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1. Resumé 

Lemvig kommune har fået bevilget midler til gennemførelse af en forundersøgelse af et vådområdeprojekt 

ved Fåremølleå. Undersøgelsesområdet er ca. 90 ha stort og projektet er en del af vandområdeplanen for 

hovedoplandet 1.4 Nissum Fjord. Formålet med projektet er at sikre en reduktion af kvælstofbelastningen til 

kystvandene.  

Projektets virkemidler er at øge tilbageholdelsen af kvælstof ved at lede næringsrigt dræn ud over de lavtlig-

gende arealer, hvorved bakterier nedbryder nitrat i vandet og herved frigør luftformigt kvælstof. Derudover 

forekommer der oversvømmelse med vandløbsvand fra Fåremølleå – dog uden at der forekommer perma-

nent sødannelse. Slutteligt bidrager ophøret af dyrkning af landbrugsjorden også til at formindske kvælstof-

udledningen. Beregningen af kvælstoffjernelsen i nærværende projekt viser, at denne kan beregnes til 

10.658 kg N/år, svarende til 106 kg N/ha.  

På baggrund af 55 prøvefelter blev der foretaget en beregning af risikoen for fosforfrigivelse fra området. Be-

regningerne viser, at ved gennemførelse af det skitserede projekt vil det samlede fosfortilbageholdelse blive 

på 13 kg P/år. 

Konklusionen på stofberegningerne for projektet er således, at der vil være en relativt stor N-reduktion, samt 

en mindre P-tilbageholdelse ved gennemførsel af projektet.  

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

onen estimeret til 246 tons/år.  

Landskabeligt resulterer projektet i vådere forhold, og i meget våde perioder vil der forekomme kortvarige 

oversvømmelser enkelte steder. Derudover genslynges Fåremølleå og dermed forbedres de fysiske forhold i 

vandløbet. Okkertilførslen til Fåremølleå fra området reduceres, da vandstanden hæves.  

Anlægsoverslaget for realisering af de projekterede tiltag er estimeret til 6.265.000,- kr. ekskl. moms. Hertil 

kommer rådgivningsbistand for 400.000,- kr. ekskl. moms, udgifter til lodsejererstatninger og udgifter til jord-

fordeling på 8.671.838,- kr. ekskl. moms samt udgifter til kommunens medarbejdere. I forhold til 3 gange re-

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

Lemvig kommune har anmodet EnviDan A/S om at udarbejde en teknisk forundersøgelse af et muligt 

vådområde ved Fåremølleå. Nærværende rapport inkl. bilag og tegninger udgør den tekniske 

forundersøgelse.  

Undervejs i forløbet med at forundersøge et vådområde kan det ske at projektforudsætningerne ændres. Det 

kan være nogle lodsejere der falder fra eller at projektmulighederne ikke er som forventet i et givent område. 

Derfor kan projektgrænsen ændres sig i løbet af arbejdet med at udarbejde forundersøgelsen indtil den 

endelige projektgrænse er fundet.    

2.1 Baggrund 

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

tion med at mindske kvælstofudledningen til vore kystvande. Kvælstofvådområder skal bidrage med en re-

duktion af kvælstofudledningen til de indre danske farvande i perioden fra 2016-2021.  

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

eller mindre permanente oversvømmelser. De ændrede afvandingsforhold etableres enten ved at lukke 

dræn i projektområdet så dette overrisles med drænvand fra de omkringliggende arealer, etablere en lavvan-

det sø, eller ved at hæve vandløbsbunden og genslynge forløbet, så der i periodevis sker en oversvømmelse 

af de vandløbsnærearealer. Uanset hvordan et vådområde etableres, medvirker et vådområde til kvælstofre-

duktion ved, at bakterier i de våde jorde nedbryder nitrat i vandet og herved frigør luftformigt kvælstof. Der-

udover bidrager ophøret af dyrkning af landbrugsjorden til at formindske kvælstofudledningen. 

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

program 2016-2021. 

