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1. BAGGRUND OG INDLEDNING 

I forbindelse med Grøn Vækst arbejder Svenborg Kommune med planer om at våd-
lægge en del af arealerne i Bøllemosen med det formål at reducere udvaskningen af 
kvælstof. Projektområdet er således prioriteret af VOS’en for Det Sydfynske Øhav. 
Oplandet til Øhavet er indeholdt i vandplanen for hovedopland 1.15 Det Sydfynske 
Øhav (Miljøministeriet 2014).  
 
For at opfylde målene i EU’s vandrammedirektiv om ”god tilstand” i alle vandområder 
er der vedtaget i alt 23 vandplaner, som dækker indsatsen i Danmark. I den forbindel-
se lancerede den tidligere regering Grøn Vækstpakken, der finansierer vandplanerne 
og deres gennemførelse, herunder også etablering af vådområder. Et mål med vand-
planerne er at reducere udvaskningen af kvælstof med 6.600 tons gennem forskellige 
tiltag. Af den samlede kvælstofreduktion skal 1.130 tons komme ved etablering af op 
til 10.000 ha vådområder, hvoraf vådområder i oplandet til Det Sydfynske Øhav skal 
bidrage med i alt 52 tons. Kravet til de nye potentielle vådområder er, at der skal være 
en kvælstofreducerende effekt på minimum 113 kg N pr. ha. 
 

 
Figur 1.1.1: Udsnit af undersøgelsesområdet i Bøllemosen. Foto taget fra en position nær Grønnemosegård 

i retning mod vest. 

Det fremgår af Svendborg Kommunes udbudsmateriale (Svendborg Kommune 2014), 
at der forventes etableret et projektområde inden for et undersøgelsesområde på i 
størrelsesordenen 90 eller 120 ha afhængigt af, hvilket scenarie, som søges realise-
ret.  
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Projektområdet er beliggende cirka 7 km nord for Svendborg ved den øvre del af 
vandløbet Stokkebæk. Fra projektområdet løber Stokkebæk i østlig retning og har sit 
udløb Langelandssund mellem Fyn og Langeland. Inden for undersøgelsesområdet 
får Stokkebæk tilløb af vandløbet Hønsehaverenden, som udgør den væsentligste del 
af oplandet til undersøgelsesområdet. 
 
Svendborg Kommune arbejder indtil videre med 2 scenarier for etablering af vådom-
rådet. Scenarie 1 omfatter arealerne omkring den opstrøms del af Stokkebæk (og 
Hønsehaverenden), hvor der forventes et projektområde på cirka 90 ha. Scenarie 2 
omfatter samme arealer som scenarie 1, idet der dog suppleres med arealer omkring 
Stokkebæk på yderligere en cirka 1,2 km lang strækning nedstrøms, således at det 
samlede projektareal i dette tilfælde forventes at blive op til 120 ha. 
 
Scenarie 1 skal gennemføres ved nedlæggelse af vandløbene (Hønsehaverenden og 
Stokkebæk). I scenarie 2 skal Stokkebæk ligeledes nedlægges, dog skal vandløbet 
bibeholdes på den nedstrøms liggende 1,2 km lange strækning med hævning af vand-
løbsbunden og ved genslyngning. Begge scenarier suppleres med sløjfning af dræn 
og grøfter samt ophør af vedligeholdelse af de vandløbsstrækninger, som oprethol-
des. 
 
Vådområdet skabes som nævnt ved sløjfning af vandløbene inden for scenarie 1 om-
rådet, og overskudsnedbøren bortledes ved overfladeafstrømning og gennemsivning 
af jordmatricen. Svendborg Kommune har i udbudsmaterialet foreslået, at der etable-
res en vandstand i området i cirka kote 76 m DVR90 ved normal afstrømning. Der vil 
således skabes en eller flere lavvandede engsøer, som sammen med ophør af land-
brugsdriften i projektområdet effektivt vil reducere kvælstoftabet til havmiljøet.  
 
Som det fremgår af figur 1.1.2, er undersøgelsesområdet intensivt udnyttet, og det 
vurderes, at højst 5 % af det forventede projektområde er omfattet af naturbeskyt-
telseslovens § 3 om beskyttelse af særlige naturtyper. Det vurderes desuden ud fra 
luftfoto, at det meste af det resterende areal indgår i intensiv landbrugsmæssig om-
drift.  
 
Den 14. januar 2015 blev der afholdt besigtigelse af projektområdet med deltagelse 
fra Svendborg Kommune og Orbicon. Besigtigelsen omfattede en vandretur langs 
væsentlige dele af vandløbssystemet inden for undersøgelsesområdet med afstikkere 
til nogle af de mindre delområder mod syd, som lokalt forventes at blive noget fugtige-
re end i dag. 
 
På besigtigelsen blev det aftalt, at Orbicon i første omgang vurderer det optimale 
fremtidig vandstandsniveau i scenarie 1 området set ud fra på den ene side den for-
ventede kvælstoffjernelse og på den anden side en minimering af behovet for afvær-
geforanstaltninger. Såfremt der skal opnås en effektiv kvælstoffjernelse, er det vigtigt, 
at der etableres store, lavvandede engsøer med en væsentlig vandudskiftning. Hvis 
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der i stedet etableres relativt dybe søer, vil kvælstofomsætningen på arealerne være 
mindre. 
 

 
Figur 1.1.2: Undersøgelsesområdet i Bøllemosen afgrænset med lilla streg, som er det forventede projekt-

område ved etablering af en vandstand i området i kote 76 m DVR90 (scenarie 1). Stiplet lilla streg viser 

undersøgelsesområdet for scenarie 2. 
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2. REGISTRERINGER 

2.1. Lokalitetsbeskrivelse og udviklingshistorie 

Projektområdet i Bøllemosen er beliggende på Sydfyn cirka 7 km nord for Svendborg 
(figur 2.1.1). 
 

 
Figur 2.1.1: Undersøgelsesområdet i Bøllemosen er beliggende i Svendborg Kommune cirka 7 km nord for 

Svendborg. 

Projektområdets nærmere beliggenhed og udstrækning fremgår af figur 2.1.2.  
 
Som det fremgår af afsnit 1, har Stokkebæk sit udspring inden for undersøgelsesom-
rådet, hvor bækken får tilløb af Hønsehaverenden. 
 
Vandløbene i undersøgelsesområdet er reguleret på et tidligt tidspunkt, idet de alle-
rede fremstår som regulerede på de gamle højkantskort fra sidste halvdel af 1800-
tallet (figur 2.1.3), og de fremstår med samme forløb på de lidt nyere målebordsblade 
fra første halvdel af 1900-tallet (figur 2.1.4).   
 
Af samme 2 kort fremgår det ligeledes, at arealet i betydeligt omfang har været an-
vendt til tørvegravning, hvilket generelt ikke længere kan erkendes ud fra hverken 4-
cm kort eller luftfoto. 
 
Det fremgår også af de 2 kort, at området på et tidligt tidspunkt er søgt afvandet ved 
etablering af et større antal afvandingsgrøfter, men afvandingseffekten har ikke været 
optimal, idet området fremstår med eng- og mosesignatur. 
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Figur 2.1.2: Projektområdets forventede udstrækning på i alt cirka 120 ha. Fuldt optrukket rød streg viser 

forventet projektområde for scenarie 1, mens rød stiplet streg viser, hvilke arealer, som inddrages supple-

rende i scenarie 2. Fed grøn streg viser grænsen til Faaborg-Midtfyn Kommune. 

 

 
Figur 2.1.3: Beliggenheden af det forventede projektområde (lilla afgrænsning) i Bøllemosen med måle-

bordsbladet fra sidste halvdel af 1800-tallet som baggrund. Blå streger er eksisterende målsatte vandløb. 
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Figur 2.1.4: Beliggenheden af det forventede projektområde (lilla afgrænsning) i Bøllemosen med måle-

bordsbladet fra første halvdel af 1900-tallet som baggrund. Blå streger er eksisterende målsatte vandløb. 

 
Som det fremgår af figur 2.1.2, findes der i dag kun et begrænset antal grøfter inden 
for området, hvilket må betyde, at en væsentlig del af de tidligere grøfter er erstattet 
med dræn, da området fremstår som intensivt udnyttet.  
 
Der er derfor i forbindelse med forundersøgelsen søgt drænoplysninger i Orbicons 
drænarkiv, og det fremgår heraf, at der gennem tiden er gennemført et intensivt af-
vandingsarbejde i området. Alle hoveddræn, som fremgår af arkivet, er digitaliserede, 
og de fremgår både af figur 2.1.5 og tegning 001. 
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Figur 2.1.5: Det forventede projektområde (lilla afgrænsning) i Bøllemosen med forårsluftfoto som bag-

grund. Desuden er vist omfang af hoveddræn (røde streger), som de fremgår af Orbicons drænarkiv. Rødt 

skraveret område er detaildrænet område. Blå streger er målsatte vandløb. 

2.2. Vandløbsopmåling og terrænmodel 

Umiddelbart forud for igangsætningen af den tekniske forundersøgelse er der gen-
nemført nyopmåling de 2 vandløbsstrækninger inden for undersøgelsesområdet. Op-
målingsarbejdet er ligeledes gennemført af Orbicon i 2014 i forbindelse revision af 
Svendborg Kommunes vandløbsregulativer. De 2 vandløb, som gennemløber under-
søgelsesområdet, er således opmålt på hele de offentlige strækninger og altså også 
på strækningerne gennem undersøgelsesområdet. Vandløbsopmålingerne er gen-
nemført med en intensitet, der muliggør pålidelige vandspejlsberegninger.  
 
Længdeprofiler for de 2 vandløbsstrækninger med beregnede karakteristiske afstrøm-
ninger fremgår af henholdsvis bilag 1a (Stokkebæk) og 1b (Hønsehaverenden). 
 
Som et væsentligt datagrundlag er anvendt den digitale højdemodel, som findes på 
Geodatastyrelsens hjemmeside. Denne er fremstillet på baggrund af laserscanning 
gennemført af BlomInfo A/S i 2006, og data forefindes som 1,6 m grid med 25 cm 
ækvidistance (DVR90). Eventuelle koter angivet i DNN er i rapporten omregnet til 
DVR90. For området gælder følgende sammenhæng: Koter i DVR90 = koter i DNN 
minus 8,0 cm.   
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2.3. Vandløbsforhold 

Stokkebæk er på hele strækningen gennem undersøgelsesområdet kommunevandløb 
i Svendborg Kommune, mens det frem til kommunalreformen pr. 1. januar 2007 var 
amtsvandløb i Fyns Amt, som har forestået udarbejdelsen af det gældende vandløbs-
regulativ (Fyns Amt 2006). Det væsentligste indhold i regulativet er dog vedtaget af 
Fyns Amt allerede i 1998, mens amtet i 2006 vedtog et tillægsregulativ, som omfatter 
mindre justeringer af krav til vandføringsevnen på enkelte stationer. 
 
Regulativet for Stokkebæk dækker en strækning på 22.125 m, hvilket vil sige hele 
strækningen fra Bøllemosen til udløbet i Langelandssund. Vandløbet er i regulativet 
stationeret med 0-punkt ved vandløbets udløb i Langelandssund og slutter ved det 
offentlige vandløbs begyndelsessted i Bøllemosen (st. 22125), og det er således stati-
oneret i modstrøms retning. Stationeringen svarer til afstanden i meter fra udløbet i 
Langelandssund.  
 
Regulativet dækker ligeledes de nedstrøms 616 m af Hønsehaverenden, som således 
ligeledes er offentligt vandløb i Svendborg Kommune. Heraf er 186 m rørlagt. Dette 
vandløb er ligeledes modstrøms stationeret med st. 0 ved udløbet i Stokkebæk.  
 
Som det fremgår af bilag 1a og 1b, arbejdes der i forundersøgelsen med en med-
strøms stationering af vandløbet med st. 0 (regulativmæssig st. 22125) beliggende 
ved udløb af det store drænsystem fra syd (tegning 001). Det fremgår af bilag 1a, at 
strækningen mellem st. 0 og st. 826 ligger inden for scenarie 1 området, mens stræk-
ningen mellem st. 826 og st. 1964 ligger inden for scenarie 2 området. Scenarie 1 
området dækker således vandløbsstrækningen mellem de regulativmæssige stationer 
st. 21299 og st. 22125 (825 m), mens scenarie 2 området dækker vandløbsstræknin-
gen mellem de regulativmæssige stationer st. 20161 og st. 21299 (1.138 m).  
 
Af bilag 1b ses, at scenarie 1 området dækker strækningen af Hønsehaverenden mel-
lem de regulativmæssige stationer st. 0 og st. 646. 
 

2.3.1 Dimensioner 

Regulativet for Stokkebæk og Hønsehaverenden er et såkaldt vandføringsevneregula-
tiv, hvor vandløbets dimensioner er fastlagt ved opstilling af en række kravkurver for 
sammenhængen mellem vandføringen og vandstanden (Q/H-kurver). Et eksempel fra 
strækningen inden for undersøgelsesområdet er vist i figur 2.3.1. 
 
Stokkebæks regulativmæssige dimensioner er fastlagt ud fra en vandføringsmåling 
gennemført af Bioconsult i 1985, samt en række vandstands- og vandføringsobserva-
tioner til vurdering af vandføringsevnen. I forbindelse med regulativudarbejdelsen i 
1998 er dele af vandløbet genopmålt, hvilket også omfattede strækningen gennem 
undersøgelsesområdet. 
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Figur 2.3.1: Eksempel på Q/H kurve for Stokkebæk, her fra den regulativmæssig st. 21400, hvilket i forun-

dersøgelsen svarer til st. 725, som er beliggende mellem tilløbet a Hønsehaverenden og udløbet af scena-

rie 1 området. 

 
Ifølge regulativet findes der kun 2 broer, som passerer Stokkebæk inden for undersø-
gelsesområdet. Den længst opstrøms beliggende er en privat betonrørsbro i st. 72 - 
st. 78 (Ø 80 cm, regulativmæssig stationering: st. 22070 - st. 22076), mens den anden 
bro udgør den nedstrøms afgræsning af undersøgelsesområdet ved Ryttergårdsvej i 
st. 1967 - st. 1975 (regulativmæssig stationering 20160 - 20168), som er en kommu-
nal betonbro med et vandslug på 3,6 m. Hønsehaverenden passeres kun af en bro 
inden for undersøgelsesområdet, som er en privat betonrørsbro i st. 1352 - st. 1355 
(Ø 80, regulativmæssig stationering st. 104). 
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Ifølge drænoplysningerne i Orbicons drænarkiv findes der 24 rørtilløb til Stokkebæk 
inden for undersøgelsesområdet. Af regulativet fremgår imidlertid kun 15 tilløb, og 
heraf er 10 genfundet ved opmålingen i 2014. 
 

2.3.2 Vedligeholdelse 

For strækningen gennem undersøgelsesområdet gælder det ifølge regulativet, at 
Stokkebæk gennemgås 2 gange årligt, og der udføres om nødvendigt grødeskæring. 
De 2 gennemgange finder sted i perioderne uge 25 - 26 og i uge 37 - 38. 
 
Grødeskæringen på de opstrøms 555 m gennemføres i en 0,5 - 1,0 m bred strømren-
de, og på strækningen nedstrøms herfor skæres i en strømrende på 1,0 - 2,0 m. 
 
På strækningen er der krav til vandføringsevnen om vinteren, hvor kravkurverne angi-
ver den vandføringsevne, der mindst skal være tilstede. Vandføringsevnen kontrolle-
res en gang hvert år ved alle kravkurvestationer. Kontrollen gennemføres normalt i 
perioden 1. februar til 31. marts. Overskrides kravet, foretages oprensning følgende 
efterår. Inden for undersøgelsesområdet findes 3 kravkurvestationer, hvor den regula-
tivmæssige stationering er angivet i parentes: st. 725 (st. 21400), st. 1125 (st. 21000) 
og st. 1925 (st. 20200). 
 
Hønsehaverenden gennemgås i samme perioder, og i givet fald gennemføres grøde-
skæringen i en strømrende på 0,7 - 1,3 m. 
 
Hønsehaverenden oprenses normalt ikke. 
 

2.4. Oplande Karakteristiske afstrømninger og vandstande 

2.4.1 Oplande 

På baggrund af data fra Orbicons oplandsdatabase er oplandene til Stokkebæk og til 
Hønsehaverenden opgjort, som det fremgår af tabel 2.4.1. og 2.4.2.  
 

Tabel 2.4.1: Relevante topografiske oplande til Stokkebæk i undersøgelsesområdet i Bøllemosen. 

Vandløbsstation Projektlokalitet Opland 

km² 

0 Start af åbent vandløb 1,25 

577 Lige opstrøms tilløb af Hønsehaverenden 2,42 

578 Lige nedstrøms tilløb af Hønsehaverenden 7,82 

826 Grænsen mellem scenarie 1 og scenarie 2 7,86 

1262 Udløb af scenarie 2 området 8,95 
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Tabel 2.4.2: Relevante topografiske oplande til Hønsehaverenden i undersøgelsesområdet i Bøllemosen. 

