

1 Naturlio fuotio bund. ofte mosrio
t2 y'eqetation domineret af bredbl. urter oq halvqræsser
r3 fuet uiævn veqetation/bund
t4 :uotioe artsrioe kratoartier

Neoative strukturer
1 ,/eoetation domineret af qræsser s

a2 før bund domineret af høie nærinqskrævende stauder
r3 f, mlaqt/isået med kulturqræsserlkløver c-)

14 Ieqn oå tilskudsfodrino/oødsknino

Hydrologi: Afvandlng og vandindvinding (ansiv katogorl)
(1) Ingen atuanding.
Intakt og veludviklet
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(2) Nogen atuanding.
Fugtigbundsplanter
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(3) Atuanding tydelig.
Fugtigbundsplanter
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(4) Atuanding udbredt.
Fugtigbundsplanter hist
oq her

(5) Fuldstændig
afvandet. Fugtigbunds-
olanter manoler

,
[l

I

Drift/pleie
Nuværende drift/pleje

l ,g,6"*.,
Trusler

Hvis ytderligere plejeindsats cr nødvendig angiv type

Af brænd i n g/tø rveskræl n i n g Øge afgræsning Bekæmoe invasive arter
Slåning/høslæt Mindske afgræsning Nedsætte eutrofiering
Rørskær Hæve vandstand Ophøre gødskning
Rydde vedplanter Ophøre dræning Ophøre tilskudsfodring
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UTM-koordi nater for dokumentationsfelt

Typiske arter fra fersk eng
Hele arealet: fund med arealkode arter markeres med cirkel Dokumentationsfelt: tund med X

F: fortrinsvis fugtig bund T: fortrinsvis tør bund, #:
Fed skrift: Indikatorarter, 2 eller flere indikatorarter er tegn på god naturtilstand (A-areal)

Registreringsskema til ferskeng, version 1.04 (an. l0) ,la" J
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Bilag 5 – Stokkebæk Gudme 
 
Hej Marie 
 
Museet har ingen større forbehold i forhold til de tre projektområder. Vær dog obs på, at der ved 
projektområdet Stokkebækken Gudme er en 100 m fredningszone omkring et fredet fortidsminde (Stednr. 
på Kulturstyrelsens database Fund og fortidsminder: 090104-10), I skal søge dispensation om hos 
kommunen. På vedhæftede jpg er det fredede fortidsminde markeret med rød prik. 
 
I fald projektet bliver igangsat, skal Svendborg Museum dog kontaktes forud for jordarbejdets 
igangsætning, da vi, afhængigt af nærmere placering og omfang, muligvis gerne vil følge arbejdet. Det vil 
primært være relevant for de to områder Ollerup Egense/Hvidkilde og Stokkebækken Gudme og skyldes 
eksempelvis, at der er fundet brandgrave fra jernalderen indenfor Ollerup Egense/Hvidkilde-området. 
 
Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for uddybende kommentarer. 
 
Mvh 
 
Marie Vang Posselt 
Museumsinspektør, arkæolog 
 

 
 
Grubbemøllevej 13 

DK-5700 Svendborg 
+45 24 27 93 31 
mvp@svendborgmuseum.dk 
 
 

 
Arkæologi Sydfyn / Anne Hvides Gård, Fruestræde 3, 5700 Svendborg / Telefon + 45 20 75 29 31   
 

mailto:mvp@svendborgmuseum.dk
tel:%2B%2045%2020%2075%2029%2031
http://www.svendborgmuseum.dk/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hej Esben 
 
På baggrund af vores telefonsamtale tidligere i dag om jordarbejdets karakter vurderer jeg ikke, at museet 
har arkæologisk eller anden interesse i nogen af de tre vådområdeprojekter. Det er derfor ikke nødvendigt 
med en arkæologisk forundersøgelse eller overvågning af arbejdet.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Vang Posselt 
Museumsinspektør, arkæolog 
 