Nærværende vådområdeprojekt er en del af vandområdeplanen for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, hvori 

hovedvandopland 1.4 Nissum Fjord ligger.  

2.2 Formål 

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

område ved Fåremølleå. Forundersøgelsen skal indeholde alle nødvendige oplysninger i henhold til at kunne 

vurdere, om vådområdet kan realiseres. Herunder hører også samtlige af de krav, der fremgår af bekendtgø-

relserne på området. 

3. Områdebeskrivelse 

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

området. Dvs. den geografiske afgrænsning som Lemvig kommune har defineret. Gennem arbejdet med den 

tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelse kan denne afgrænsning blive tilpasset som følge af eksem-

pelvis tekniske muligheder og lodsejerholdninger, hvorved selve det endelige projektområde præciseres. 

Undersøgelsesområdet er beliggende ca. 5 km sydvest for Lemvig og har et areal på ca. 90 ha. Billeddoku-

mentation fra området fremgår af afsnit 5. Nuværende forhold er vist på bilag 1.  
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Figur 3-1. På ovenstående kort ses undersøgelsesområdet syd for Lemvig. 

3.1 Udviklingshistorik 

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

vikling beskrevet. Som det fremgår af de ældste historiske kort (Figur 3-2), har Fåremølleå oprindeligt haft et 

stærkt slynget forløb indenfor undersøgelsesområdet. 
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Figur 3-2. Ældste historiske kort fra området er original 1 kort fra 1815. Her ses sammenløb Fåremølleå og Hveskær Bæk i den nordlige 
ende.  

Fra midten af 1800-tallet ses det på de høje målebordsblade (Figur 3-3), at der er sket en delvis regulering af 

vandløbets forløb ved Hedegårdsvej. Øvrige dele er ikke reguleret. Åen er omgivet af våde enge og i områ-

det er store arealer med hede.  

 

Figur 3-3. Høje målebordsblade 1849-1899. Den røde polygon angiver undersøgelsesområdet.  
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På de lave målebordsblade fra perioden 1901-1971 (figur 3-4) er Fåremølleå blevet reguleret.  

 

 

Figur 3-4. Lave målebordsblade. Den røde polygon angiver undersøgelsesområdet.  

På luftfoto fra 1945 fremstår forløbet i Fåremølleå som delvist reguleret (Figur 3-5). Langs Fåremølleå fore-

kommer der nu en del åbne arealer, der anvendes til landbrugsdrift (omdrift, afgræsning eller høslet).  
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Figur 3-5. Ortofoto fra 1945 ved Hegngårdsvej. Her ses at reguleringen af Fåremølleå er begyndt, men at der stadig er en del af åens 
oprindelige forløb bevaret.  

 

På luftfoto fra i dag fremstår hele forløbet af Fåremølleå reguleret og udrettet ( 

Figur 3-6). Det ses at langbrugsdriften er intensiv i store dele af området og det er nu kun mindre områder der 

er udlagt som engarealer.  
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Figur 3-6. Ortofoto fra 2019. (Undersøgelsesområde: Rød.) 
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4. Eksisterende forhold 

4.1 Besigtigelse 

Området er besigtiget af flere omgange i hhv. november og december 2020. Generelt fremstår området som 

ekstensivt dyrket landbrugsjord med ret få partier af naturarealer. Der er dog en del kulturenge der afgræs-

ses og tilføres gødning.   

Fåremølleå er reguleret og fra den midterste del noget plaget af okker. De to tilløb, Hveskær Bæk og Glar-

bjerg Bæk er også regulerede. Især Glarbjerg Bæk er plaget af høje okkerkoncentrationer. Fotopunkter fra 

besigtigelsen fremgår af figur 4-1. 

 
Figur 4-1. Fotopunkter med numre.  

 

 

Foto 1, set mod syd. Åen ligger reguleret i den ene side af 
ådalen. Arealet anvendes til afgræsning.  