Vandløbsstation Projektlokalitet Opland 

km² 

646 Indløb i undersøgelsesområdet 4,52 

1450 Ved udløb i Stokkebæk 5,40 

 

2.4.2 Karakteristiske afstrømninger 

Til fastlæggelse af karakteristiske afstrømningsværdier for vandløbene inden for un-
dersøgelsesområdet er der anvendt data fra den hydrometriske målestation 47.10 
Stokkebæk, st. 1,8 km, hvorfra der findes data for perioden 1976 til 2012. Stationen er 
beliggende cirka 1,5 km opstrøms vandløbets udløb i Langelandssund, og stationens 
opland er opgjort til 53,31 km². I denne undersøgelse er anvendt data for den 30-årige 
periode 1981 - 2010. 
 
Ved udløbet af undersøgelsesområdet (ved udløb af scenarie 2 området) findes 
hymersted 470066 Stokkebæk St. 20,2 SØ for Ryttergård, hvor der i perioden 1977 - 
1998 er gennemført i alt 13 vanføringsmålinger. Oplandet til positionen er opgjort til 
8,95 km². 
 
På baggrund af disse data er der opstillet en QQ relation (sammenhæng mellem 
vandføringen på de 2 målesteder), hvorefter data fra målestationen er oplandskorrele-
ret til undersøgelsesområdet, og på baggrund af disse data fra målestationen er der 
beregnet de karakteristiske afstrømninger for vandløbene, som fremgår af tabel 2.4.3. 
De karakteristiske afstrømninger er gældende for den hydrometriske referenceperiode 
1981 - 2010, en dataperiode på 30 år. 
 

Tabel 2.4.3: Karakteristiske afstrømninger (l/sek/km²) for undersøgelsesområdet i Bøllemosen. 

Afstrømning 

l/sek/km² 

Median 

mini-

mum 

Som-

mermid-

del 

Årsmid-

del 

Vinter 

middel 

Median 

maksi-

mum 

10-

årsmak-

simum 

Vandløb i Bøllemosen 0 2,72 10,38 15,85 81,3 114,5 

 
I tabel 2.4.4 er de karakteristiske afstrømninger omregnet til karakteristiske vandførin-
ger for de pågældende lokaliteter. 
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Tabel 2.4.4: Karakteristiske vandføringer (l/sek) for undersøgelsesområdet i Bøllemosen. Vandføringerne er 

afrundede til 3 betydende cifre. 

Vandføring, l/sek St. Op-
land 

Km² 

Medi-
anmi-
ni-
mum 

Som-
mer-
mid-
del 

Års-
mid-
del 

Vin-
ter-
mid-
del 

Medi-
an-
mak-
si-
mum 

10-
års 
mak-
si-
mum 

Stokkebæk 0 1,25 0 3,40 13,0 19,8 102 143 

 577 2,42 0 6,58 25,1 38,4 197 277 

 578 7,82 0 21,3 81 124 636 895 

 826 7,86 0 21,4 82 125 639 900 

 1262 8,95 0 24,3 93 142 728 1.030 

         
Hønsehaverenden 646 4,52 0 12,3 46,9 71,6 367 518 

 1450 5,4 0 14,7 56,0 85,6 439 618 

 

2.4.3 Vandstande 

Til belysning af vandstanden i forskellige situationer og på forskellige lokaliteter i un-
dersøgelsesområdet er der gennemført vandspejlsberegninger ved hjælp af Orbicons 
vandspejlsberegningsprogram VASP. Beregningerne er gennemført for 5 karakteris-
tiske vandføringer (medianminimum, sommermiddel, vintermiddel, medianmaksimum, 
og 10 års maksimum). For medianminimum og sommermiddel er anvendt Manningtal 
10, mens der for de øvrige karakteristiske afstrømninger er anvendt Manningtallet på 
22. Resultaterne af vandspejlsberegningerne fremgår af bilag 1a og 1b for henholds-
vis Stokkebæk og Hønsehaverenden. 
 
Det første, som springer i øjnene (bilag 1a og 1b), er, at begge vandløb er dybt skåret 
ned i terrænet, hvilket skyldes hårdhændet vedligeholdelse og/eller regulering.  
 
I mange vandløb ligger de beregnede sommer- og vintermiddelvandstande meget tæt 
på hinanden, på trods af, at afstrømningen normalt er størst i vinterperioden. Dette 
skyldes, at der om sommeren findes grøde i vandløbet, som presser vandstanden op 
og hyppigt til sammen niveau, som i det grødefrie vandløb om vinteren. Dette er imid-
lertid ikke tilfældet for de 2 vandløb i undersøgelsesområdet, hvor der er en tydelig 
forskel på sommer- og vintermiddelvandstanden. Af bilag 1a og 1b, ses det, at vinter-
middelvandstanden i Stokkebæk typisk ligger cirka 15 cm højere end sommermiddel-
vandstanden, mens forskellen i Hønsehaverenden typisk er cirka 10 cm. 
 
Stokkebæk 
På strækningen gennem scenarie 1 området (st. 0 - st. 826) ligger Stokkebæks vin-
termiddelvandspejl (bilag 1a) således generelt mellem 1,5 og 2 m under terræn. På 
strækningen nedstrøms gennem scenarie 2 området (st. 826 - st. 1964) ligger vandlø-
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bet endnu dybere skåret med en afstand mellem terræn og vintermiddelvandstanden 
generelt mellem 1,5 og 3 m. Selv ved en 10-års maksimum afstrømning ligger vand-
standen typisk mellem 1 og 2 m under terræn. 
 
Det er ligeledes karakteristisk, at Stokkebæk forløber gennem området med meget 
lille fald. Vandspejlsfaldet ved vintermiddel er således generelt kun 0,3 ‰ gennem 
hele projektområdet, med det ringeste fald gennem scenarie 1 området på 0,1 ‰ og 
cirka 0,4 ‰ gennem scenarie 2 området. 
 
Hønsehaverenden 
Hønsehaverenden ligger ligeledes meget dybt skåret i terræn, men dog knap så dybt 
som Stokkebæk. På strækningen gennem undersøgelsesområdet ligger vintervand-
standen generelt cirka 1,5 m under terræn 
 
Faldet i Hønsehaverenden (bilag 1b) er på strækningen gennem undersøgelsesområ-
det generelt væsentligt større end i Stokkebæk. Vintermiddelsvandstanden falder så-
ledes i gennemsnit cirka 2,1 ‰ på strækningen mellem broen ved vejen Bøllemose og 
frem til udløbet i Stokkebæk. Dette gennemsnitlige fald dækker dog over store variati-
oner, herunder også at en stor del af faldet udlignes på den rørlagte strækning mellem 
st. 845 og st. 1031. Nedstrøms denne strækning og frem til udløbet i Stokkebæk er 
faldet meget ringe (kun 0,3 ‰ på de nedstrøms 350 m), hvilket også skyldes stuvning 
fra Stokkebæk. 
 
Det bemærkes desuden, at den rørlagte strækning mellem st. 845 og st. 1031 er un-
derdimensioneret i forhold til de store ekstremvandføringer (medianmaksimum og 10-
års maksimum), idet vandstanden stuves betydeligt lige opstrøms rørindløbet især ved 
10-års maksimum.  
 

2.4.4 Vandbalance 

Tilførslen af kvælstof til et vådområde er bestemt af vandtransporten fra vådområdets 
opland og ud i vådområdet. For at kunne foretage en vurdering af kvælstoftransporten 
fra det laterale opland til vådområdet, er det nødvendigt med et kendskab til vandba-
lancen for området.  
 
Vandbalanceligningen er givet ved: 
 
N = Eakt + A0 + Au + ∆R, DMU (Hoffmann m.fl. 2003) 

hvor N er lig med den korrigerede nedbør, Eakt er den aktuelle fordampning, A0 er o-
verfladisk afstrømning fra hele nedbørsområdet (nettonedbør), Au er udsivning eller 
indsivning af dybereliggende grundvand fra/til nedbørsområdet og ∆R er opmagasine-
ring af vand på jorden og i jordmagasiner. Da de hydrologiske data er indhentet for en 
periode på 30 år (klimatiske referenceperiode, 1961 - 1991), vil der ikke være nogen 
magasinændringer af betydning, hvorfor magasinleddet (∆R) kan negligeres. Da ned-
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børsområdet er karakteriseret ud fra det topografiske opland, kan ”grundvandstyveri” 
de enkelte nedbørsområder imellem ikke udelukkes. ”Grundvandstyveri” kan medføre 
en afvigelse i det faktiske nedbørsområde, f.eks. hvis grundvandsspejlet hælder an-
derledes end topografien, og/eller hvis der i væsentligt omfang er drænet på tværs af 
vandskel.  Et væsentligt eksempel fra Jylland er, at Nørreå vest for Viborg ”stjæler” 
vandføring fra Karup Å svarende til ca. 500 l/sek. 
 
Selv om der eventuelt tilføres en del grundvand til området, er det vanskeligt at sætte 
tal på størrelsen Au, hvorfor denne må udelades som element i ligningen. Dette er dog 
generelt af mindre betydning for beregningerne, idet det omtalte ”grundvandstyveri” 
normalt har et begrænset omfang, set i forhold til det samlede opland. 
 
Vandbalanceligningen kan på den baggrund reduceres til følgende elementer: 
 
A0 = N - Eakt. 

Data for nedbør og potentiel fordampning er angivet for den klimatiske referenceperi-
ode 1961-1990 (Frich m.fl. 1997). Den angivne nedbør er en årssum fra en DMI ned-
børsstation Egeskov (station 28420) og udgør 708 mm/år. Korrektionsfaktoren er op-
gjort til 12 % på årsbasis for denne station (Frich m.fl. 1997). Den korrigerede årlige 
nedbørsmængde for undersøgelsesområdet kan derved beregnes til 792 mm.  
 
Den aktuelle fordampning er beregnet ud fra en relation fundet mellem aktuel og po-
tentiel fordampning fra fire jyske vandløbsoplande (Hoffmann m.fl. 2003). Indregnes 
denne relation fås en aktuel fordampning på 435 mm/år. Nettonedbøren, der er et ud-
tryk for den vandmængde, der afstrømmer via overfladisk afstrømning fra nedbørsom-
rådet til undersøgelsesområdet, kan således beregnes til 358 mm/år.  
 
Til fosforbalanceberegningerne er anvendt potentiel fordampning. Det antages her-
med, at fordampningen fra projektområdet samt det direkte opland er størrelsen for 
den potentielle fordampning. Værdien for POT er udtrukket fra DMI klimagrid (tekniske 
rapport 12-10, DMI 2012).  Nærmeste celleværdi til Bøllemosen er 635 mm/år.  
 

2.5. Geologi, landskab og jordbund 

Bøllemosen udgør den vestlige (opstrøms) del af dalstrøget omkring Stokkebæk, der 
skærer sig ned i den omkringliggende moræne. På geomorfologiske kort er dalstrøget 
hverken markeret som smeltevandsdal eller som tunneldal, men dalstrøget har imid-
lertid en tydelig markering i landskabet (Svendborg Kommune 2013).  
 
Den dominerende jordtype er moræneler, som findes på dalsiderne og i dele af dal-
bunden. I Bøllemosen findes et omkring 80 ha stort område med ferskvandsaflejrin-
ger. 
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Omkring Stokkebæk falder bølgende til svagt bakkede dalsider jævnt ned mod dal-
bunden, som overvejende er ganske smal med en maksimal bredde på cirka 200 m, 
idet den dog er noget bredere ved Bøllemosen. Fra bunden af dalen stiger terrænet 
mellem 5 og 15 m til overkanten af dalsiderne. De største terrænforskelle findes i den 
del af dalstrøget, som ligger nær kysten, og de mindste forskelle findes i den vestlige 
del ved Bøllemosen. 
 
Bøllemosen fremstår som et bredt, helt fladt lavbundsområde med en drænet og in-
tensivt dyrket flade kun brudt af bevoksning langs Stokkebæk samt enkelte vildtplant-
ninger. Bøllemosen afgrænses fra de omkringliggende landbrugsflader af et svagt 
markeret spring i terrænet. Mod syd og sydøst danner skoven omkring ejendommen 
Stokholm og den vestlige del af Gudbjerg Skov en grøn og overordnet afgrænsning af 
området. 
 
Jordbund 
Jordbunden i området er beskrevet ud fra eksisterende kilder herunder den geologiske 
overfladekartering (arealinfo.dk), Danmarks Digitale jordartskort, eventuelle geotekni-
ske undersøgelser og gennemførte profilboringer.  
 
Den geologiske overfladekartering viser jordtyperne i de øvre jordlag (figur 2.5.1).  
 

 
Figur 2.5.1: Jordbundsforholdene i undersøgelsesområdet i Bøllemosen. Kilde: arealinfo.dk. 
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Det ses af figuren, at størsteparten af overfladejorden inden for undersøgelsesområ-
det består af humusjord, mens andre væsentlige dele består af lerblandet sandjord 
(mod syd) og lerjord mod øst. 
 
Danmarks Digitale jordartskort indeholder oplysninger om jordarternes type og udbre-
delse i en dybde af cirka 1 m. De forekommende jordarter inden for undersøgelsesom-
rådet fremgår af figur 2.5.2. Den overvejende jordtype i området er tørv, men der fore-
kommer også i mindre omfang moræneler i randen af undersøgelsesområdet.  
 
Forekomsten af tørv i området er bekræftet ud fra ældre kortmaterialer (figur 2.1.3 og 
2.1.4), hvor der er vist tørvegrave i ret betydeligt omfang.  
 
I forbindelse med forundersøgelsen er der gennemført 94 profilboringer, hvor jordbun-
den er beskrevet fra terræn til 100 cm’s dybde. Profilboringerne er gennemført på de 
lokaliteter, hvor der ligeledes er udtaget jordprøver til vurdering af risiko for fosforlæ-
kage (afsnit 4.4). Placering af de gennemførte profilboringer fremgår af figur 2.5.3.  
Jordbundsbeskrivelsen for de 94 boringer fremgår af bilag 5. 
 

 
Figur 2.5.2: Udsnit af Danmarks Digitale jordartskort i og omkring projektområdet (lilla streg) ved Bøllemo-

sen. DSG: Smeltevandssans og -grus. F: Ferskvandsaflejringer (tørv) ML: Moræneler. MSG: Morænesand 

og grus. 
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Figur 2.5.3: Placering af prøvetagningsområder samt profilboringer i undersøgelsesområdet i Bøllemosen. 

2.6. Afvandingstilstand og arealanvendelse  

2.6.1 Afvandingstilstand 

Ved beregning af afvandingsdybden i projektområdet i Bøllemosen er anvendt det 
VASP-baserede værktøj VASPDem. Værktøjet er i stand til at beregne den vertikale 
differens mellem to højdemodeller (her: terrænmodellen og den konstruerede ”vand-
spejlsmodel” for Stokkebæk/Hønsehaverenden).  
 
Afvandingstilstanden på de arealer, der er direkte påvirket af vandløbenes vandspejl, 
er beskrevet ved vintermiddelvandstanden i åen (baseret på data for perioden januar -
april og oktober-december), der i dette tilfælde anses for at være et godt bud på den 
gennemsnitlige påvirkning. Der regnes med et terrænniveau på 1,0 m over vandspej-
let i vandløbet som værende den øvre grænse for de arealer, hvis anvendelse er di-
rekte påvirket af vandstanden i de 2 vandløb.  
 
Beregningerne er gennemført på grundlag af opmålte forhold. Disse er således et 
udtryk for de eksisterende afvandingsforhold, som de kommer til udtryk på baggrund 
af opmålte dimensioner fra 2014. Da der findes en del grøfter og dræn i undersøgel-
sesområdet, er den beregnede vandstand i vandløbene dog skudt ud i ådalen med en 
hældning på 1 ‰, 
 
Der er gennemført en vurdering af de påvirkede arealer ved vintermiddelvandstanden 
(som under de eksisterende forhold ligger cirka 15 cm højere end sommermiddel-
vandstanden), idet afvandingstilstanden på de vandløbspåvirkede arealer er beskrevet 
ved hjælp af 6 afvandingsklasser, der er beskrevet som følger: 
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• Arealer med frit vandspejl. 
• Arealer med terræn beliggende fra 0 - 25 cm over vandstanden i vandløbene. 

Denne arealkategori benævnes sump. Landbrugsmæssig udnyttelse af arealer-
ne er begrænset til meget ekstensiv græsning. 

• Arealer med terræn, der er beliggende mellem 25 og 50 cm over vandstanden i 
vandløbene. Denne arealkategori benævnes våd eng. Arealerne vil kunne an-
vendes til græsning. 

• Arealer med terræn, der er beliggende mellem 50 og 75 cm over vandstanden i 
vandløbene. Denne arealkategori benævnes fugtig eng. Arealerne vil kunne an-
vendes til græsning, og på de højest liggende dele eller i tørre somre vil der tilli-
ge være mulighed for høslæt. 

• Arealer med terræn, der er beliggende mellem 75 og 100 cm over vandstanden 
i vandløbene. Denne arealkategori benævnes tør eng. Arealerne vil kunne an-
vendes til græsning og høslæt. 