 
 
Grubbemøllevej 13 

DK-5700 Svendborg 
+45 24 27 93 31 
mvp@svendborgmuseum.dk 
 
 

 
Arkæologi Sydfyn / Anne Hvides Gård, Fruestræde 3, 5700 Svendborg / Telefon + 45 20 75 29 31   
 

mailto:mvp@svendborgmuseum.dk
tel:%2B%2045%2020%2075%2029%2031
http://www.svendborgmuseum.dk/
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Indledning 

Nærværende rapport er en ejendomsmæssig forundersøgelse gennemført for at undersøge muligheden 

for etablering af et vådområde langs Stokkebæk ved Gudme i Svendborg Kommune. Vådområdets 

primære formål er at reducere kvælstofudledningen til Det Sydfynske Øhav. 

Formålet med den ejendomsmæssige forundersøgelse er at kortlægge lodsejernes holdning til projektet 

og deres erstatningsønsker, samt at vurdere erstatningsomkostninger og projektets gennemførlighed via 

frivillige aftaler. Forundersøgelsen er gennemført af EnviDan i samarbejde med Svendborg Kommune og 

er baseret på interviews og møder med de berørte lodsejere i løbet af april 2017.  

 

Beskrivelse af området 

Projektområdet er beliggende 12 km nordøst for Svendborg og har et areal på 22 ha. Området afvander 

til Det Sydfynske Øhav og Langelandssund. 

 

 
På ovenstående kort angiver de røde polygoner undersøgelsesområdet ved Stokkebæk Gudme. På oversigtskortet er 
undersøgelsesområdet markeret med rød. 
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Projektet kan gennemføres ved at forlægge Stokkebæk til lavtliggende områder i ådalen og derved 

forøge antallet af oversvømmelsesdage. Derudover kan der tilbageholdes kvælstof via overrisling med 

drænvand ved at afbryde dræn og lede dem til terræn langs ådalsskrænten.  

Udgangspunktet for den tekniske forundersøgelse er et projektområde delt i 2 delområder. Gennemførsel 

af den tekniske forundersøgelse har understreget, at opdelingen er fornuftig og i det følgende behandles 

delområde syd og delområde nord derfor separat. Den tekniske forundersøgelse har vist, at det endelige 

projektområde udgør 7,7 ha for det delområde syd, mens det udgør 12,4 ha for delområde nord.  

Det endelige projektområde er fremkommet ved beregninger af afvandingsmæssige påvirkninger samt 

efter arronderingsmæssige ønsker og andet, som er fremkommet ved lodsejerinterviews under den 

ejendomsmæssige forundersøgelse. Et eventuelt realiseringsprojekt vil derfor skulle omfatte 7,7 ha og 

12,4 ha for henholdsvis delområde syd og nord. Denne projektafgrænsning er derfor udgangspunktet for 

vurderingen af den samlede udgift til lodsejerkompensation.     

Området består af vedvarende græsarealer med afgræsning og landbrugsarealer i omdrift (se i øvrigt 

bilag 3) beliggende på et lavbundsareal i et kuperet moræne landskab. Det kommunale vandløb 

Stokkebæk løber gennem området. 

Lodsejere  

Projektet berører direkte 3 lodsejere for delområde syd og 7 lodsejere for delområde nord. Bemærk der er 

lodsejere, der ejer jord i begge delområder. 