 

Foto 2. set mod nord. Rørbro med passageproblemer for fisk 
og smådyr. 
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Foto 3, set mod nord. Overfor Hedegårdsvej. Reguleret forløb 
og vegetation i vandløbet. Ingen okker i vandløbet.  

 

Foto 4, set mod syd. Åen langs ejendommen Møltrupgård. 
Her er nogen okkerpåvirkning. 

 

Foto 5, set mod nord. Afgræsningsarealer langs åen op-
strøms Godballevej. 

 

Foto 6, set mod syd. Overblik over den nedre del af projekt-
området. Omkringliggende areal er eng.  

4.2 Opmåling og terrænmodel 

Ved projekteringen anvendes den seneste digitale terrænmodel fra 2015. Se figur 4-2 og 4-3. 
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Figur 4-2. DTM fra 2015 med nordlige del af undersøgelsesområdet. Blå farve: lavt terræn. Rød farve: højere terræn.  
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Figur 4-3. DTM fra 2015 med sydlige del af undersøgelsesområdet. Blå farve: lavt terræn. Rød farve: højere terræn.  

Der er i forbindelse med nærværende forundersøgelse foretaget en regulativopmåling af Fåremølleå og 

tilløb, dræn, brønde, grøfter m.v. Opmålinger er foretaget med DGPS. GPS’en er programmeret til kun at 

kunne måle ved en præcision mindre end 3 cm. Denne opmåling anvendes ved projekteringen.  

Som supplement til opmålingen anvendes den seneste digitale terrænmodel. Her er indmålt en række 

terrænpunkter flest på terræn og enkelte på vejoverflader til verifikation af den digitale terrænmodel.  

Tabel 4-1. Indmålte terrænpunkter og DTM koter samt difference. 

  DTM GPS Diff 

1 25,27 25,28 -0,01 

2   25,20  25,23 -0,03 

3 23,71 23,73 -0,02 

4 23,15 23,06 0,09 

5 23,89 23,8 0,09 

6 22,33 22,32 0,01 

7 22,12 22,11 0,01 

8 22,65 22,57 0,08 

9 22,49 22,41 0,08 

10 22,34 22,34 0 



Lemvig Kommune – Vådområde ved Fåremølleå Side 15 af 50 

 

 

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

11 22,13 22,11 0,02 

12 22,12 22,06 0,06 

13 22,1 22,13 -0,03 

14 21,82 21,84 -0,02 

15 21,73 21,7 0,03 

16 22,29 22,26 0,03 

17 22,06 22,03 0,03 

18 21,87 21,85 0,02 

19 21,3 21,26 0,04 

20 18,13 18,09 0,04 

21 17,29 17,29 0 

22 17,41 17,35 0,06 

23 17,37 17,35 0,02 

24 17,33 17,28 0,05 

25 6,17 6,1 0,07 

26 6,13 6,1 0,03 

 

 
Figur 4-4. Difference mellem DTM og gps indmålte terrænkoter.  

Ud fra de indmålte punkter kan beregnes en gennemsnitlig difference på 2,8 cm. Der er dermed ikke behov 

for at korrigere højdemodellen.   

4.3 Vandløbsforhold 

4.3.1 Regulativmæssige forhold 

Vandløbene er omfattet af ”Vandløbsregulativ nr. 35. Fåremølleå og Stormose Romby Grøft”. Regulativet er 
fra 1997 og omfatter også Øster Møltrup Grøft. vandløbet er modstrøms stationeret.  

Vedligelsesbehovet vurderes udfra de fastsatte dimensioner, altså geometrisk skikkelse.  

Hveskær Bæk er omfattet af ”Vandløbsregulativ nr. 33. Hveskær og Gadebæk”. Glarbjerg Bæk er omfattet af 

”Vandløbsregulativ nr. 32. Kjelder Grøft og Glarbjerg Bæk”. Begge vandløb er modstrøms stationeret og 

vedligeholdes efter geometrisk skikkelse.  
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4.3.2 Fysiske forhold 

Fåremølleå har en samlet længde på ca. 7.822 m indenfor undersøgelsesområdet. Hveskær Bæk har en 

samlet længde på ca. 230 m indenfor undersøgelsesområdet. Glarbjerg Bæk har en samlet længde på ca. 