• Arealer med terræn, der er beliggende mere end 100 cm over vandstanden i 
vandløbene. Arealerne ligger så højt, at arealanvendelsen ikke påvirkes af 
vandstanden i vandløbene.  

 
Resultaterne af beregningerne fremgår af tabel 2.6.1 (vintermiddelvandstand) samt af 
kortet over de eksisterende afvandingsforhold (tegning 002). 
 

Tabel 2.6.1: Klassifikation af arealer i undersøgelsesområdet, der er direkte påvirket af vandstanden i vand-
løbet beregnet ud fra opmålte forhold (se også forklaring i teksten). 

Arealklassifikation Areal 

ha 

Areal 

% 

Frit vandspejl (vandløb og søområder) 0,03 0,1 

Sump (afvandingsdybde 0 - 25 cm) 0,20 0,7 

Våde enge (afvandingsdybde 25 - 50 cm) 1,7 5,6 

Fugtige enge (afvandingsdybde 50 - 75 cm) 5,7 19,4 

Tørre enge (afvandingsdybde 75 - 100 cm) 21,9 74,2 

I alt 29,6 100,00 

 
Som det fremgår af tabellen, har 29,6 ha en afvandingsdybde under 1,00 m ved den 
eksisterende vintermiddel vandstand i undersøgelsesområdet. Afvandingstilstanden i 
den resterende del af undersøgelsesområdet er således ikke direkte påvirket af vand-
standen i vandløbene. Hovedparten af de påvirkede arealer (cirka 74 %) er tørre en-
ge, mens en anden større del (cirka 19 %) er fugtige enge. De mest fugtige afvan-
dingsklasser (frit vandspejl, sump og våde enge) udgør i alt kun cirka 6,5 %. 
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Grunden til, at kun en ret ringe del af undersøgelsesområdet er direkte påvirket af 
vandløbenes vandstand, er, at vandløbene ligger så dybt nedskårne i terrænet, som 
det er tilfældet.   
 

2.6.2 Arealanvendelse 

Besigtigelser samt tilgængeligt kortmateriale og luftfotos viser, at arealerne inden for 
undersøgelsesområdet generelt udnyttes landbrugsmæssigt intensivt. Som det frem-
går af afsnit 2.9 udgør naturindholdet i området en meget lille del af undersøgelses-
området. For yderligere detaljer omkring arealanvendelsen henvises til den ejen-
domsmæssige forundersøgelse.  
 

2.7. Næringsstofbelastning 

2.7.1 Kvælstof 

Der er udført beregninger af kvælstofbelastning med baggrund i DMU’s tekniske an-
visninger nr. 19 (Hoffmann et al., 2003). Der er desuden taget hensyn til Naturstyrel-
sens anvisninger for udregning af kvælstofbelastning med de seneste rettelser fra 
december 2013 (kilde: www.vandprojekter.dk). 
 
En vigtig forudsætning for en vurdering af kvælstoffjernelsen i et område er kendskab 
til kvælstoftransporten til området. Beregningerne er angivet som en gennemsnitlig 
transport af kvælstof til det kommende vådområde. 
 
Til vurdering af kvælstoftilførslen til området er anvendt en nettonedbør på 358 mm. 
Det fremgår af jordbundskortlægningen i afsnit 2.5, at cirka 89 % af det topografiske 
opland er ler (dvs.11 % er sand). Det er ligeledes vurderet, at andelen af dyrket jord i 
det topografiske opland udgør 88 % (afsnit 2.6.2). 
 
Størrelsen af det topografiske vandløbs opland til Bøllemosen opstrøms undersøgel-
sesområdet er cirka 454 ha. Størrelsen af det direkte opland til projektområdet (afsnit 
4.2.2) er opgjort til 303 ha (hvor selve projektområdets størrelse er fratrukket). 
 
Ved beregning af det årlige kvælstofbelastning til undersøgelsesområdet, er der taget 
udgangspunkt i nedenstående formel: 
 
Ntab = 1,124 ⋅ exp(-3,080 + 0,758 ⋅ ln(A) - 0,0030 ⋅ S + 0,0249 ⋅ D) 

hvor Ntab er det gennemsnitlige årlige kvælstoftab per hektar nedsivningsområde, A er 
vandbalancen (nettonedbørsoverskuddet) i mm/år for nedsivningsområdet, D er ande-
len af dyrket areal i % for nedsivningsområdet, mens S er andelen af sandjord i % for 
nedsivningsområdet. 
 
På denne baggrund kan kvælstoftransporten til området opgøres som vist i tabel 
2.7.1, og den fremgår ligeledes af bilag 3. 
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Tabel 2.7.1: Kvælstoftransport til projektområdet Bøllemosen. 

Kvælstoftab Nuværende forhold 

Kvælstoftab pr ha topografisk opland, Ntab, kg N/ha/år 38,9 

Årligt tab af kvælstof fra det topografiske opland, tons N/år 17,7 

 

2.7.2 Fosfor 

Opgørelsen af fosfortransporten følger den tekniske vejledning for kvantificering af 
fosfortab ved retablering af vådområder, Hoffmann et al., 2013. Ifølge denne kan den 
partikelbundne fosfortransport i vandløb kvantificeres ud fra følgende ligning: 
 
PP =1,09*EKSP(-7,6634 + 0,9208*ln(Qflom) + 0,0229*A + 0,0092*S + 0,0187*SL - 0,0412*EM)   
 
hvor: 
Qflom er Flomafstrømningen: (1-BFI)*års afstrømning (mm/år). 
S: Andel sandjord i opland (%): Sum af FK 1-3 i den danske jordklassifikation divideret 
med sum af FK 1-8. 
A: Andel af landbrugsjord i opland (%) fra Markblok tema, brug evt. AIS luatype 2112 
selvom den i de fleste tilfælde vil være højere. 
SL: Slope/hældning af vandløb (‰ eller m/km). 
EM: Andel Eng/mose i opland (%). Kode 4110 + 4120 i AIS areal anvendelses tema. 
 

2.7.3 Undersøgelse af jordens fosfor 

For at kunne foretage vurdering af risikoen for fosforlækage ved projektgennemførsel 
er der gennemført prøvetagning på 94 delarealer (figur 2.5.3). Prøvefelterne er udlagt 
langs transekter på tværs af undersøgelsesområdet for cirka hver 300 meter langs 
vandløbene med maksimal bredde på 50 meter. Prøvefelternes størrelse er tilpasset 
undersøgelsesområdet, så det er fuldt dækkende. Prøvetagningen har således fulgt 
principperne i den seneste P-vejledning (Hoffmann et. al, 2013).  
 
I forbindelse med disse undersøgelser er jordbundens tekstur og dræningsforhold 
beskrevet. Der er inden for hvert enkelt delareal udtaget 16 delprøver, der er puljet til 
én samlet prøve, hvorfra der er gennemført bikarbonat dithionit ekstraktion (i det føl-
gende benævnt BD-ekstraktion) for indholdet af jern og fosfor samt tørstofbestemmel-
se. Endeligt er der udtaget en særskilt jordprøve til volumenbestemmelse, hvor der 
ligeledes bestemmes tørstof. 
 
Som det fremgår af bilag 6 og 7, varierer indholdet af BD-ekstrahérbart fosfor mellem 
29 og 280 mg/kg tørvægt. Indholdet af BD-ekstrahérbart jern varierer mellem cirka 
990 og 8.500 mg/kg tørvægt. Molforholdet mellem BD-Fe og BD-P varierer mellem 4,6 
og 49,8 med et gennemsnit på 18,1. 
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Samlet indikerer P-analyserne, at der er en risiko for fosforlækage ved projektets gen-
nemførelse, hvilket er nærmere omtalt i afsnittet om fosfor (afsnit 4.4). 
 

2.8. Okkerbelastning 

Ifølge okkertemaet på arealinfo.dk er undersøgelsesområdet kortlagt som ikke klassi-
ficeret lavbund, hvilket betyder, at området ikke er undersøgt i forbindelse med kort-
lægningen af okkerpotentielle arealer.  
 
Som det fremgår af afsnit 2.5, findes der tørv i undersøgelsesområdet, hvilket kan 
indebære en risiko for jernudvaskning, såfremt grundvandsstanden sænkes. Der er 
dog ikke kendskab til okkerforekomster ikke området, hvilket ligeledes er bekræftet 
under besigtigelsen. Dette på trods af, at området er intensivt afvandet både med 
dræn men også med dybt skårne vandløb som følge af hårdhændet vedligeholdelse 
og reguleringsarbejder. Det er derfor meget sandsynligt, at der i undersøgelsesområ-
det ikke findes mineraler i jordbunden, som vil kunne give anledning til okkerudvask-
ning. 
 

2.9. Planforhold 

Stokkebæk og mindre dele af projektområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 
3 om beskyttelse af særlige naturtyper. De beskyttede naturtyper er ifølge arealinfo.dk 
kortlagt som eng eller mose, ligesom der findes flere mindre vandhuller (5 i scenarie 1 
området og 1 i scenarie 2 området). Ligeledes findes der arealer, som er udlagt som 
fredskov beliggende syd for overgangen mellem scenarie 1 og scenarie 2 områderne 
(figur 2.9.1). Desuden findes der flere beskyttede sten- og jorddiger inden for under-
søgelsesområdet, men anlægsarbejderne kan tilrettelægges, således at disse ikke 
bliver berørt. 
 
Langt hoveparten af undersøgelsesområdet er udpeget som særligt følsomt land-
brugsområde (SFL), med henblik på beskyttelse af natur og især overfladevand (figur 
2.10.2). Hele undersøgelsesområdet er ligeledes udpeget som område med særlige 
drikkevandsinteresser. 
 
Desuden skal det bemærkes, at et areal øst for ejendommen Stærbakkegård lige syd 
for undersøgelsesområdet ligger et V2 kortlagt areal (figur 2.9.3), hvilket betyder, at 
der er dokumentation for, at arealet er jordforurenet. Forureningen er beliggende på 
matr.nr. 74a Lund By. Lunde. 
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Figur 2.9.1: Beskyttede naturtyper i og omkring undersøgelsesområdet i Bøllemosen. Data fra Arealinfo.dk. 

Desuden er vist § 3 vandløb (stiplet lyseblår streg), beskyttede sten- og jorddiger (orange streg) samt fred-

skov (grøn bølge markering). 

 
Figur 2.9.2: Arealer, som er kortlagt som særligt følsomme landbrugsarealer (SFL). 
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Figur 2.9.3: Kortlagt V2 jordforurenet areal (rødt område) lige syd for undersøgelsesområdet. 

Vandplan 1.15 Det Sydfynske Øhav 
Ifølge Vandplan 1.15 Det Sydfynske Øhav (Miljøministeriet 2014), der blev vedtaget i 
december 2014, er målsætningen god økologisk tilstand for vandløbsstrækningerne 
inden for undersøgelsesområdet, og målsætningen er faunaklasse 5 for alle vand-
løbsstrækninger inden for undersøgelsesområdet. 
Vandløbenes nuværende tilstand er moderat økologisk tilstand generelt med fauna-
klasse 4. Dette gælder dog ikke den rørlagte strækning af Hønsehaverenden (ukendt 
økologisk tilstand) eller strækningen nedstrøms herfor, hvor der findes god økologisk 
tilstand. 
 
I vandplanen er der ingen krav om indsatser, men målopfyldelse er udskudt til senere 
planperioder på grund af uforholdsmæssigt store omkostninger. 
 

2.10. Biologiske forhold 

2.10.1 Smådyr 

Ifølge arealinfo.dk findes der kun et sparsomt materiale om smådyrsfaunaen i vandlø-
bene i undersøgelsesområdet. Der findes således 2 stationer, hvor der er angivet 
DVFI-værdier. Beliggenheden af disse fremgår af figur 2.10.1. 
 
Den ene station (st. 47000579) ligger i Hønsehaverenden kort opstrøms Hønsehave-
vej. Der er kun bestemt DVFI en gang (11. maj 2009), og værdien er bestemt til 5 
svarende god biologisk vandkvalitet. Den anden station (47000700) er beliggende i 
Stokkebæk kort nedstrøms Ryttergårdsvej. Også her er der kun bestemt DVFI data 1 
gang (18. marts 2011), og værdien er bestemt til 3, hvilket svarer til ringe biologisk 
vandløbskvalitet. 
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Figur 2.10.1: DVFI målestationer i tilknytning til undersøgelsesområdet i Bøllemosen. Kilde: arealinfo.dk. 

 

2.10.2 Vandløbsforhold 

Ifølge den senest udarbejdede udsætningsplan for Stokkebæk (DTU Aqua 2009) 
fremstår vandløbssystemet som relativt artsfattigt. Ved befiskningerne er der således 
kun registreret ørred, havørred, ål, 3-pigget hundestejle og skalle. Der er undersøgt i 
alt 16 stationer i systemet, hvoraf der alene er gennemført besigtigelse på 4 stationer, 
mens der på de resterende 12 stationer er foretaget både besigtigelse og kvantitativ 
bestandsanalyse ved elektrofiskeri.  
 
Som det fremgår af figur 2.10.2, omfatter udsætningsplanen kun 1 station, som er 
relevant i forbindelse med forundersøgelsen, og som ligger inden for eller i nær til-
knytning til undersøgelsesområdet. Det drejer sig om st. 1, som ligger ved broen ved 
Ryttergårdsvej ved udløbet af scenarie 2 området. Svarende til vandløbets opmålte st. 
1964.  
 
Det fremgår af udsætningsplanen, at Stokkebæk generelt set rummer en fin ørredbe-
stand på mange af de undersøgte stationer, og Stokkebæk er et af de bedre havør-
redvandløb på Fyn. Opstrøms i vandløbet, hvor undersøgelsesområdet ligger, fremgår 
det imidlertid af udsætningsplanen, at den øvre del af Stokkebæk fra Bøllemosen til 
Skrams Vænge er hårdt vedligeholdt. Strækningen er dybt nedgravet med en blød og 
mudret bund. Vandløbet er her beskrevet som værende ”ikke ørredvand”. Beskrivel-
sen af forholdene på st. 1 dækker de øverste cirka 2,5 km af vandløbet og altså hele 
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undersøgelsesområdet. Den gennemsnitlige bundbredde er i ifølge udsætningsplanen 
cirka 1,3 m, og vanddybden er 10 cm. 
 

 
Figur 2.10.2: Kort over stationer som indgår i forbindelse med udarbejdelsen af den seneste udsætnings-
plan for Stokkebæk (DTU Aqua 2009) 

 
Ikke langt nedstrøms undersøgelsesområdet ændrer vandløbet karakter til et fint ør-
redvandløb med generelt varierede fysisk forhold, og ifølge udsætningsplanen er store 
del af forløbet fra Skrams Vænge til Guldbjerg (st. 2 - 4 i figur 2.10.2) omkranset af 
gammel bøgeskov og har et meget varierende naturligt forløb med gruset og stenet 
bund. 
 
Som nævnt er der ingen fiskeinteresser på vandløbsstrækningerne inden for undersø-
gelsesområdet, men vandløbsfaldet på Hønsehaverenden på strækningen opstrøms 
området giver mulighed for, at der potentielt kan etableres et godt og fysisk varieret 
vandløb. De fysisk forhold er dog ikke gode i dag, og vandløbsstrækningen er ifølge 
vandplanen ikke målsat. Som nævnt i afsnit 2.10.1 er der dog i 2009 konstateret en 
DVFI værdi på 5 lige opstrøms Hønsehavevej.  
 

2.10.3 Terrestriske forhold 

Der er ikke som led i forundersøgelsen foretaget undersøgelser af den terrestriske 
natur i undersøgelsesområdet, og der foreligger heller ikke data fra tidligere undersø-
gelser af naturindholdet i området. Beskrivelsen af den terrestriske natur er derfor 
alene baseret på de oplysninger, der findes om udpegninger af beskyttet natur. 
 
I det kortlagte påvirkningsområde område findes der 2 arealer, der i henhold til natur-
beskyttelseslovens § 3 er registreret som mose og 1 areal, der er registreret som eng. 
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Derudover findes der et antal § 3-registrerede vandhuller, og endelig er Stokkebæk på 
hele strækningen gennem området omfattet af § 3 (figur 2.10.3). 
 
Der er ingen konkrete registreringer af Bilag IV-arter i undersøgelsesområdet, men 
stor vandsalamander er registreret i nærheden. Også spidssnudet frø kan muligvis 
forekomme i nærheden af projektområdet. 
 
Der findes adskillige arter af flagermus i nærheden af projektområdet, om end dette i 
kraft af den nuværende udnyttelse og karakter næppe i sig selv er levested for flager-
mus. 
 

 
Figur 2.10.3: Kort over § 3-registreret natur i påvirkningsområdet. (Danmarks Miljøportal). 

 

2.11. Tekniske anlæg 

2.11.1 Veje, broer m.m. 

Der findes inden for undersøgelsesområdet en bro over Stokkebæk (Ryttergårdsvej) 
og en markoverkørsel over Hønsehaverenden. Beliggenheden af de enkelte broer 
fremgår af tegning 001. 
 