 
Lodsejerliste delområde syd: 

Lb. 
nr 

Navn Adresse Tlf. Areal 

indenfor 

projekt-

området (ha) 

Areal i 

omdrift 

(ha) 

Areal af 

permanent 

græs (ha) 

Areal 

af 

Natur 

(ha) 
1 Birger 

Helmuth 

Hornemann 

Stubshovedvej 

34, 5884 

Gudme  

62251544 0,84 0,84 0 0 

2 Per Schak 

Matzen 

Humlebjergvej 

34, 5884 

Gudme 

20434813 

62251279 

1,87 1,87 0 0 

3 Bo Saxdorff 

Brinkmann 

Brænderupvej 

12, 5892 

Gudbjerg 

Sydfyn 

40194758 4,99 4,99 0 0 

I alt    7,7 7,7 0 0 
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Lodsejerliste delområde nord: 

Lb. 
nr 

Navn Adresse Tlf. Areal 

indenfor 

projekt-

området (ha) 

Areal i 

omdrift 

(ha) 

Areal af 

permanent 

græs (ha) 

Areal 

af 

Natur 

(ha) 
1 Claus 

Nygaard 

Hammershøj 

og Ilona 

Nygaard 

Hammershøj 

Galdbjerg 

kohavevej 5, 

5874 

Hesselager 

40955045 

61693336 

1,27 0,16 1,11  

2 Birger 

Helmuth 

Hornemann 

Stubshovedvej 

34, 5884 

Gudme 

62251544 0,52   0,52 

3 Bo Saxdorff 

Brinkmann 

Brænderupvej 

12, 5892 

Gudbbjerg 

Sydfyn 

40194758 3,41 2,03 1,39  

4 Jens Jørgen 

Møller og 

Elsebeth 

Torpegaard 

Møller 

Stubshovedvej 

28, 5884 

Gudme 

 

21158915 

62253018 

2,97 2,97   

5 Sverre Rød 

Aaskov 

Galdbjergvej 

6, 5884 

Gudme 

61661000 2,15 2,15   

6 Hans 

Hulgård 

Galdbjergvej 

5, 5884 

Gudme 

20254019 

23737441 

1,34 1,34   

7 Birgitte S. 

Brinkmann 

Thomsen 

Humlebjergvej 

24, 5884 

Gudme 

23336060 0,75 0,75   

I alt    12,41 9,4 2,5 0,52 
 

Erstatningsønsker  

I forundersøgelsen er lodsejerne blevet spurgt om deres ejendomsforhold, holdning til projektet samt 

ønsker til erstatningsform (se interviewskemaer i bilag 1). Lodsejerne har haft mulighed for at give udtryk 

for ønske om frasalg af projektarealer og evt. ønske om erstatningsjord og forkøbsret. Der har endvidere 

været mulighed for ønske om ”20-årigt tilskud til fastholdelse af vådområde” under landdistrikts-

programmet. 

Alle de berørte lodsejere har været positive overfor projektet i delområde syd. For delområde syd 

erklærer en enkelt lodsejer sig modstander af projektet, idet han er bekymret for en stigning i antallet af 

besøgende til området efter en evt. realisering, mens en anden lodsejer er mindre positiv overfor 

delområde nord, da vandløbet i projektforslaget flyttes væk fra denne lodsejers matrikel.  
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De enkelte lodsejers holdninger til deltagelse i projektet samt ønsker til erstatninger er gengivet i de 

enkelte interviewskemaer (bilag 1) og samlet nedenstående tabeller. Det skal bemærkes, at 

modstanderens areal i beregningsøjemed er angivet til salg. 

Ønsker til erstatning, delområde syd: 

Lb. 
nr 

Navn Areal i 

omdrift 

(ha) 

Areal af 

permanent 

græs (ha) 

Areal 

af 

Natur 

(ha) 

Ønsker 

at 

sælge 

Ønsker 

erstatnings-

jord 

Ønsker 

at 

genkøbe 

Ønsker 

20-

årigt 

tilskud 
1 Birger 

Helmuth 

Hornemann 

0,84 0 0 0,84 0,84 0 0 

2 Per Schak 

Matzen 

1,87 0 0 1,87 0 0 0 

3 Bo Saxdorff 

Brinkmann 

4,99 0 0 4,99 4,99 0 0 

I alt  7,7 0 0 7,7 5,83 0 0 

 
Ønsker til erstatning, delområde nord: 