275 m indenfor undersøgelsesområdet. Øster Møltrup Grøft ca. 300 m. 

Ifølge WinBio er der ved Ravnsbækvej ved nordlige projektgrænse i 2015 registreret en fysisk indeks-værdi 

på 32. Værdien svarer til god fysisk kvalitet. Vandløbet oplyses af Lemvig kommune til at være periodisk 

sommerudtørrende på lokaliteten.  

Ved Hedegårdsvej er der i 2020 registreret en fysisk indeks-værdi på 26. Værdien svarer til god fysisk 

kvalitet.  

Ved Fårevej ved nedstrøms projektgrænse er der i 2020 registreret en fysisk indeks-værdi på 7. Værdien 

svarer til ringe fysisk kvalitet og er et resultat af den omfattende regulering.  

Generelt har Fåremølleå på strækningen et monotont reguleret forløb men med godt fald, stedvis dybt 

nedskåret i terræn. Der er udbredt grusbund og sten på hele strækningen i dag, undtaget de nederste ca. 2 

km hvor grus og sten forekommer, men i mindre mængder.    

Vandløbet bærer præg af okkerpåvirkning fra ca. midt på projektstrækningen, men ikke i et omfang så det 

vurderes at påvirke den biologiske kvalitet.  

4.3.3 Biologiske forhold 

Den samlede økologiske tilstand for vandløbene i undersøgelsesområdet er jf. MiljøGIS til 

vandområdeplanerne opgjort til at være ”dårlig”. I det følgende gennemgås de enkelte biologiske parametre, 

som den samlede tilstandsvurdering er baseret på. (Figur 4-5). 

 

 

Figur 4-5. Den økologiske tilstand i Fåremølleå på og omkring undersøgelsesområdet. Kilde: MiljøGis). 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016
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Smådyr 

Jf. MiljøGIS til vandområdeplanerne er der – baseret på smådyr – ukendt tilstand på den øverste del fra 

Ravnsbækvej og ca. 300 m nedstrøms. Herfra er der moderat tilstand indtil tilløbet Hveskær Bæk, der også 

har moderat økologisk tilstand, svarende til faunaklasse 4. Fra Hveskær Bæk og nedstrøms til Glarbjerg 

Bæk er der god økologisk tilstand og herfra ned til Fårevej er tilstanden igen moderat. Glarbjerg Bæk har 

moderat tilstand på smådyr.  

Fisk 

Jf. MiljøGIS til vandområdeplanerne, så er den økologiske tilstand baseret på fisk registreret som ”dårlig” på 

hele strækningen.   

Der er dog jf. Miljøportalen udført fiskeundersøgelser i perioden 1991-2014 på i alt 6 stationer ned gennem 

projektområdet. Der er registreret ørred, karudse, ål, gedde, bæklampret, strømskalle og hundestejle. Flest 

arter er registreret ved Hedgårdvej og helt nederst ved Fårevej. Her er dersuden registreret Regnbueørred, 

der sikkert stammer fra dambruget nedstrøms.  

En lodsejer har fortalt at han har set gydende bæklampret ved hedegårdvej i 2018.  

 

Figur 4-6. Registrerede arter ved Hedegårdvej i Fåremølleå. 

På DTU Aquas ørredkort er der registreret ganske få (1-2 stk) ørredyngel på alle 5 stationer i Fåremølleå, 

svarende til ringe tilstand. I Glarbjerg Bæk er ikke fundet ørred.  

Makrofytter (planter) 

Ved besigtigelsen og opmålingen i december 2020 var plantevæksten noget begrænset, men der blev 

registreret vandstjerne, vandranunkel, kruset vandaks, vandpest, pindsvineknop og smalbladet mærke. De 

fleste vandplanter blev registreret mellem tilløb af Hveskær Bæk og Hedegårdvej, hvor vandløbet ikke er 

påvirkt af okker. 