Der findes to veje, hvor undersøgelsesområdet er tæt på (Høje Dong og Hønsehave-
vej), mens undersøgelsesområdet desuden strækker sig på begge sider af vejen Bøl-
lemosen. 
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2.11.2 Bygninger og bygningsværker 

Der er via arealinfo.dk hentet oplysninger om spildevandsforhold, vandforsyning og 
forekomst af kælder på 15 udvalgte ejendomme, som ligger på så lavt et terræn og så 
nær undersøgelsesområdet, at deres kælder, spildevands- og vandforsyningsanlæg 
potentielt vil kunne blive påvirket af projektet.  
 

Tabel 2.11.1: Liste over spildevandsforhold og vandforsyning for 15 udvalgte ejendomme beliggende i 

nærheden af undersøgelsesområdet ved Bøllemosen. Oplysningerne er indhentet fra BBR registret via 

arealinfo.dk ultimo februar 2015. Postadressen er 5771 Stenstrup. Den angivne kote er den laveste ter-

rænkote nær bygningerne, registreret ud fra højdemodellen. 

Mat. 

Nr. 

Adresse Vandforsyning Kælder Spildevandsfor-

hold 

Laveste 

terrænkote 

DVR90 

1b Grøftehavevej 

16 

Alment vandforsy-

ningsanlæg (tidlige-

re offentligt) 

Nej Mekanisk rensning 

med nedsivningsan-

læg (tilladelse ikke 

påkrævet) 

78,8 

88a Hønsehavevej 8 Alment vandforsy-

ningsanlæg (tidlige-

re offentligt) 

Nej Mekanisk rensning 

med nedsivningsan-

læg (tilladelse ikke 

påkrævet) 

79,4 

84a Hønsehavevej 

14 

Alment vandforsy-

ningsanlæg (tidlige-

re offentligt) 

Nej Mekanisk og biolo-

gisk rensning (æl-

dre anlæg uden 

renseklasse) 

77,0 

23u Bøllemosen 20 Vandindvindingsan-

læg (egen boring til 

1 el. 2 ejendomme) 

Nej Mekanisk rensning 

med privat udledn. 

dir. til vandløb, sø 

eller hav 

76,9 

16e Bøllemosen 16 Vandindvindingsan-

læg (egen boring til 

1 el. 2 ejendomme) 

Nej Mekanisk rensning 

med privat udledn. 

dir. til vandløb, sø 

eller hav 

76,8 

76b, 

76d, 

76e 

Bøllemosen 

12A 

Vandindvindingsan-

læg (egen boring til 

1 el. 2 ejendomme) 

Nej Mekanisk rensning 

med privat udledn. 

dir. til vandløb, sø 

eller hav 

76,4 

38i Bøllemosen 10 Brønd Nej Mekanisk rensning 

med privat udledn. 

dir. til vandløb, sø 

eller hav 

76,8 
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Tabel 2.11.1:  Fortsat. 

Mat. 

Nr. 

Adresse Vandforsyning Kælder Spildevandsfor-

hold 

Laveste 

terrænkote 

DVR90 

38f, 

38g 

Bøllemosen 8 Vandindvindingsan-

læg (egen boring til 

1 el. 2 ejendomme) 

Nej Mekanisk rensning 

med privat udledn. 

dir. til vandløb, sø 

eller hav 

76,4 

73d Bøllemosen 6 Alment vandforsy-

ningsanlæg (tidlige-

re offentligt) 

Nej SO: Minirensean-

læg med direkte 

udledning 

76,5 

79c Bøllemosen 4 Vandindvindingsan-

læg (egen boring til 

1 el. 2 ejendomme) 

Nej Mekanisk og biolo-

gisk rensning (æl-

dre anlæg uden 

renseklasse) 

77,0 

74a Høje Dong 12 Alment vandforsy-

ningsanlæg (tidlige-

re offentligt) 

Ja  

(8 m²) 

Mekanisk rensning 

med privat udledn. 

dir. til vandløb, sø 

eller hav 

78,0 

11e Høje Dong 1 Vandindvindingsan-

læg (egen boring til 

1 el. 2 ejendomme) 

Nej SO: Minirensean-

læg med udledning 

til markdræn 

78,4 

21a Høje Dong 3 Alment vandforsy-

ningsanlæg (tidlige-

re offentligt) 

Nej Mekanisk rensning 

med privat udledn. 

dir. til vandløb, sø 

eller hav 

78,5 

76a Høje Dong 16 Alment vandforsy-

ningsanlæg (tidlige-

re offentligt) 

Ja 

(12 m²) 

Mekanisk rensning 

med privat udledn. 

dir. til vandløb, sø 

eller hav 

79,3 

21d Høje Dong 5 Alment vandforsy-

ningsanlæg (tidlige-

re offentligt) 

Nej Mekanisk rensning 

med privat udledn. 

dir. til vandløb, sø 

eller hav 

79,6 

 
I scenarie 2 området er der etableret større vindmøller på terrænet nord for Stokke-
bæk (tegning 001). Her findes en lille vindmøllepark på i alt 3 møller (figur 2.11.1), 
hvoraf kun den ene er opstillet inden for undersøgelsesområdet. Den er opstillet på 
matr. 1k Mullerup Hgd, Gudbjerg, som er privatejet.  
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Møllen er opstillet cirka 50 m nord for Stokkebæk på terræn i cirka kote 77,0 m 
DVR90. De øvrige 2 møller er opstillet på højere terræn uden for undersøgelsesområ-
det. 
 

 
Figur 2.11.1: Vestas vindmølle opstillet i scenarie 2 området cirka 50 m nord for Stokkebæk. Møllen er 

opstillet på terræn i kote 77,0 m DVR90. Til højre anses de 2 øvrige møller i den lille vindmølleark. 

2.11.3 Ledninger 
Der er indhentet ledningsoplysninger via LER. Følgende ledningsejere har ledninger 
inden for undersøgelsesområdet: 

• Energi Fyn Net 
• FFV Spildevand (forsyningsselskab ejet af Fåborg-Midtfyn Kommune) 
• Kværndrup Vandværk 
• Sydfyns elforsyning 
• Svendborg Vand 
• TDC 
 

Det skal bemærkes, at det område, der er søgt oplysninger på, generelt er noget stør-
re end det område, der vil kunne blive påvirket ved gennemførelse af projektet. Der er 
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derfor fremkommet oplysninger om ledningsanlæg, der ikke vil kunne blive berørt af 
projekterne, og kun de ledningsanlæg, der potentielt vil kunne blive berørt, er indteg-
net på kort og omtalt nedenstående. Beliggenheden af de enkelte ledninger fremgår af 
tegning 001.    
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3. PROJEKTGENNEMFØRELSE 

3.1. Skitseforslag 

I forbindelse med udarbejdelse af den tekniske forundersøgelse, er der udarbejdet 3 
skitser for etablering af vådområdet med vandspejlet i intervallet kote 75,5 til 76,0 med 
25 cm spring. I samarbejde med Svendborg Kommune, er det besluttet at arbejde 
videre med etablering vådområdeprojektet med en vandstand i kote 75,75 m DVR90. 
 
Det bemærkes her, at etablering af vådområdet med vandspejl i denne kote vil medfø-
re behov for ret betydelige afværgeforanstaltninger (afsnit 3.8) til sikring af bygninger-
ne, som ligger i projektområdets periferi. Der kan sandsynligvis godt etableres et våd-
område med et lavere vandspejl (f.eks. kote 75,5 eller 75,25 m DVR90), men det vur-
deres, at dette ikke væsentligt vil reducere behovet for afværgeforanstaltninger. Et 
lavere vandspejl vil samtidigt medføre, at der etableres et væsentligt mindre projekt-
område, hvilket vil medføre et tilsvarende mindre potentiale for kvælstoffjernelse. Den 
valgte vandstand er således fremkommet ud fra en afvejning mellem behov for afvær-
geforanstaltninger og mulig kvælstoffjernelse i området. 
 

3.2. Projekterede ændringer 

De anlægstiltag, der anbefales foretaget, har overordnet til formål at optimere reduk-
tionen af kvælstofbelastning fra oplandet til Stokkebæk og Hønsehaverenden med 
henblik på at begrænse tilførslen til Det Sydfynske Øhav. Foruden en forbedret kvæl-
stoffjernelse forventes tiltagene også på længere sigt at genskabe Bøllemosen, hvilket 
vil få afgørende positiv virkning på naturtilstanden og de landskabelige og rekreative 
værdier ved arealet.  
 
De overordnede virkemidler, som anvendes, er en generel / permanent hævning af 
vandspejlet i Bøllemosen, hvilket vil resultere i dannelse af større lavvandede søom-
råder.  
 
I afsnittene nedenfor er de enkelte anlægstiltag gennemgået nærmere. 
 

3.3. De enkelte projektelementer 

De anlægstiltag, der gennemføres i forbindelse med vådområdeprojektet, er overord-
net følgende: 
 

1. Indledende arbejder (herunder rydninger og etablering og drift af midlertidigt 
sandfang). 

2. Hævning og genslyngning af Stokkebæk. 
3. Hævning af Hønsehaverenden. 
4. Nedbrydning af rørlagt strækning på Hønsehaverenden 
5. Tilpasninger og afbrydelse af dræn og grøftetilløb. 
6. Afværgeforanstaltninger. 

 
De projekterede ændringer fremgår af tegning 003. 
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De enkelte anlægstiltag er nærmere gennemgået i afsnit 3.4 - 3.8. 
 
Det skal her bemærkes, at ovennævnte punkt 4 skal gennemføres, idet etableringen 
af vådområdet og den deraf væsentligt højere vandstand medfører, at den rørlagte 
strækning ved ekstremafstrømningerne medianmaksimum og 10-års maksimum vil 
betyde væsentlig stuvning opstrøms, således at større arealer beliggende uden for 
projektområdet ville blive påvirket ved disse store afstrømninger, hvorfor rørene fjer-
nes. Dette vil også være positivt af æstetiske hensyn.  
 

3.4. Indledende arbejder 

3.4.1 Vejadgang og transport  

Adgangen til projektområdet sker fra de nærmest liggende befæstede veje og bære-
dygtige markveje i området. Vejadgang til projektområdet sker via Hønsehavevej, 
Grøftehavevej, Bøllemosen, Høje Dong og Ryttergårdsvej. Derudover anvendes de 
lokale adgangsveje/markveje til fremføring af materialer og maskiner til vandløbene. 
 
Udvælgelsen af de lokale adgangsveje og interimsveje (midlertidige veje i anlægspe-
rioden) langs vandløb mv. foretages i forbindelse med detailprojekteringen, hvor også 
adgangen til og færdsel på arealerne aftales med lodsejerne. 
 
Gravearbejderne og tilførsel af indbygningsmaterialer kan generelt ske på begge sider 
af de nuværende vandløbstracéer, hvor transportafstande fra opgravningssteder til 
udlægsarealer og indbygningsområder tilstræbes at blive mindre end 50 - 100 m, dog 
er transportafstand, hvor røret opgraves ved Hønsehaverenden til udplaneringssted 
ved Stokkebæk, cirka 800 meter, alternativt til anvendelse som omtalt i afsnit 4.6.1 
(undervandsøer langs sammenløbet af Stokkebæk og Hønsehaverenden).  
 
Det påregnes, at transport af materialer skal foregå ved brug af køreplader, madrasser 
eller tilsvarende på større delstrækninger, fordi jordbunden i en del af området er blød 
humusjord. 
 

3.4.2 Rydninger 

Ved etablering af vådområdet anbefales de skovområder i projektområdet, hvor der 
etableres et permanent vandspejl, fældet, hvilket også gælder for enkeltstående træer 
og buske i midten af projektområdet. Træerne vil udgøre et fremtidigt forstyrrende 
visuelt element i det ellers åbne vådområde, og træerne forventes derudover med 
tiden at gå ud, når vådområdet etableres. 
 
Træerne langs grøfter fældes og fjernes. Generelt anbefales, at pilevegetationen op-
tages med rod, mens andet løvtræ, f.eks. røn, eg og tilsvarende skæres ved roden. 
 
Omfanget af rydningen er opgjort til cirka 5,85 hektar, og områdernes placering ses på 
tegning 003. 
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3.4.3 Midlertidigt sandfang 

Da anlægsarbejderne vil medføre erosion og materialetransport etables et midlertidigt 
sandfang, som i anlægsperioden oprenses efter behov. Placering af sandfanget afta-
les nærmere i forbindelse med detailprojekteringen, men det kan med fordel etableres 
på strækningen lige opstrøms Ryttergårdsvej på den strækning, hvor Stokkebæks 
eksisterende løb anvendes. Det påregnes ikke, at sandfang opfyldes efter arbejdernes 
afslutning, da materialetransporten i vandløbet vil medføre opfyldningen.  
 

3.5. Hævning og genslyngning af vandløbene 

Der er ved genslyngning af Stokkebæk og Hønsehaverenden taget hensyn til følgen-
de forhold: 
 

• Det fremtidige vandløb lægges i naturlige lavninger i projektområdet. 
• Tidligere mæandrer, som kan lokaliseres på historiske kort og i terrænet vil 

blive benyttet. 

Den foreslåede placering af det nye forløb er således ikke nødvendigvis identisk med 
det oprindelige. Mange års drift af arealerne samt regulering og uddybning af vandlø-
bet har med stor sandsynlighed medført lokale sætninger i terrænet, og vandløbets 
naturlige forløb nu er anderledes end det oprindelige. 
 

3.5.1 Princip for genslyngningen 

Vandløbet forlægges og udgraves i terrænet primært på den nordlig side af det nuvæ-
rende forløb. Ved udgravningen udformes vandløbsprofilet med naturlige variationer 
mellem lige strækninger og sving, der så nært som muligt svarer til det naturlige mæ-
andrerede forløb. 
 
Placering og udformning 
Vandløbsbunden på det nyudgravede vandløbsprofil lægges relativt terrænnært, men 
på grund af de særlig terrænforhold og den intensive regulering af det eksisterende 
vandløb er det generelt ikke muligt at skabe forhold, som medfører, at vandløbet med 
jævne mellemrum naturligt kan oversvømme de vandløbsnære arealer. Dette er dog 
muligt på den relativt korte strækning mellem det store og det lille søområde opstrøms 
i scenarie 2 området. Det svagt mæandrerede forløb vil desuden give vandløbet et 
mere levende udtryk, og den betydelige vandstandshævning i scenarie 1 området 
muliggør en ret betydeligt fald over strækningen på trods af at vandløbets længde 
øges.  
 
Basisprofilet af Stokkebæk opbygges på de lige strækninger som et fladt trapezprofil 
med bundbredder på 1,0 m og anlæg på cirka 1,5 på siderne. Basisprofilet af Hønse-
haverenden på de lige strækninger opbygges som et trapezformet profil med bund-
bredder på 0,75 m og anlæg på cirka 1,5 på siderne. 
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I perioden efter, at der er ledt vand på det nye forløb, forventes der at ske en del sand- 
og materialevandring som følge af erosion. Dele af materialerne vil lejre sig i svingene 
og i de dybere partier, og med tiden vil vandløbet selv finde en naturlig balance mel-
lem erosion og sedimentation. En væsentlig del vil kunne fjernes i det midlertidige 
sandfang (afsnit 3.4.3). 
 
Konkrete mål og dimensioner for vandløbsstrækningerne er angivet i afsnit 3.5.2 til 
3.5.4. 
 

3.5.2 Udformning og dimensioner af Stokkebæk 

Projektstrækningen i Stokkebæk er fra st. 689 til st. 1.950 (fremtidig stationering). 
Ved genslyngningen af Stokkebæk lægges op til, at den samlede vandløbslængde 
øges med i alt cirka 137 m. Der udgraves et nyt slynget forløb på cirka 1.131 m (teg-
ning 003).  
 
Ved starten af genslyngningen, etableres der et nyt forhøjet vandløbsprofil ved st. 689. 
Midt i Stokkebæks nye forløb formes der en lavvandet sø over en cirka 270 m lang 
strækning pga. lave terrænforhold. På grund af de generelt ringe faldforhold er det 
vurderet, at der ikke er behov for stensikring i vandløbet mellem st. 689 og 1.820.  
 
Der etableres tre 15 meter lange grusstryg på projektstrækningen mellem st. 1.377 og 
1.607. Grusstrygene etableres med et fald på 5 ‰. 
 
Efter afslutning af det slyngede forløb, hæves vandløbsbunden over en cirka 130 m 
lang strækning i det eksisterende forløb med grusbånd (sikringssten). Der udlægges 4 
grusbånd i vandløbsbunden med henblik på at hæve og tilpasse vandløbsprofilet mel-
lem st. 1.820 og 1.950. Grusbåndene udlægges i hele profilet (bundbredden og brin-
kerne) med en længde på hver cirka 10 m. Grusbåndene vil fungere som overgang 
mellem den nye gravede strækning og det eksisterende vandløb nedstrøms. 
 