Lb. 
nr 

Navn Areal i 

omdrift 

(ha) 

Areal af 

permanent 

græs (ha) 

Areal 

af 

Natur 

(ha) 

Ønsker 

at 

sælge 

Ønsker 

erstatnings-

jord 

Ønsker 

at 

genkøbe 

Ønsker 

20-

årigt 

tilskud 
1 Claus 

Nygaard 

Hammershøj 

og Ilona 

Nygaard 

Hammershøj 

0,16 1,11  1,27 1,27 0 0 

2 Birger 

Helmuth 

Hornemann 

  0,52 0,52 0 0,52 0 

3 Bo Saxdorff 

Brinkmann 

2,52 0,89  3,41 3,41 0 0 

4 Jens Jørgen 

Møller og 

Elsebeth 

Torpegaard 

Møller 

2,97   2,97 0 0 0 

5 Sverre Rød 

Aaskov 

2,15   2,15 2,15 2,15 0 

6 Hans 

Hulgård 

1,34   1,34 0 0 0 

7 Birgitte S. 

Brinkmann 

Thomsen 

0,75   0,75 0,75 0 0 

I alt  9,89 2 0,52 12,41 7,58 2,67 0 
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Prisvurdering 

Lodsejerinterviewene er gennemført i april 2017, og prisvurderingen knytter sig til dette tidspunkt. 

Det har ikke været muligt at få eksempler på aktuelle jordhandler i området, men med udgangspunkt i 

lodsejernes tilkendegivelse og erfaringer fra tidligere projekter vurderes salgsprisen for agerjord at ligge 

på ca. 160.000 kr./ha, ca. 60.000 kr./ha for permanent græs og 30.000 kr./ha for naturarealer. 

Priserne på projektjorden efter realisering afhænger bl.a. af arealernes fremtidige afvandingsforhold og 

beskaffenhed. Arealer med sjapvand eller sump skønnes at ligge på ca. 20.000 kr./ha, arealer med våd 

eller fugtig eng skønnes at ligge på 30.000 kr./ha, mens tør eng skønnes at ligge på 40-50.000 kr./ha. 

Den gennemsnitlige værdi efter realisering sættes derfor til 30.000 kr./ha. 

Værditab 

For arealer hvor der ikke ønskes 20-årigt fastholdelsestilsagn er overslaget til omkostninger til værditab 

beregnet som forskellen mellem den nuværende værdi og den fremtidige værdi efter gennemførsel af 

projektet. Værditabet er beregnet ud fra ovenstående prisvurdering og fordeling af de berørte arealer jf. 

den tekniske forundersøgelse. 

Værditab, delområde syd: 

Opkøb af projektjord Nuværende værdi (kr./ha) I alt (kr.) 

7,7 ha agerjord 160.000 1.232.000 

0 ha permanent græs  60.000 0 

0 ha naturareal  30.000 0 

I alt 7,7 ha  1.232.000 

   

Salg af projektjord Fremtidig værdi (kr./ha) I alt (kr.) 

7,7 ha 30.000 231.000 

   

Samlet værditab  1.001.000 

 
Værditab, delområde nord: 

Opkøb af projektjord Nuværende værdi (kr./ha) I alt (kr.) 

9,4 ha agerjord 160.000 1.504.000 

2,5 ha permanent græs  60.000 150.000 

0,52 ha naturareal  30.000 15.600 

I alt 12,41 ha  1.669.600 

   

Salg af projektjord Fremtidig værdi (kr./ha) I alt (kr.) 

12,41 ha 30.000 372.300 

   

Samlet værditab  1.297.300 

 

 

Samlede omkostninger 

De samlede omkostninger til erstatninger og jordhandler ved en realisering af projektet i delområde syd 

og nord kan herefter opgøres samlet set til 2.298.300 kr. Fordelt mellem de 2 delområder svarende til 

henholdsvis 1.001.000 kr. for delområde syd og 1.297.300 kr. for delområde nord. Der har ikke været 
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ønske om 20-årigt tilskud til fastholdelse af vådområde, men af hensyn til muligheden for omfordeling af 

midler, skal der ved en eventuel realiseringsansøgning afsættes 1 kr. til den udgiftspost. 