Jf. MiljøGis til vandområdeplanen er den økologiske tilstand baseret på makrofytter registreret som ukendt.  

4.4 Oplande og afstrømning 

Oplandet til projektstrækningens nedstrøms ende er estimeret til at have et areal på ca. 40,83 km2 (Figur 

4-7).  

http://kort.fiskepleje.dk/
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Figur 4-7. Det estimerede samlede oplandsareal til den nedre projektgrænse i Fåremølleå. Vandløbsopland: blå. Direkte opland med 
diffus tilførsel: grøn. Direkte opland drænet/rørlagt: Lilla.  

Til at beregne afstrømningskarakteristika er der anvendt data fra en målestation ved Krogshede Bro på 

Fåremølleå nedstrøms projektområdet. Dataserien dækker en 30 års periode fra 1983-2019, dog med et 

datahul fra 2008-2017. 

Afstrømning er skaleret til oplandet ved projektområdet. Medianmax er kun beregnet ved 

årsmiddelafstrømning.  

I Tabel 4-2 angives den beregnede vandføring i Fåremølleå ved nedstrøms projektgrænse.  

Tabel 4-2 Karakteristiske afstrømninger i Fåremølleå ved undersøgelsesområdet. 

Vandføringsdata: Tabel Fåremølleå, projektområde 

Afstrømningstype  Helår  

l/sek 

Helår  

l/sek/km2 

Sommer 

l/sek 

Sommer 

l/sek/km2 

Vinter 

l/sek 

Vinter 

l/sek/km2 

Minimum 4,5 0,1 4,5 0,1 10,1 0,2 

Middel 419,6 10,3 259,0 6,3 637,2 15,6 

Median 319,7 7,8 213,7 5,2 533,3 13,1 

Medianmax 1662,8 40,7         

Maksimum 5298,9 129,8 3167,3 77,6 5298,9 129,8 

10-års max 3150,8 77,2         
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Figur 4-8. Vandføring i Fåremølleå ved undersøgelsesområdet i perioden 1983-2019. 

Nedbørsoverskuddet er i denne sammenhæng defineret som den del af nedbøren der ikke fordamper eller 

nedsiver til grundvandet. Udfra en årsmiddelafstrømning over en længere årrække kan nedbørsoverskuddet 

beregnes ved at dividere afstrømning med oplandet. Enhederne i beregningen er l/m2. I nærværende projekt 

er nedbørsoverskuddet beregnet til 324 mm/år.  

4.5 Afstrømnings og afvandingsberegninger 

Til vurdering af vandstandsforhold og fugtighedsforhold på arealer nær vandløbene er udført beregninger i 

VASP samt et program lavet i GIS til beregning af afvandingsklasser baseret på den i VASP-beregnede 

vandstand. Modelopsætningen tager udgangspunkt i opmålingen af Fåremølleå.  

Der er i VASP-modellen benyttet et Manningtal på 12 for sommermiddelsituationen og for vintermiddelsituati-

onen er der benyttet et Manningtal på 25.    

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

klasser med 25 cm intervaller i GIS. Afvandingsklassekortene er beregnet med en antagelse om, at det øvre 

grundvandsspejl er i ligevægt med vandspejlkoten i vandløbet samt at vandspejlet udbredes med en gradi-

ent på 1 promille vinkelret på vandløbsretningen.  

4.5.1 Afvandingstilstanden 

Afvandingstilstanden er beskrevet ved hjælp af følgende 7 afvandingsklasser: 

• Vand på terræn. 

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

Denne kategori har betegnelsen ”sump”.  

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

Denne kategori svarer til ”våd eng”.  

Arealerne vil periodevist kunne anvendes til græsning. 

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

Denne kategori svarer til ”fugtig eng”.  

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

• Arealer med terræn der ligger 75 - 100 cm over det øvre grundvandsspejl.  

Denne kategori kaldes ”tør eng”.  