De overordnede projekterede dimensioner for det forlagte vandløbsstykke er følgende: 
 
Projektstart nedstrøms, bund i st. 689: cirka 75,43 m DVR90 
Projekt slut opstrøms, bund i ny st. 1.950:  cirka 73,65 m DVR90 
Bundbredde:   Gennemsnitlig 1,0 m 
Sideanlæg:   1,5 
Gennemsnitligt fald:  cirka 1,4 ‰  
Fald variation:   0,8 - 6,3 ‰ 
Strækningslængde, nyt forløb: cirka 1.261 m 
 

3.5.3 Udformning og dimensioner af Hønsehaverenden 

Projektstrækningen i Hønsehaverenden er fra cirka st. 845 til cirka st. 1.120 (eksiste-
rende stationering) og omfatter åbning af en rørlagt strækning. Ved åbning af den 
rørlagte strækning, er vandløbslængden uændret. Der udgraves et nyt åbent forløb på 
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cirka 275 m i gennem vådområdeprojektet (tegning 004). Nedbrydning af røret er be-
skrevet i afsnit 3.6. 
 
Vandløbsbunden falder med cirka 3,8 ‰ i projektstrækningen, mens vandspejlet i det 
fremtidige vandløb stort set vil være fladt på grund af stuvning fra søområderne. På 
grund af de ringe faldforhold er det vurderet, at der ikke stensikres i vandløbet. 
 
De overordnede projekterede dimensioner for det forlagte vandløbsstykke er følgende: 
 
Projektstart, bund i st. 845:  cirka 75,20 m DVR90 
Projekt slut, bund i ny st. 1.120:  cirka 74,15 m DVR90 
Bundbredde:   Gennemsnitlig 0,75 m 
Sideanlæg:   1,5 
Gennemsnitligt fald:  cirka 3,8 ‰  
 

3.5.4 Jord- og grusmængder 

Der skal i alt afgraves/tilfyldes følgende jordmængder: 
 
Afgravning 
Stokkebæk - fremtidigt forløb: Cirka 3.750 m³ 
Hønsehaverenden - fremtidigt forløb: Cirka 900 m³ 
I alt:   Cirka 4.650 m³ 
 
Påfyldning 
Stokkebæk - eksisterende forløb: Cirka 13.750 m³ 
 
Grusmængder 
Stokkebæk - grus   Cirka 35 m³ 
Stokkebæk - sikringssten  Cirka 160 m³ 
I alt:   Cirka 195 m³ 
 
På de strækninger, hvor det gamle løb ikke benyttes, skal det som udgangspunkt op-
fyldes med de opgravede materialer fra det nye forløb. Transportafstande af jord mv. 
skal overvejes i de senere projekteringsfaser. 
 
Opfyldning af det eksisterende vandløbstracé af Stokkebæk i scenarie 2 området 
kræver cirka 13.750 m3 jord. Udgravning af det nye vandløb giver kun cirka 4.650 m3 
jord. Der bliver derfor et jordunderskud på cirka 9.100 m3 jord i forbindelse med pro-
jektet. Det vil ikke være nødvendigt at opfylde de strækninger af det eksisterende løb, 
som i fremtiden vil blive vanddækkede og indgå i søområderne (scenarie 1 området. 
Her vil de tidligere vandløb blot indgå som en positiv variation i vanddybden i søområ-
det.  
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Der vil være et ret betydeligt jordunderskud. Da det vil være alt for omkostningstungt 
og uhensigtsmæssigt at tilføre jord ude fra, lades det eksisterende vandløb stå åbent 
på delstrækninger. Disse strækninger vil fremstå som langstrakte smalle søområder, 
der eventuelt kan tilrettes til et mere naturligligt udseende, således at de falder bedre 
ind i landskabet. 
 

3.6. Nedbrydning af rør 

Den eksisterende rørlagte strækning på Hønsehaverenden sløjfes fra st. 845 (start af 
rørlægning) til st. 1.030 (tegning 003). Betonrøret med en diameter på Ø70 cm graves 
op, nedknuses og indlejres i Stokkebæks tidligere løb (dækket af et jordlag på mindst 
50 cm) på den nedstrøms strækning. Såfremt der ikke kan opnås tilladelse hertil, skal 
materialet bortskaffes til godkendt modtageplads. Opgravningstracéet udformes som 
det nye vandløb, som er beskrevet i afsnit 3.5.3. Råjorden graves op og bruges til 
opfyldning af Stokkebæk. Der er også 2 brønde på den rørlagte strækning, som skal 
sløjfes (tegning 003). 
 
Mængder: 
Sløjfning af røret: cirka 185 meter 
Sløjfning af brønde: 2 stk. 
 

3.7. Tilpasninger og afbrydelse af dræn og grøftetilløb 

Overrisling med drænvand fremmes ved at afbryde de registrerede og påtrufne dræn 
og grøfter inden for projektområdet. Sløjfninger mv. fremgår af tegning 003. 
 

3.7.1 Principielle forhold omkring sløjfningen af dræn og grøfter 

Afledning/omlægning af vand fra dræn og grøfter ud på terrænet er et af de effektive 
virkemidler ved kvælstoffjernelsen og fosforfjernelsen. Sløjfningen af dræn og grøfter 
skal dog foregå således, at der ikke sker en fremtidig påvirkning uden for projekt-
grænsen og ind på de dyrkede arealer. Det betyder ofte, at flere dræn og grøfter bør 
vurderes konkret i forhold til en mulig påvirkning ved vandstandshævningen/ sløjfnin-
gen. 
 
Afbrydelsen af dræn og grøfter anbefales som udgangspunkt vurderet og foretaget på 
2 niveauer, dels sløjfning af dræn og hoveddræn/-grøfter, der alene afdræner inden 
for projektområdet, dels de dræn/hoveddræn, der også afdræner fra oplandene i peri-
ferien eller uden for projektområdet. Det skal sikres, at de dræn og grøfter, der også 
afvander arealer uden for projektafgrænsningen sløjfes eller ændres, således at det 
ikke påvirker afvandingsforholdene uden for projektafgrænsningen. Det gøres princi-
pielt ved, at drænene afbrydes så langt fra projektgrænsen, at selve afbrydelsen kan 
ske mindst 1,0 m under det terrænniveau, der er ved projektgrænsen. Alternativt føres 
drænet eller grøften enten frem til et lavereliggende afvandingssystem/dræn eller til et 
af de områder, der fremtidigt får permanent frit vandspejl. 
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Foruden de nedgravede dræn foretages normalt lukning/tilkastning af afvandingsgrøf-
ter og sløjfning af de samlebrønde drænbrønde mv., der umiddelbart kan påtræffes i 
engarealerne. Det antages som udgangspunkt, at drænene er udlagt i normale dræn-
dybder på gennemsnitligt cirka 1,0 m under terræn. Som tidligere beskrevet tages 
udgangspunkt i, at der ved fremtidige afvandingsdybder på 1,0 m og derover ikke sker 
en væsentlig påvirkning af dyrkningsforholdene opstrøms. 
 
Der er erfaringsmæssigt nogen usikkerhed omkring det faktuelle antal og de enkelte 
dræns og brøndes placering og tilstedeværelse, idet der ofte kan være foretaget æn-
dringer i marken eller lavet nye dræn/grøfter, som ikke er oplyst. Desuden kan nogle 
dræn være sløjfet eller ude af funktion, eller måske ført frem til andre grøfter eller an-
dre dræn. Antallet og den nøjagtige placering i nærværende projekt er derfor alene 
retningsgivende. Det anbefales i detailprojekteringen at lodsejerne i projektområdet 
kontaktes for at få yderligere og mere konkrete registrering/påvisning af dræn og grøf-
ter på deres arealer. 
 
Registreringen af grøfter og dræn er som tidligere nævnt foretaget ved en sammenstil-
ling af de rørtilløb og åbne tilløb, der blev indmålt ved regulativopmålingen af vandlø-
bene, samt ved den opmåling, som blev gennemført umiddelbart forud for undersø-
gelsen. Desuden er indhentet drænoplysninger fra Orbicons drænarkiv samt ved felt-
observationer og besigtigelse. 
 

3.7.2 Sløjfning af dræn og brønde der afvander inden for projektområdet 

Alle dræn og brønde, der ikke forventes at have nogen afvandingseffekt uden for pro-
jektområdet lokaliseres og sløjfes. 
 
Alle enkeltdræn og opsamlingsdræn med flere tilslutninger, der har direkte udløb til 
vandløbet lokaliseres og afbrydes ved forlægningen. Længden af registrerede hoved-
dræn med varierende dimension, der skal sløjfes inden for projektområdet er cirka 
10.050 m (tegning 003). 
 
Afbrydelsen foretages ved en overgravning af drænledningen så vidt muligt mindst 
cirka 10 m fra vandløbet. Ledningen eftersøges fra udløbet i vandløbssiden ind i ter-
rænet. Mindst 2 - 3 m af ledningen opgraves og fjernes, og der påsættes en tæt slut-
prop på dræn-enden ud mod vandløbet, inden den opgravede jord genindfyldes i det 
gravede hul. 
 
De synlige brønde, som lokaliseres, afbrydes ved, at dæksel og de øverste 1 - 2 
brøndringe ind til minimum 0,5 m under terræn fjernes. Der er i alt registreret 27 brøn-
de på hoveddrænledninger, der sløjfes (tegning 003). Der graves ned til drænniveau 
på afgangssiden af brønden, og ledningen overgraves på en mindst 1 m lang stræk-
ning. Jorden genindbygges i hullet, og hullet for brønden tilfyldes desuden med råjord, 
hentet fra skrab omkring brønden. Alle optagne brøndmaterialer og rør fjernes.   
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Mængder: 
• Sløjfet drænlængde: Cirka 10.050 m. 
• Sløjfede drænbrønde (minimum): 27 stk. 

 

3.7.3 Sløjfning af grøfter der afvander inden for projektområdet 

Alle grøfter, der ikke forventes at have nogen afvandingseffekt uden for projektområ-
det lokaliseres og sløjfes. 
 
Grøfter, der sløjfes i projektområdet, er skønnet til cirka 250 m og fremgår af tegning 
003. Grøfterne tilfyldes helt eller delvist med råjord, der hentes ved skrab af banket-
ten/balken langs grøften.  
 
Hvis der er overskudsjord tæt på grøfterne, anvendes det til en tilfyldning af hele grøf-
teprofilet så vidt muligt mindst cirka 20 m og gerne mere. Grøfterne tilfyldes helt op til 
terrænniveau frem til udløbene, så vandet kan trække op på terrænet. Det er sandsyn-
ligt, at der er udløb fra et eller flere lokale dræn til grøfterne. Der påregnes dog ikke 
foretaget afbrydelse af disse dræn, da tilfyldningen af grøfterne forventes at stoppe 
drænenes virkning.  
 

3.7.4 Sløjfning af dræn og grøfter, der afvander uden for projektområdet 

De dræn, der afvander i randområderne og har opland uden for projektgrænsen, af-
brydes for at lede vandet ud på terrænet i projektområdet, hvor de topografiske forhold 
tillader det. De cirka 11 drænsystemer, der ledes til projektområdet fra oplandet, sløj-
fes inde i projektområdet så langt fra projektgrænsen, at der ikke sker påvirkninger af 
arealer uden for denne. Dette vurderes muligt for alle udefra kommende dræn i områ-
det. 
 
Drænene lokaliseres og afbrydes, hvor terrænniveau i projektområdet relativt er 
mindst 1 m lavere end ved projektafgrænsningen. Kote niveau og afskæringspunktet 
verificeres, når drænene er påvist. Alternativt kan dræn/grøfter forlægges til de laveste 
områder, hvor der fremtidigt vil være vandspejl.  
 
Fordelerrender/faskiner 
Drænene afskæres ved opgravning, og der laves en smal rende, evt. faskine på tværs 
af ledningstracéet for at fordele drænvandet over en mere diffus flade. Faskinen udfø-
res åben eller stenfyldt rende. Længden afpasses efter drænets dimension/kapacitet.  
 
Drænrøret på afgangssiden af renden opgraves på mindst 1 m på afløbssiden af fa-
skinen og afproppes med tætsluttende endeprop eller tilsvarende. Røret på tilgangssi-
den afsluttes i renden/faskinen. På afløbssiden kan der laves et skrab langs hele ren-
dens længde for at sikre, at vandet kan løbe ud mod engen over en bredere front. 
Generelt anbefales åbne render frem for stenfyldte faskiner, der er følsomme over for 
indlejring af materialer, som transporteres med drænene. 
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Udsivning gennem eksisterende brønde 
Hvis drænet har god forbindelse til en brønd, der ligger tilpas lavt i forhold til påvirk-
ningsgrænsen, kan brønden eventuelt benyttes til at føre drænvandet til terræn. Brøn-
den afkortes til terrænniveau, så vandet kan sive uhindret ud på terrænet. Ledningen 
fra afløbet opgraves/knuses. Alternativt kan brønden af sikkerhedsmæssige grunde 
tilfyldes med store sten, som vandet kan sive igennem, såfremt rørene ikke fører me-
get materiale. Det anbefales dog i stedet, at øverste brøndring i tilskæres i niveau med 
terrænet, og således at vandet kan sive ud på terrænet under dækslet. Alternativt kan 
monteres kuppelrist.  
 
Fremføring af rør til terrænniveau 
Mindre drænledninger, der ligger med godt fald, kan forlænges med en tæt ledning 
indtil terrænniveau, hvor vandet blot udledes oven på terrænet. Ledningen bør have 
lille fald hvis muligt, og det bør generelt ikke være længere end cirka 40 - 50 m.  
 
Over eventuelle længere strækninger, og hvis der er behov for at drænvandet skal 
ledes til et af områdets laveste punkter, vil det som regel være praktisk/økonomisk 
bedst at lave en smal åben rende/grøft. 
 
Grøft centralt i området 
Der findes en større grøft, som forløber fra sydøst og frem til en brønd beliggende 
cirka 100 m syd for sammenløbet af Stokkebæk og Hønsehaverenden. Denne grøft 
afvander en relativ stor del af oplandet, hvorfor der gennemføres særlige tiltag, som vil 
sikre, at vandet herfra kommer til overrisling på terræn, og ikke løber direkte i den 
fremtidige sø. Den omtalte brønd sløjfes efter samme retningslinjer (afsnit 3.7.2), som 
for de øvrige brønde. Herudover sløjfes de nedstrøms cirka 65 m af grøften med rå-
jord som hentes fra terræn, som i fremtiden vil blive permanent vanddækket. Det på-
regnes, at der skal anvendes cirka 260 m³ råjord. De opstrøms cirka 5 m af den sløj-
fede strækning sikres mod erosion med et cirka 0,4 m tykt stenlag. Der skal anvendes 
cirka 10 m³ sikringssten. 
 

3.8. Afværgeforanstaltninger 

På baggrund af de beregnede maksimale vandstande er projektområderne samt 
grænsen for dette gennemgået med henblik på vurdering af, om der er bygninger, 
teknisk anlæg mm., som vil kunne blive påvirket ved projektgennemførelsen. 
 

3.8.1 Hævning af indkørslerne 

Det er vurderet, at der skal sikres tilstrækkelig afvanding ved indkørslerne til Bøllemo-
sen 12 og Bøllemosen 8 gennem forhøjning af indkørslerne. Stabilgrus udlægges i 
cirka 30 til 50 cm tykkelse og 4 meters bredde til cirka kote 76,5 m DVR90. Længden 
af forhøjning til Bøllemosen 12 er cirka 30 meter og til Bøllemosen 8 er cirka 110 me-
ter. 
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Mængder: 
Stabilgrus til forhøjning:  cirka 240 m³ 
 

3.8.2 Etablering af omfangsdræn med pumper 

Som følge af den hævede vandstand i projektområdet er det nødvendigt at etablere 
afværgeforanstaltninger for at sikre afledning af grundvand og overfladevand ved byg-
ninger på de matrikler, som der er henvist til i tabel 3.8.1. 
 
Der anbefales før og i forbindelse med detailprojektering, at der etableres et grund-
vandsmoniteringsprogram med pejlerør. Pejlerørne skal etableres ved hvert hus som 
er vurderet at blive påvirket af projektet. Programmet skal dokumentere koten på nu-
værende grundvandsniveau i området. 
 
Det er vurderet, at der skal etableres et omfangsdræn rundt om bygninger, og at 
drænvandet afledes med en pumpe. Omfangsdræn vil fange grundvand og overflade-
vand tæt på sokkelen af bygninger, mens pumpen anvendes til at pumpe grundvand-
spejlet ned til eksisterende niveau. I anlægsoverslaget, er der regnet med 100 m 
drænledning og en standard Ø40 pumpebrønd monteret med Grundfos drænpumpe 
uden alarm. En mere detaljeret vurdering af drænlængden og pumpens kapacitet skal 
fortages ved detailprojektering. 
 

Tabel 3.8.1. Matrikel nummer og adresse for ejendom hvor det er vurderet nødvendigt til at etablere afvær-
geforanstaltninger for at sikre afledning af grundvand, overfladevand og spildevand. 

Matrikel nr. Address 

84a Hønsehavevej 14 

23u Bøllemosen 20 

16e Bøllemosen 16 

76b, 76d, og 76e Bøllemosen 12A 

38i Bøllemosen 10 

38f og 38g Bøllemosen 8 

73d Bøllemosen 6 

79c Bøllemosen 4 

74a Høje Dong 12 

 

3.8.3 Etablering af spildevandspumper 

Som følge af den hævede vandstand i projektområdet er det nødvendigt at etablere 
afværgeforanstaltninger for at sikre afledning af spildevand på matriklerne nævnt i 
tabel 3.8.1. 
 