 Omkostninger delområde syd (kr.) Omkostninger delområde nord (kr.) 

20-årig fastholdelse 1 1 

Værditab 1.001.000 1.297.300 

I alt 1.001.001 1.297.301 

 

I denne ejendomsmæssige forundersøgelse er kun omkostninger til erstatning og erhvervelse af 

projektjord opgjort. De samlede projektomkostninger omfatter desuden udgifter til anlægsarbejde, 

detailprojektering, udbudsmateriale, tilsyn samt til jordfordeling. 

Konklusion på den ejendomsmæssige forundersøgelse  

Forundersøgelsen har vist, at de 8 lodsejere er positive overfor en realisering af projektet i delområde 

syd, mens der er 2 lodsejere der umiddelbart ikke er positive for projektet i delområde nord. 

Der er udelukkende ønske om salg, og i få tilfælde med forkøbsret, og der er behov for erstatningsjord.  

 

 

 

 

 



Bilag 2 - lodsejerkort 
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Sverre Rød Aaskov 

Birgitte Brinkmann Thomsen 

Hans Hulgård 

Jens Jørgen Møller 

Claus Nygaard Hammershøj 
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Bilag 5 Stokkebæk Gudme – kontaktoplysninger lodsejere 

 

Delområde syd Matrikel nr. Adresse Telefon Email 

Birger Helmuth 
Hornemann 

30a, Galdbjerg 
By, Gudme 

Stubshovedvej 
34, 5884 
Gudme 

62251544   

Per Schak Matzen 30b, 30c, 
Galdbjerg By, 
Gudme, 34m, 
36b Gudme By, 
Gudme 

Humlebjergvej 
34, 5884 
Gudme 

62251279 perconnie@hotmail.com 

Bo Saxdorff 
Brinkmann 

5a, Galdbjerg By, 
Gudme 

Brænderupvej 
12, 5892 
Gudbjerg 
Sydfyn 

40194758  brinkmann@dlgmail.dk 
 

Delområde nord     

Claus Nygaard 
Hammershøj og 
Ilona Nygaard 
Hammershøj 

27, Galdbjerg By, 
Gudme 

Galdbjerg 
Kohavevej 5, 
5874 
Hesselager 

40955045  

Birger Helmuth 
Hornemann 

30a, Galdbjerg 
By, Gudme 

Stubshovedvej 
34, 5884 
Gudme 

62251544  

Bo Saxdorff 
Brinkmann 

5a, Galdbjerg By, 
Gudme 

Brænderupvej 
12, 5892 
Gudbjerg 
Sydfyn 

40194758  brinkmann@dlgmail.dk 
 

Jens Jørgen Møller 
og Elsebeth 
Torpegaard Møller 

9e, 10ao, 34a 
Gudme By, 
Gudme, 12k, 
Ellerup By, 
Gudbjerg 

Stubshovedvej 
28, 5884 
Gudme 

41177424, 
21380353, 
27643018, 
62253018  

 stubshoved@gmail.com 
 

Sverre Rød Aaskov 28a, Galdbjerg 
By, Gudme 

Galdbjergvej 
6, 5884 
Gudme 

61661000 sverreaaskov@gmail.com 

Thomas Svensmark 
Hulgård, Hans 
Hulgård 

31, Galdbjerg By, 
Gudme 

Fåborgvej 18, 
5762 Vester 
Skerninge 

20254019 
(Hans 
Hulgård, 
62251437, 
23737441) 

 

Birgitte S. 
Brinkmann 
Thomsen 

10g, Galdbjerg 
By, Gudme 

Humlebjergvej 
24, 5884 
Gudme 

23336060   
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