Ejendomme på matrikel nr. 84a og 79c er registeret i BBR med mekanisk og biologisk 
rensning (ældre anlæg uden renseklasse), mens ejendomme på matrikel nr. 16e, 76b, 
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76d, 76e, 38i, 38f, 38g og 74a er registreret i BBR med mekanisk rensning med privat 
udledning direkte til vandløb, sø eller hav. Ejendom på matrikel nr. 73d er en nyere 
ejendom med et minirenseanlæg med direkte udledning.  
For alle ejendomme omtalt i tabel 3.8.1, er det vurderet nødvendigt, at der installeres 
en spildevandspumpe til afledning af spildevandet. I anlægsoverslaget, er der regnet 
med en standard Ø60 pumpebrønde monteret med Grundfos pumpe til pumpning af 
gråt spildevand. En mere detaljeret vurdering af eksisterende spildevandsudløb samt 
pumpens kapacitet skal fortages ved detailprojektering.  
 
Løsningsforslaget omkring spildevandspumper skal vurderes og godkendes af Svend-
borg Kommune for hver enkelt ejendom forud en eventuelt detailprojektering af våd-
området.  
 

3.8.4 Eventuelle terrænreguleringer 

Som det fremgår af tegning 004, vil flere af bygningerne nær projektområdet komme til 
at ligge tæt på vådområdets frie vandspejl. Der kan derfor være særlige ønsker fra 
lodsejerne om, at der gennemføres mindre terrænreguleringer, som sikrer en hvis 
udstrækning af havearealet omkring bygningerne. Der er i anlægsoverslaget indregnet 
et rådighedsbeløb på i alt kr. 100.000 til sådanne eller lignende terrænreguleringer.  
 

3.9. Myndighedsbehandling 

Projektets gennemførelse kræver tilladelse i henhold til vandløbsloven. Vandløbsmyn-
digheden er Svendborg Kommune. Projektet kræver ændringer af vandløbsregulativet 
for Stokkebæk og Hønsehaverenden ved førstkommende revision.  
 
Projektet skal ligeledes godkendes af Svendborg Kommune i henhold til naturbeskyt-
telsesloven, da Stokkebæk på hele strækningen gennem projektområdet samt mindre 
dele af arealerne inden for projektområdet er omfattet af bestemmelserne i § 3 om 
beskyttelse af særlige naturtyper (afsnit 2.10.3). En afgørelse efter naturbeskyttel-
sesloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Det bemærkes, at en eventuel 
klage har opsættende virkning, og sagsbehandlingen hos nævnet kan være langvarig, 
typisk ½ - 1 år. 
 
Herudover skal der gennemføres en screening for, om projektet er omfattet af VVM-
bekendtgørelsens regler om udarbejdelse af Vurdering af Virkning på Miljøet. 
 
Ingen dele af undersøgelsesområdet er omfattet af internationale beskyttelsesområ-
der, men Stokkebæk har sit udløb i Langelandssund i Habitatområde nr. 100 Centrale 
Storebælt og Vresen. Derfor må ovennævnte myndigheder i henhold til bekendtgø-
relse nr. 408 af 1. maj 2007 om afgrænsning og administration af internationale be-
skyttelsesområder ikke give tilladelser, dispensationer, godkendelser m.v., såfremt 
dette kan indebære forringelse af områdets naturtyper og levestederne for arterne, 
eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området 
er udpeget for. 
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Det vurderes, at myndighedsbehandlingen inklusiv VVM-screeningen vil kunne gen-
nemføres inden for en periode på 5 - 7 måneder inklusiv de nødvendige høringsperio-
der. 
 
Efter projektets gennemførelse reguleres jagten fortsat efter jagtlovens bestemmelser, 
og retten til fiskeri vil fortsat tilhøre bredejerne.  
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4. KONSEKVENSVURDERINGER 

4.1. Fysiske forhold 

Til belysning af projektets afvandingsmæssige konsekvenser i projektområdet er an-
vendt Orbicons vandspejlsberegningsprogram VASP. De anvendte Manningtal frem-
går af afsnit 2.4.3, hvilket som nævnt i afsnit 3.1 indebærer, at grødeskæring helt op-
hører på alle strækningerne inden for projektområdet. 
 
Som det fremgår af projektforslagene i afsnit 3, anvendes der ved projektgennemfø-
relsen forskellige virkemidler på de forskellige delstrækninger. I scenarie 1 området 
hæves vandstanden markant, og vandstanden i dette område er bestemt af vandløbs-
dimensionerne i udløbet fra området. I scenarie 2 området etableres ligeledes en lille 
sø, hvis vandstand også her er bestemt af vandløbsdimensionerne i udløbet fra søom-
rådet. I den resterende del af scenarie 2 området genslynges vandløbet og der etable-
res kortere strækninger med stenstryg.  
 
Dette medfører meget forskellige hævninger af vandstanden inden for området, idet 
vandstandshævningen er størst i det store scenarie 1 område, hvor der etableres et 
stort søområde, mens vandstandshævningen gradvis er aftagende på strækningen 
nedstrøms gennem scenarie 2 området. 
 

4.1.1 Vandstande 

De i afsnit 3 omtalte projektforslag vil resultere i en generel hævning af vandstanden i 
området. Vandløbene er projekteret således, at der ikke sker påvirkning af arealer 
opstrøms projektområdet, hvorfor vandstandshævningen er aftagende på den op-
strøms strækning i Hønsehaverenden. Tilsvarende er Stokkebæk i den nedstrøms 
ende projekteret således, at vandstanden er nede i det eksisterende niveau ved udlø-
bet af projektområdet. 
 
De eksisterende og fremtidige vandstande i projektområdet er vist i bilag 1a og bilag 
2a for Stokkebæk og i bilag 1b og 2b for Hønsehaverenden. Da projektgennemførel-
sen stort set vil medføre nedlæggelse af vandløbsstrækningerne inden for scenarie 1 
området (der etableres en stor lavvandet sø, og da der gennemføres en genslyngning 
af Stokkebæk i scenarie 2 området er det ikke muligt at fremstille samplot af vand-
standene, da de fremtidig vandløbsstrækninger ikke vil have samme længde som i 
dag. 
 
Stokkebæk 
Som beskrevet i afsnit 2.4.3 er det eksisterende vandløbsfald meget lille, hvilket bety-
der, at vandstanden i Stokkebæk stort set er i samme niveau i hele scenarie 1 områ-
det, idet vandspejlet kun falder fra cirka kote 74,5 m DVR90 ved st. 0 til cirka kote 74,4 
DVR90 ved cirka st. 825, svarende til overgangen mellem scenarie 1 og scenarie 2 
området. Vandspejlsfaldet øges lidt gennemscenarie 2 området, således at vandstan-
den ved udløbet er i cirka kote 74,0 m DVR90. 
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Ved gennemførelse af projektet vil Stokkebæk og arealerne heromkring i scenarie 1 
området blive fuldt vanddækket, og udløbet fra området er projekteret således, at der 
opnås en vintermiddelvandstand i kote cirka 75,75 m DVR90, hvilket vil være gælden-
de for hele strækningen af Stokkebæk opstrøms, da der etableres et stort søområde. 
Dette vil svare til, at vandstanden i området hæves med 1,35 m til 1,25 m set i forhold 
til den eksisterende vandstand. 
 
Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ved fremstillingen af bilag 2b, som viser 
de fremtidige vandstandsforhold i Stokkebæk, er taget hensyn til, at der på stræknin-
gen frem til overgangen mellem scenarie 1 og scenarie 2 området ikke vil findes noget 
egentligt vandløb. Det er derfor i præsentationen valgt at fastholde stationen for Stok-
kebæk ved broen ved Ryttergårdsvej, og så stationere herfra i opstrøms retning. Dette 
betyder, at overgangen mellem scenarie 1 og scenarie 2 området under de fremtidige 
forhold vil findes i st. 689, da vandløbet ved genslyngningen blive 137 m længere end 
under de eksisterende forhold. 
 
Som tidligere nævnt etableres der på grund af de særlige terrænforhold i scenarie 2 
området endnu en sø, som vil have en middelvandstand, der er cirka 25 cm lavere 
end i det store søområde. Fra udløbet af denne sø og nedstrøms lægges det nye 
vandløbstrace så terrænnært som muligt, idet en del af faldet udnyttes til etablering af 
stenstryg. Den resterende del af faldet udlignes på de nedstrøms 150 m inden for 
projektområdet, således at vandløbsbunden er nede i niveau cirka 20 m opstrøms 
Ryttergårdsvej.   
 
Ved projektgennemførelsen vil der ligeledes ske en markant vandstandsstigning inden 
for scenarie 2 området, idet vandstanden i den helt opstrøms ende hæves med cirka 
1,35 m. På strækningen gennem den lille sø vil vandstandshævningen vil vands-
tandshævningen være i størrelsesordenen 1,1 - 1,2 m, og hævningen vil herefter 
langsomt reduceres, således at den ved starten af stryget (grusbåndene) i cirka st. 
1820 vil være 0,6 - 0,7 m. 
 
Hønsehaverenden  
Som omtalt i afsnit 2.4.3 er faldet i Hønsehaverenden under de eksisterende forhold 
væsentligt større en i Stokkebæk, men på de nedstrøms cirka 350 frem mod udløbet i 
Stokkebæk er faldet meget ringe og stuvet af vandstanden i Stokkebæk. Ved projekt-
gennemførelsen vil vandstanden i Hønsehaverenden være styret af vandstanden i 
Stokkebæk ved udløbet, og som det fremgår af bilag 2b vil vandspejlet i Hønsehave-
renden fremtidigt være fladt (i kote 75,75 m DVR90) på næsten hele strækningen 
gennem projektområdet. Dette betyder, at vandstandshævningen ved projektgennem-
førelsen vil være cirka 1,3 m i den nedstrøms del af Hønsehaverenden, og denne 
stigning vil være gældende opstrøms til den i dag rørlagte strækning (st.1031).  Op-
strøms denne strækning mindskes vandstandsstigningen gradvist til cirka 30 cm ved 
indløbet af den i dag rørlagte strækning (st. 845). Vandstandsstigningen reduceres 
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hurtigt opstrøms denne position, og påvirkningen er helt ophørt cirka 100 m ned-
strøms broen ved vejen Bøllemosen. 
 
Vandstande i scenarie 1 området 
Som tidligere omtalt er projektet indrettet således, at middelvandstanden i projektom-
rådet vil være i kote 75,75 m DVR90, hvilket i dette tilfælde svarer til vintermiddel-
vandstanden. Sommermiddelvandstanden vil være cirka 15 cm lavere (cirka kote 75,6 
m DVR90), mens vandstanden ved ekstremafstrømningerne medianmaksimum og 10-
års maksimum vil være henholdsvis cirka 20 og cirka 25 cm højere (cirka kote 75,95 
og cirka kote 76,00 m DVR90). Disse hændelser vil dog være kortvarige og sjældne 
(henholdsvis hvert andet og hvert tiende år). 
 
Det bemærkes, at forskellen mellem middelvandstanden og ekstremvandstandene vil 
være mindre i fremtiden. Dette skyldes den magasineffekt, som de store søområder vil 
have, hvilket vil reducere de store afstrømninger ud af området. Analyser af datamate-
rielt fra den nedstrøms liggende målestation i Stokkebæk sammenholdt med volume-
net i søområdet viser, at ekstremvandføringerne medianmaksimum og 10-års maksi-
mum vil blive reduceret med cirka 30 % i forhold til under de eksisterende forhold. Det 
er disse reducerede afstrømninger, som indgår vandspejlsberegningerne vist i bilag 
2a. 
 

4.1.2 Vandløbenes længde og fald 

Stokkebæk 
Det ses af tegning 004, at projektgennemførelsen medfører, at Stokkebæk på stort set 
hele strækningen inden for scenarie 1 området ”forsvinder”, og vandløbet vil indgå i 
det store fremtidige søområde.  
 
Under de eksisterende forhold er vandløbsfaldet på strækningen gennem scenarie 2 
området frem til Ryttergårdsvej ringe på kun cirka 0,4 ‰. Den store vandstandshæv-
ning i scenarie 1 området muliggør imidlertid, at der kan etableres en ny vandløbs-
strækning genne scenarie 2 området. Det gennemsnitlige fald bliver således på 1,4 
‰. Faldet varierer dog betydelig på strækningen, fra cirka 0,8 ‰ på strækningen mel-
lem de 2 søer til 6,3 ‰ på den nedstrøms cirka 130 m lange strækning hvor, vand-
løbsbunden gradvist tilpasses til den nedstrøms liggende bund. Vandløbets længde 
øges på strækningen gennem scenarie 2 området med cirka 137 m, således at den 
samlede vandløbslængde inden for området bliver 1261 m. 
 
Hønsehaverenden 
I modsætning til Stokkebæk vil hovedparten af Hønsehaverenden også i fremtiden 
tydeligt kunne erkendes som vandløb på strækningen gennem det meste af scenarie 
1 området. Kun de nedstrøms cirka 75 m vil som nævnt i afsnit 4.6.1 indgå som en del 
af det fremtidige søområde. Vandløbets længde ændres ikke, og dets fald vil være 
styret at vandstanden i den nedstrøms liggende Stokkebæk.  
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4.1.3 Fremtidig vandløbsvedligeholdelse 

Vandspejlsberegningerne for de fremtidige forhold er gennemført under forudsætning 
af, at der i projektområdet gennemføres ændringer af grødeskæringen, idet der er 
regnet med, at de regulativmæssige 2 årlige grødeskæringer ophører i Stokkebæk 
ligesom der heller ikke skæres grøde i Hønsehaverenden. Det anbefales dog, at der i 
det nye regulativ åbnes mulighed for, at vandløbsmyndigheden i ganske særlige til-
fælde kan gennemføre grødeskæring på baggrund af en konkret vurdering.  
 
Det kan naturligvis diskuteres, hvorvidt middelvandstanden på længere sigt vil være af 
samme størrelsesorden som den beregnede. Ophør eller væsentlig reduktion af grø-
deskæring vil kunne medføre, at andre grødearter, herunder vintergrønne arter, vil bli-
ve dominerende. Ophør af grødeskæring vil ligeledes kunne medføre ændringer i den 
fysiske udformning af vandløbsprofilet, idet der vil kunne ske aflejringer af materialer 
mellem grøden med en indsnævring af vandløbsprofilet til følge. Begge udviklingsret-
ninger vil medføre en øget ruhed i vandløbet, hvilket umiddelbart vil resultere i, at den 
fremtidige vintermiddelvandstand øges. 
 
Det er dog forventningen, at ophøret af grødeskæring i løbet af det eller de første år vil 
føre til en gradvis eliminering af de kvalitative og kvantitative effekter, som grødeskæ-
ringen gennem mange år har påført grøden. Det er forventningen, at det vil udvikles 
en mere naturlig rumlig fordeling af grøden på vandløbets bund og et mere naturligt 
forhold mellem arterne henholdsvis mellem de grødebevoksede og de ubevoksede 
dele af bunden. Disse forandringer vil kunne være forbundet med en lavere mængde 
grøde i vandløbet i sommerperioden eller en grøde med mindre ruhed, end den nuvæ-
rende. Til gengæld kan ophøret af grødeskæring betyde, at en større del af grøden i 
fremtiden vil kunne komme til at bestå af vintergrønne arter som smalbladet mærke, 
vandranunkel og vandstjerne. Det er bl.a. denne øgning af mængden af vintergrøn 
grøde, der forventes at være med til at påvirke grødens sammensætning og rumlige 
fordeling i sommerperioden.  
 
Den øgede ruhed i vandløbet om vinteren vil ligeledes resultere i en større dynamik, 
hvilket for eksempel vil komme til udtryk ved, at vandløbene vil forsøge at kompensere 
for indsnævringen af tværprofilet ved borterodering af bundmaterialer (højere vandha-
stighed), ligesom de vintergrønne grødearter er mere udsatte for at blive revet op med 
rod ved store afstrømningshændelser eller som følge af isgang i hårde vintre. Disse 
udviklingstendenser vil reducere ruheden i vandløbene, og dermed vandstanden.  
 
Det fremgår således, at det er vanskeligt nøjagtigt at forudsige, hvilken påvirkning op-
hør af grødeskæringen vil have på middelvandstanden på længere sigt. Det vurderes 
dog, at der næppe vil være store afvigelser i forhold til det beregnede, og projektgen-
nemførelsen vil uden tvivl medføre et langt mere dynamiske vandløb i scenarie 2 om-
rådet, der i langt højere grad end nu er i harmoni med sin ådal. 
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4.2. Fremtidige afvandingsforhold 

4.2.1 Metode 

Der er gennemført en vurdering af de påvirkede arealer ved sommermiddel- og vin-
termiddelvandstanden, idet de påvirkede arealer er inddelt i 6 kategorier. Der er tale 
om samme kategorier og metoder, som beskrevet i afsnit 2.6.1. Da der sløjfes en del 
grøfter og dræn ved projektgennemførelsen, og da projektgennemførelsen medfører 
en markant vandstandshævning, er den beregnede vandstand i vandløbene dog skudt 
ud i ådalen med en hældning på 0,75 ‰, mens de eksisterende afvandingsforhold er 
beregnet med en hældning på 1 ‰. 
 

4.2.2 Arealopgørelser 

Omfanget af de påvirkede arealer ved hævning af vandstanden i vandløbene ved 
hævning af vandløbsbunden, ved genslyngning og ved ændret vedligeholdelse m.m. 
er vist i tabel 4.2.1 og på tegning 004.  
 
Som det fremgår af afsnit 3, vil projektet ligeledes medføre sløjfning af en lang række 
dræn og grøfter, således at drænvandet kan overrisle/gennemsive engene til gavn for 
kvælstoffjernelsen. Dette betyder, at væsentlige dele af engene i ådalen vil blive på-
virket. Dette kan dog ikke fuldt ud eftervises med den anvendte beregningsmetode, 
hvor det er vandstanden i Stokkebæk og Hønsehaverenden, der er bestemmende for 
de omkringliggende arealers afvandingsforhold. Der er derfor gennemført en konkret 
vurdering af påvirkningsomfanget for hver(t) enkel(t) grøft og dræn, som sløjfes eller 
omlægges. Områderne, som alene påvirkes af sløjfning af dræn og grøfter, vurderes 
at få en fremtidig afvandingstilstand svarende til våde enge (afvandingsdybde 25 - 50 
cm). Omfanget af disse arealer fremgår særskilt af tabel 4.2.1, ligesom de er vist på 
tegning 004. 
 
Af tabel 4.2.1 (og tegning 004) fremgår det, at såfremt projektet gennemføres som 
beskrevet i afsnit 3, vil det påvirkede areal ved vintermiddelvandstand udgøre 101,2 
ha, hvoraf søernes vandspejl vil udgøre 29,1 ha. Omkring søerne vil der etableres 
sumpområder på 20,9 ha, mens våde, fugtige og tørre enge vil udgøre henholdsvis 
16,5 ha, 14,6 ha og 13,2 ha. Hertil kommer yderligere 6,9 ha, som alene påvirkes som 
følge af sløjfning/omlægning af dræn og grøfter. Det fremgår af tegningen, at disse 
arealer primært ligger fordelt langs projektområdets østlige og sydvestlige dele.  
 
På baggrund af omfanget af påvirkede arealer ved middelvandstanden er der opteg-
net en projektgrænse, som fremgår af tegning 003 og 004. Arealet beliggende inden 
for denne grænse udgør i alt 103,5 ha. Den væsentligste årsag til, at dette projektare-
al er lidt større end arealet påvirket af sødannelsen samt arealer påvirket af sløjfning 
af dræn og grøfter, er, at der ligger få og små ”øer” af ikke påvirkede arealer mellem 
påvirkede arealer. Det er denne foreløbige projektgrænse, som danner grundlag for 
beregningerne af næringsstofomsætningen for projektforslaget.  
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Tabel 4.2.1: Klassifikation af arealer i undersøgelsesområdet, der er direkte påvirket af vandstanden i vand-
løbet beregnet ud fra opmålte forhold (se også forklaring i teksten). 

Arealklassifikation Eksisterende forhold Fremtidige forhold 

Areal 

ha 

Areal 

% 

Areal 

ha 

Areal 

% 

Frit vandspejl (vandløb og søområder) 0,03 0,1 29,1 28,8 

Sump (afvandingsdybde 0 - 25 cm) 0,20 0,7 20,9 20,6 

Våde enge (afvandingsdybde 25 - 50 

cm) 1,7 5,6 

16,5 16,3 

Fugtige enge (afvandingsdybde 50 - 75 

cm) 5,7 19,4 

14,6 14,4 

Tørre enge (afvandingsdybde 75 - 100 

cm) 21,9 74,2 

13,2 13,0 

Ekstra ved sløjfning af dræn og grøfter - - 6,9 6,8 

I alt 29,6 100,00 101,2 100,0 

 

4.3. Kvælstoffjernelse 

Ved etablering af et vådområde tilføres kvælstofholdigt vand fra oplandet. Ved dan-
nelsen af mere eller mindre vandmættede jorder i området vil der skabes de nødven-
dige betingelser for kvælstoffjernelse ved denitrifikation, forudsat at der er organisk 
stof eller andre oxiderbare stoffer til stede i jorden. Denitrifikationen er en mikrobiel 
proces, hvor primært nitrat reduceres til luftformigt kvælstof under omsætning af orga-
nisk stof. Andre forbindelser såsom pyrit (FeS2) kan også omsættes i forbindelse med 
denitrifikationen. For at optimere kvælstoffjernelsen i området er det vigtigt med en 
god fordeling af det gennemstrømmende/infiltrerende nitratholdige vand. 
 
Beregningen af kvælstoffjernelsen i nærværende projekt er baseret på dels gennem-
sivning/overrisling af projektarealernes jorder med nitratholdigt vand fra de direkte 
oplande til det kommende vådområde, og dels på det kvælstof, som fjernes ved eks-
tensivering af landbrugsdriften inden for projektområdet. Der er ligeledes indregnet 
effekten af oversvømmelse samt sødannelse. N-fjernelsen i scenarie 1 området be-
regnes ved sømodellen og i scenarie 2 området ved oversvømmelse, da vandets op-
holdstid her er mindre end 7 dage. 
 

4.3.1 Kvælstoffjernelse ved infiltration af vand gennem tørvejord/vådområdet 

For at kunne opfange en stor del af det kvælstof, der kommer fra det direkte opland 
afbrydes alle dræn til projektområdet i videst muligt omfang. 
 
Derved omlægges drænvandet til overrisling af infiltrationsarealerne. 
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Jordbunden i projektområdet er som tidligere nævnt overvejende leret/velomsat tørve-
jord. Landskabet hælder ret stejlt ned mod projektområdet. Til gengæld er der relativt 
fladt inden for Bøllemosen, hvorfor arealerne vurderes at være egnede til at sikre infilt-
ration af drænvandet, inden det når det centrale projektområde med sump og sø.  
 
På den baggrund kan der forventes en kvælstoffjernelse som følge af infiltration på 
3.909 kg/år (bilag 4). 
 

4.3.2 Kvælstoffjernelse ved oversvømmelse med åvand fra Stokkebæk  

Det medregnes, at der forekommer kvælstoffjernelse ved oversvømmelser i begge 
delområder. For delområde 1 opnås oversvømmelser på 390 ha døgn og for delområ-
de 2 opnås oversvømmelser på 73 ha døgn.  
 
Beregninger viser, at man vil opnå en sum af oversvømmelseshektardøgn på cirka 
463. 
 
Da oplandet for cirka 88 % er opdyrket, må der forventes en kvælstofkoncentration 
over 5 mg/l i årsgennemsnit, og der regnes derfor med en omsætningsrate på 1,5 kg 
N/ha/døgn. 
 
På den baggrund kan der forventes en kvælstoffjernelse som følge af oversvømmelse 
på 694 kg N/år. 
 

4.3.3 Kvælstoffjernelse ved ændret arealanvendelse 
Projektets gennemførelse vil betyde, at hovedparten af de arealer, der i dag indgår i 
landbrugsmæssig drift, tages ud af drift eller overgår til en mere ekstensiv driftsform. I 
bilag 4 er angivet potentialet ved ekstensivering af området.  

Ekstensiveringen svarer til en reduktion på cirka 4,2 tons N/år. 

 

4.3.4 Samlet kvælstoffjernelse 

Den samlede forventede kvælstoffjernelse fremgår af tabel 4.3.1 beregnet ud fra den 
tekniske projektgrænse omfattende et areal på 103,5 ha. Det ses, at der kan fjernes i 
alt cirka 11,6 tons N/år, svarende til knap 65 % af kvælstoftransporten til området. Re-
sultatet svarer til en arealspecifik kvælstoffjernelse på 112 kg N/ha/år for den tekniske 
projektgrænse. 
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Tabel 4.3.1: Samlet kvælstoffjernelse ved gennemførelse af projektet med udgangspunkt i den tekniske 
projektgrænse. Eventuelle afvigelser i summer skyldes afrunding. 

Kvælstoffjernelse Teknisk projektgrænse 

Projektområde, ha 103,5 

N-fjernelse ved gennemsivning/ infiltration, ton/år 3,9 

N-reduktion ved ændret arealanvendelse, ton/år 4,2 

N-reduktion i sø, ton/år 2,8 

N-reduktion ved oversvømmelse, ton/år 0,7 

N-fjernelse i alt, ton/år 11,6 

Arealspecifik N-fjernelse, kg/ha/år 112 

 

4.4. Fosfor 

Vurderingen af fosforbalancen er foretaget på baggrund af den seneste P-vejledning 
(Hoffmann m.fl., 2013) og det dertil knyttede regneark for fosforkvantificering ”Februar 
2015” (www.vandprojekter.dk). Det udfyldte regneark er bilagt den digitale udgave af 
rapporten (bilag 6). 
 
Det bemærkes, at beregningerne er gennemført i den version af regnearket, som var 
gældende, da beregningerne blev påbegyndt (februar 2015). Dette er dog i skrivende 
stund fortsat den nyeste version af regnearket. 
 
Som det fremgår af afsnit 2.7.4, er der i forbindelse med forundersøgelsen udtaget i 
alt 94 jordprøver, som er analyseret i henhold til vejledningen.  
 

4.4.1 Fosforfrigivelse med vandmætning 

Ifølge denne version af regnearket vil der være en potentiel udvaskning ved gennem-
førsel af det skitserede projekt på 378 kg P/år, forårsaget af lækage fra de vandmæt-
tede jorder i og omkring de nye søer (bilag 6). 
 
Det skal bemærkes, at der med denne metode ikke vurderes hverken positivt eller 
negativt på den mængde fosfor, der dannes under denitrifikationsprocessen. Denitrifi-
kation, der er den primære proces til kvælstoffjernelse, er en mikrobiologisk proces, 
der omdanner nitrat til luftformigt kvælstof under forbrug af organisk stof. Når organisk 
stof nedbrydes, sker der samtidig en frigivelse af opløst fosfor (fosfat). Da fosfat, i 
lighed med ammonium og nitrat, er et essentielt plantenæringsstof, vil en del af den 
frigivne fosfat optages i plantebiomassen - i nogle perioder er planternes behov for 
fosfat større end den mængde, der frigives ved omsætningen af organisk stof, og i 
andre perioder mindre (Paludan 1995, Hoffmann 1998). 
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4.4.2 Fosforreduktion ved infiltration/ overrisling af vand fra det diffuse opland 

Det samlede drænede opland til projektområdet er 125 hektar. Det tilstrømmende 
vand fra dette opland vil nå frem til projektområdet som drænvand fra drænledninger 
samt fra det øvre grundvand, der gennemsiver jordbunden i området. 
 
Ifølge vejledningen kan tilbageholdelsen beregnes ud fra en vejledende værdi på 
0,062 kg/ha/år, svarende til en fjernelse i størrelsesordenen 8 kg P/år. 
 

4.4.3 Fosfortilbageholdelse med oversvømmelser 

Tilbageholdelsen af fosfor fra oversvømmelseshændelser vil forekomme dels ved se-
dimentation af partikulært fosfor (deponering), og dels ved optagelse af opløst fosfor i 
plantebiomasse. 
 
For delområde 2 kan tilbageholdelse af fosfor beregnes til 111 kg P/år på baggrund af 
de beregnede 74 hektardøgn og en arealspecifik fosforfjernelse på 1,5 kg P/ha/døgn 
ved anvendelse af det seneste P-beregningsark (bilag 6). 
 
Nuværende version af regnearket tillader ikke fosforfjernelsesberegning ved både 
sødannelse og oversvømmelser. Alligevel vurderes det, at delområde 1 med søens 
vandstandsvariation vil danne grundlag for fosforfjernelse ved oversvømmelse. Over-
svømmelserne er beregnet til 390 hektar døgn. Forudsættes en del af fosforen er af-
sat i søen, og fosfordeponeringen derfor reduceres fra 1,5 til 0,75 kg P/ha døgn, vil 
der kunne deponeres 293 kg P/år. 
 
Den samlede P-tilbageholdelse er således beregnet til 404 kg P/år. 
 

4.4.4 Fosfortilbageholdelse i søen (område 1) 

Fosfordeponering ved sødannelse vil forekomme ved sedimentation af partikulært 
fosfor (deponering). 
 
I forhold til tilbageholdelse af fosfor ved gennemførsel af det skitserede projekt og ved 
brug af seneste P-vejledning (herunder Vollenweidermodellen 1976), kan der på bag-
grund de beregnede volumen af søen og en årsmiddels vandgennemstrømning i søen 
beregnes en fosfortilbageholdelse på 34 kg P/år. Indløbskoncentrationen er vurderet 
til 0.1 mg P/l på baggrund af måleserien i station ”Stokkebæk, st. 1.8 DHH sted nr. 
470020”, figur 4.4.1 og 4.4.2. Værdien er et gennemsnit over de sidste 10 år og vurde-
res at være præsentabel for Bøllemosen grundet tidsseriens høje opløsning samt 
oplandets karakteristik.  
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Figur 4.4.1:Total P ved målestation i Stokkebæk. Punktværdierne repræsenterer en årsmiddel som bygger 
på cirka 12 målinger pr. år 

 

 
Figur 4.4.2: Målestation for fosfor tidsserie DDH sted nr. 470020. 

 

4.4.5 Fosforreduktion ved ekstensivering af landbrugsarealerne 

Letopløseligt handelsgødningsfosfor, husdyrgødning, slam og visse affaldstyper er de 
hyppigst anvendte fosforgødninger i Danmark. Disse gødningstyper er ret forskellige i 
deres sammensætning, hvilket har betydning både for gødningsfosforets omsætning 
og mobilitet i jorden. Også udbringningsteknik, -tidspunkt og dosering varierer for de 
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forskellige typer af gødning, hvilket også kan have betydning for risikoen for tab af 
fosfor til vandmiljøet. 
 
Ifølge Landovervågningen (LOOP) påvirkes drænafstrømning i lerede jorder med cirka 
0,3 - 1,5 kg P/ ha/ år (Grant et al. 2009), selvom markoverskuddet er væsentligt stør-
re. Heraf vil baggrundsudvaskningen fra naturarealer være i størrelsesordenen 0,15 
kg P/ ha/ år (Danmarks Jordbrugsforskning, 2003).  
 
Ekstensiveringen kan ikke medregnes jf. den seneste vejledning.  
 

4.4.6 Fosforreduktion ved slæt/ græsning efter optag i planter 

Som nævnt kan planternes optag ikke umiddelbart kvantificeres på det foreliggende 
grundlag, men fosforoptagelsen kan forsøges kvantificeret ved den mængde biomas-
se, der kan fjernes permanent ved den rette naturpleje gennem enten græsning eller 
slæt med fjernelse af høet. 
 
Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt egentlige referencedata på denne mæng-
de, men den kan estimeres til i størrelsesordenen 5 - 10 kg P/ha /år på de arealer, der 
enten afgræsses, eller hvor græsset fjernes permanent ved slæt (kilde: Carl Christian 
Hoffmann, pers. meddelelse).  
Fosforreduktion ved slæt/ græsning kan ikke medregnes jf. den seneste vejledning.  
 

4.4.7 Samlet fosforbalance 

Den samlede fosforbalance for projektområdet Bøllemosen fremgår af tabel 4.4.1.  
 
Det fremgår heraf, at ved gennemførsel af det skitserede projekt, vil der være en netto 
fosfortilbageholdelse på cirka 63 kg P/år svarende til 1,6 kg P/ha/år i projektområdet.  
 

Tabel 4.4.1. Fosforbalance for vådområdeprojektet Bøllemosen. 

Fosforfjernelse  

Projektområde, ha 104 

P-fjernelse ved gennemsivning/ infiltration, kg/år 8 

P-fjernelse ved oversvømmelse med vandløbsvand, kg/år 404 

P-fjernelse i sø 34 

P-lækage ved vandmætning, kg/år -378 

P-balance, kg/år 63 

Arealspecifik P-balance, kg/ha/år 1,6 

 
Ved gennemførsel af det skitserede projekt vil der således være en positiv fosforba-
lance (netto fosfortilbageholdelse) på cirka 63 kg P/år svarende til 1,6 kg P/ha/år i 
projektområdet. En potentiel tilbageholdelse på 63 kg P/år skal ses i sammenhæng 
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med, at der maksimalt må ske en forøgelse på 150 kg P/år til Det Sydfynske Øhav jf. 
Naturstyrelsen, reduktionskravfordeling (kumulativ afskæringsværdi 21. januar 2014). 
Det er således sandsynligt, at projektet på denne baggrund kan gennemføres. 
 

4.5. Okkerreduktionspotentiale 

De generelle klassifikationer inden for projektområdet langs Stokkebæk og Hønseha-
verenden viser ingen eller lille risiko for okkerudledning. Sammenholdes dette med, at 
der ikke blev observeret tilstedeværelse af okker ved gennemgangen af projektarea-
lerne, vurderes der samlet set ikke at være risiko for udvaskning af okker inden for 
projektområdet. 
 
Da projektet samtidig vil medføre en generel og markant hævning af vandstanden i 
området, og på den måde vil kunne forsegle de eventuelle pyritforekomster, der endnu 
ikke er iltede som følge af den eksisterende og betydelige afvanding af hele Stokke-
bæk området, vil projektet således ikke øge risikoen for okkerudledning, tværtimod.  
 

4.6. Miljø- og naturmæssige forhold 

4.6.1 Vandløb 

Som det fremgår af tegning 004, vil projektet medføre, at stort set hele Stokkebæk vil 
blive dækket af søområdet, men dette gælder kun i begrænset omfang for Hønseha-
verenden, hvor kun de nedstrøms cirka 75 m frem mod sammenløbet med Stokkebæk 
vil indgå i søområdet. Stokkebæk vil således på hele strækningen fra eksisterende st. 
0 og frem til sammenløbet med Hønsehaverenden fuldstændig ændre karakter, idet 
strækningen overgår til at være en del af søområdet i scenarie 1 området. På den 
resterende del frem til Ryttergårdsvej vil vandløbet ligeledes ændre karakter, men her 
vil der være tale om et egentligt vandløb med væsentligt bedre fysiske forhold end i 
det eksisterende vandløb, lige bortset fra det lille søområde i den opstrøms del. Der vil 
være stor variation i faldforholdene og grusstrygene og de nedstrøms grusbånd vil 
bidrage til variationen i bundsubstrat. 
 
Hønsehaverenden vil derimod på den største del gennem projektområdet fortsat kun-
ne erkendes (se dog nedenfor) som et egentligt vandløb med en tydelig strømrende 
med omgivet af meget fugtige arealer (sump). 
 
Da det i Hønsehaverenden opstrøms projektområdet potentielt er muligt på sigt at 
skabe gode fysiske forhold for ørred, foreslås det, at hele eller delmængder af jorden 
fra åbningen af den rørlagte strækning anvendes til at etablere lave undervandsøer 
langs Hønsehaverenden på den nedstrøms cirka 75 m lange strækning og en tilsva-
rende lang strækning af Stokkebæk nedstrøms her for. Dette vil sikre, at der ved nor-
malvandstanden i området altid vil være en tydelig hovedstrøm, som vil lede optræk-
kende fisk ligesom eventuelle nedtrækkende smolt vil kunne blive ført sikkert gennem 
projektområdet. 
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4.6.2 Søområderne 

De store fremtidig søområder (i alt cirka 29 ha) vil fremstå som store lavevandede 
flader, idet gennemsnitsdybden kun vil være af størrelsesordenen 0,2 m. Større dele 
af området vil således fremstå som sjapvandsområde, hvor vegetationen tydeligt kan 
erkendes. Den største vanddybde i søområdet (idet der ses bort fra de meget dybt-
skårne eksisterende vandløbsstrækninger, som ikke fyldes op) vil være cirka 0,8 m, 
og de dybere dele af den fremtidige sø vil hovedsageligt findes området syd og øst for 
Stokkebæks eksisterende løb gennem scenarie 1 området. Her vil der være tale om 
en egentlig lavvandet sø typisk med vanddybder mellem 0,3 og 0,8 m. 
 
Søens dybdeforhold gør, at en bred vifte af sumpplanter (rørsump) vil have mulighed 
for at vokse på langt hovedparten af søens bund, og det må forventes, at der straks 
efter søens etablering vil begynde en udvikling frem mod en veludviklet rørsump. Rør-
sumpdannelsen vil til at begynde med være præget af græsser og urter, der breder sig 
ud i søen fra bredzonen. Det må forventes, at der med tiden sker indvandring af mere 
højt- og dybt voksende arter af sumpplanter så som tagrør og dunhammer, hvorved 
der dannes egentlig rørsump. Tagrør og dunhammer kan erfaringsmæssigt vokse ud 
til vanddybder på godt 1 meter, og det betyder, at hovedparten af søens bund er til-
gængelig for dannelse af rørsump. I det lange perspektiv kan det betyde, at søens 
vandspejl kan blive stærkt reduceret. Dette forhold kan dog reduceres betydeligt, så-
fremt der på de omkringliggende arealer etableres græsning, som vil kunne dæmpe 
tagrørenes udbredelse ud på søarealet. 
 
I perioden umiddelbart efter etableringen vil søen være potentielt voksested for en 
lang række af de vandplanter, der naturligt forekommer i næringsrige søer. Udviklin-
gen af undervandsvegetationen er lysafhængig, og det betyder, at udviklingen af un-
dervandsvegetationen i ferskvandssøen kommer til at afhænge af vandets klarhed. 
 
I det omfang, at vandet bliver tilstrækkelig klart, vil søen til at begynde med kunne 
blive voksested for en veludviklet undervandsvegetation. Denne kan dog blive udsat 
for negativ konkurrence fra trådalger, der udvikles på grundlag af næringsstofferne i 
det tilstrømmende åvand. 
 
I det lange perspektiv vil undervandsvegetationen blive udsat for stigende konkurren-
ce om pladsen fra rørsumpen i takt med, at denne breder sig fra bredzonen ud på 
søens bund. Søens fremtid som vandplantelokalitet skønnes derfor at være tidsbe-
grænset, men det er ikke muligt at sige, hvor hurtigt rørsumpen vil kolonisere søens 
bund. 
 
Bestemmende for vegetationsudviklingen er også beskaffenheden af den nydannede 
søs bund, og det kan erfaringsmæssigt tage tid efter dannelsen, førend den naturlige 
vegetation får rodfæste. Omvendt kan der også ske massiv opvækst af én eller nogle 
få pionerarter, som sidenhen går tilbage og giver plads for andre arter. 
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4.6.3 Terrestrisk natur 

Stort set al den beskyttede natur inden for påvirkningsområdet vil blive udsat for høje-
re vandstande. 
 
Mosen og en del af engen i den vestlige del af påvirkningsområdet vil blive udsat for 
forhøjede vandstande, og i mosen vil der opstå et permanent vandspejl. Det betyder 
på den ene side, at dele af den eksisterende mose vil blive vanddækket og derved 
ændre tilstand, og på den anden side, at den hydrologiske tilstand i mosen samlet set 
bliver forbedret. Det er vurderingen, at der samlet set bliver tale om en væsentligt 
forbedret hydrologi i området med mulighed for udvikling af en bedre naturtilstand, end 
tilfældet er i dag. Den forhøjede vandstand vil formodentlig betyde, at træer og buske 
vil gå ud, i det omfang de ikke fjernes i anlægsfasen, hvorfor der som omtalt i afsnit 3 
er påregnet gennemført rydning i et ret stort omfang. 
 
Mosen i den sydlige del af påvirkningsområdet vil ligeledes blive påvirket af forhøjet 
vandstand, men i modsætning til mosen i den vestlige del af påvirkningsområdet er 
der ikke tale om dannelse af frit vandspejl. Det betyder, at den eksisterende mose får 
en forbedret hydrologi med mulighed for udvikling af en bedre naturtilstand. Den for-
højede vandstand kan betyde, at en del træer og buske i området vil gå ud, i det om-
fang de ikke fjernes i anlægsfasen. 
 
Vandhullerne i påvirkningsområdet vil for en stor dels vedkommende komme til at 
ligge på steder med frit vandspejl, det vil sige, at de mister karakter af adskilte vand-
huller og i stedet bliver en del af et større vandområde. 
 
Eftersom der ikke er indikationer af god naturtilstand i vandhullerne, er det vurderin-
gen, at de naturmæssige tab, der finder sted som følge af ”oversvømmelsen” af vand-
hullerne, fuldt ud vil blive opvejet af det naturmæssige bidrag, som dannelsen af et 
større vandområde vil yde i projektområdet. 
 
Samlet set er det således vurderingen, at de tab eller forringelser af eksisterende na-
tur, som projektet vil kunne medføre, mere end opvejes af det tilskud af ny natur, som 
projektet vil bevirke, både kvantitativt og kvalitativt. 
 

4.6.4 Bilag IV arter og Natura 2000 

Projektet skønnes ikke at få betydende negative konsekvenser for de bilag IV-arter, 
der måtte forekomme i eller i nærheden af projektområdet. Den mest sandsynlige art - 
stor vandsalamander - vil muligvis miste nogle få ynglevandhuller, men vil til gengæld 
kunne få adgang til nye yngleområder. Det er på den baggrund vurderingen, at projek-
tet vil have en netto-positiv betydning for bilag IV-arterne, om end det ikke er muligt på 
det foreliggende grundlag at vurdere, om denne effekt vil være stor nok til at ændre 
arternes status og udbredelse i området. 
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Flagermus, hvoraf alle er Bilag IV-arter, vil i kraft af den forbedrede hydrologi i projekt-
området og ikke mindst dannelsen af arealer med frit vandspejl få forbedrede fourage-
ringsmuligheder i forhold til i dag. Det skyldes, at de kommende vand- og vådområder 
forventes at blive levesteder for en langt rigere insektfauna, end tilfældet er for de 
nuværende landbrugsarealer. 
 

4.6.5 Øvrige arter 

Dannelse af vand- og vådbundsområder på de nuværende landbrugsarealer vil erfa-
ringsmæssigt bevirke en markant forbedring af grundlaget for forekomst af en lang 
række andre arter, der i dag ikke finder egnede yngle-, leve og/eller rastesteder i pro-
jektområdet. Det drejer sig forventeligt først og fremmest om almindelige arter af både 
planter, insekter, padder og fugle m.fl., men det kan ikke udelukkes, at projektet også 
vil berige egnen med mere sjældne eller helt nye arter. Det er ikke muligt at forudsige, 
hvilke arter, der i givet fald bliver tale om. 
 

4.6.6 Andre natureffekter 

Gennemførelse af vådområdeprojektet i Bøllemosen vil ligeledes understøtte Rege-
ringens Naturplan Danmark (Regeringen 2014), idet der skabes et stort naturområde, 
som kan medvirke til at binde naturområderne i nærområdet sammen, idet det samle-
de naturareal i området vil blive fordoblet. Desuden er der kort afstand til Sortemosen 
(cirka 5 km sydøst for Bøllemosen), hvor det daværende Fyns Amt etablerede et våd-
område i 2006. Kort tid herefter blev der blandt andet registreret havørn i området, og 
vådområdet i Bøllemosen vil antageligt yderligere kunne understøtte og forbedre hav-
ørnens levevilkår i området. 
 

4.7. Tekniske anlæg og kulturhistoriske anlæg 

4.7.1 Veje, broer m.m. 

Projektet forventes ikke generelt at påvirke eksisterende veje eller broer. Som det 
fremgår af afsnit 3.8.1 påregnes der dog forhøjning af indkørselsveje til 2 ejendomme. 
 

4.7.2 Bygninger og bygningsværker 

Ejendomme på matrikel nr. 84a, 79c, 16e, 76b, 76d, 76e, 38i, 38f, 38g, 74a og 73d vil 
blive påvirket af projektet, og derfor skal der etableres afværgeforanstaltninger i form 
af omfangsdræn med en pumpe samt spildevandspumpe. Efter etablering af afværge-
foranstaltninger, forventes ikke med at påvirke eksisterende bygninger. 
 
Der skal sikres de nødvendige afvandingsforhold på indkørslerne til Bøllemosen 8 og 
12A gennem forhøjning af indkørslerne. 
 

4.7.3 Ledninger 

Der er et 10 kV elkabel, som krydser Stokkebæk ved cirka st. 1.300 (eksisterende 
stationering) og et som krydser marken mellem Bøllemosen 12 og 10. Der er også et 
0,4 kV elkabel, som ligger langs indkørslen til Bøllemosen 8. Alle kablerne vil blive 
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påvirket af oversvømmelse i Stokkebæk og kablet ved Stokkebæk st. 1.300 vil berørt 
af anlægsarbejdet med udgravning af det vandløbstracé. Energi Fyn skal derfor kon-
taktes i detailprojekteringsfasen for at afklare behov for afværgeforanstaltninger i for-
hold til kabler. Der er afsæt et rådighedsbeløb af 120.000,- kr. i anlægsøkonomien til 
at omlæg elkabler. 
 
Der er en TDC ledning, som ligger langs indkørslen til Bøllemosen 8. Ledningen vil 
blive berørt af anlægsarbejdet med hensyn til hævning af indkørslen og vil blive påvir-
ket af oversvømmelse i Stokkebæk. TDC skal derfor kontaktes i detailprojekteringsfa-
sen for at afklare, om der er behov for afværgeforanstaltninger i forhold til ledningen. 
Der er afsæt et rådighedsbeløb af 35.000,- kr. i anlægsøkonomien til at omlæg tele-
kablet. 
 
Det vurderes ikke, at der er behov for yderligere afværgeforanstaltninger af tekniske 
anlæg nær projektområdet. 
 

4.8. Økonomi og arbejdstidsplan 

4.8.1 Estimerede anlægsomkostninger 

I tabel 4.8.1 er der givet et økonomisk overslag på anlægsudgifterne ved realisering af 
projektet. Anlægsarbejderne og materialepriserne er baseret på erfaringstal fra lig-
nende projekter, samt V&S-prisbøger (erfaringsopsamling omkring listepriser på an-
lægsarbejder udarbejdet af Byggecentrum). I prisberegningen er ikke indeholdt lods-
ejererstatninger, omkostninger til projektering, anlægstilsyn mv. Alle priser er ekskl. 
moms. 
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Tabel 4.8.1. Økonomisk overslag for anlægsarbejder i projektområderne. 

Anlægselement Beløb i kr. 
(ekskl. moms) 

Etablering og drift af arbejdsplads inkl. etablering og tømning af sand-
fang og alm. retablering. 

80.000,- 

Rydning af træ og busker, cirka 5,85 ha. 350.000,- 

Sløjfning af dræn, brønde og grøfter, cirka 10.050 m dræn, 27 brønde 
og cirka 315 m grøft, inkl. cirka 10 m³ sikringssten. 

320.000,- 

Opgravning og bortkørsel af betonrør, cirka 285 m. 65.000,- 

Jordarbejder: Nyt tracé og tildækning af vandløb, opgravning af cirka 
4.650 m³ jord. 

280.000,- 

Udlægning af grus og stensikring i vandløb, cirka 230 m³ grus og 
sikringssten. 

75.000,- 

Afværgeforanstaltninger: Hævning af indkørsler, cirka 140 m vej og 
cirka 240 m³ stabilgrus. 

65.000,- 

Afværgeforanstaltninger: Etablering af omfangsdræn, pumpebrønd og 
pumper, cirka 900 m og cirka 9 pumpebrønde med pumpe. 

410.000,- 

Afværgeforanstaltninger: Etablering af spildevandspumper, cirka 9 
spildevandspumper. 

270.000,- 

Afværgeforanstaltninger: Grundvandsmonitering program, cirka 9 
lokaliteter. 

75.000,- 

Afværgeforanstaltninger: Terrænregulering ved cirka 9 lokaliteter, 
maksimalt cirka 1.000 m³ jord. 

100.000,- 

Afværgeforanstaltninger: Omlægning af telekabel og elkabel, el og 
telekabler. 

155.000,- 

Delsum. 2.225.000,- 

Uforudsete udgifter, cirka 10 %. 225.000,- 

Sum, ekskl. moms 2.470.000,- 

 

4.8.2 Omkostninger til rådgivning 

Der er ligeledes udarbejdet overslag for de omkostninger, som er forbundet med råd-
givning ved realisering af projektet. Omkostningerne er vurderet på baggrund af Orbi-
cons erfaringer fra lignende projekter, ligesom der er taget hensyn til den vurderede 
anlægsperiode, som fremgår af afsnit 4.8.4. Omkostningerne fremgår af tabel 4.8.2. 
 

Tabel 4.8.2. Vurderede omkostninger til projektering, udbud og tilsyn i forbindelse med realisering af projek-
terne. 

Rådgivningsomkostninger Kr. 

Detailprojektering 250.000,- 

Udbud og kontrahering 75.000,- 

Fagtilsyn 125.000,- 

Omkostninger i alt, ekskl. moms 450.000,- 

 

4.8.3 Driftsforhold 

Det nye vandløb påregnes ikke at skulle vedligeholdes, idet det forventes fremtidigt at 
henligge uden grødeskæring og oprensning i projektområdet. 
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4.8.4 Tids- og arbejdsplan 

Det anbefales, at anlægsarbejderne gennemføres i sommerhalvåret. Anlægsperioden 
fastsættes til i alt cirka 2 måneder. Det er som udgangspunkt antaget, at anlægsar-
bejderne udføres sideløbende og i sammenhæng. De enkelte fasers udstrækning og 
placering i den samlede anlægsperiode er anført i tidsplanen i tabel 4.8.3. 
 

Tabel 4.8.3. Tids- og arbejdsplan. 

Aktivitet Uger 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Arbejdsplads mv.         

Rydning         

Etablering omfangsdræn med pumper         

Etablering spildevandspumper         

Hævning af indkørsler         

Sløjfning af dræn, brønde og grøfter         

Udgravning det nye vandløbstracé         

Udlægning af grus og sten i vandløb         

Tildækning af eksisterende vandløbstracé         

Diverse efterreguleringer         
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