Arealerne kan anvendes til græsning og høslæt. 



Lemvig Kommune – Vådområde ved Fåremølleå Side 20 af 50 

 

 

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

• Arealer med terræn der ligger 100-125 cm over det øvre grundvandsspejl. Denne kategori kaldes 

”mark”. 

Arealerne kan anvendes til dyrkning af afgrøder. 

• Arealer med terræn, der ligger mere end 125 cm over det øvre grundvandsspejl.  

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

rede omdriftsarealer. 

Den eksisterende og fremtidige afvandingstilstand præsenteres og beskrives under afsnit 8 ”Konsekvensvur-

deringer”.  

4.6 Jordbundsforhold  

4.6.1 Jordbundstyper 

I Figur 4-9 ses et jordartskort for ådalen og tilstødende arealer. Kortet stammer fra den geologiske 

overfladekartering på www.arealinfo.dk. Jordbunden omkring åen består næsten udelukkende af humusjord. 

Længere væk fra åen er registreret grovsandet jord og lerblandet sandjord.  

 

Figur 4-9. Jordbundstyper i oplandet. Gul. Sandjord. Brun: Lerjord.  

4.6.2 Arealanvendelse 

Hovedparten af arealerne i oplandet er udpeget som intensive landbrugsarealer, dog er der på østsiden af 

Fåremølleå større sammenhængende skov og hedeområder i Kronhede plantage.   
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Figur 4-10. Arealanvendelsen omkring undersøgelsesområdet. (Kilde: MiljøGIS). 

4.6.3 Arealanvendelse i projektområdet 

Projektområdets nuværende arealanvendelse fremgår af tabel 4-2. Der er anvendt det endelige projektom-

råde efter lodsejersamtaler. 

Tabel 4-3. Arealanvendelsen i projektområdet. 

 Arealanvendelse Areal ha 

Omdrift 71,64 

Omdrift, brak 3,1 

Permanent græs 8,73 

Natur 16,63 

Sum 100,1 

 

5. Næringsstoffer 

5.1 Fosfor i jordbunden i projektområdet 

Fosfor er sammen med kvælstof et af de styrende næringsstoffer i vandmiljøet og fosfortilførslen til Nissum 

Fjord skal ifølge den gældende vandplan reduceres.  

Fosfor lagres i jorden i forskellige former, men en af de største enkeltpuljer er fosfor bundet til jern. Denne 

binding er stabil under iltede forhold, men brydes under de iltfrie forhold, der kan opstå på  

periodisk vanddækkede arealer. Et vådområde kan derfor potentielt medføre udvaskning af fosfor fra jord-

bunden i projektområdet og belaste et nedstrøms liggende vandområde.    
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Til vurdering af risikoen for fosforudvaskning som følge af forringede iltforhold på fugtige arealer i projektom-

rådet er udtaget en række jordprøver til analyse. Prøveudtagning og analyse er udført efter standardiseret 

metode i henhold til gældende vejledning. 

Projektområdet ved Fåremølleå er inddelt i 55 prøvefelter efter nedenstående figur 5-1.  

 

Figur 5-1. Udlægning af fosforprøvefelter. 

 

Analyseresultater fremgår af bilag 14 og er udført af Eurofins A/S. 

Der er i de udtagende prøver påvist et gennemsnitligt BD-P indhold på 153 mg/kg. Det ligger lavt i forhold til 

de generelle niveauer mellem 200-3.000 mg/kg1.  

Indholdet af BD-Fe ligger i gennemsnit på 2.281 mg/kg, hvilket er i den lave ende af det generelle niveau på 

3.000-70.000 mg/kg og indikerer at der ikke er meget jern i jordbunden. 

Fe/P-forholdet er i snit 9,6 hvilket er lidt under grænsen på 15 hvor man antager af fosfor er bundet stabilt.  

Jordprøvernes volumenvægt er i gennemsnit 848 kg/m3. Dette er moderat og indikerer et ret beskedent ind-

hold af organisk materiale, De højeste volumenvægte findes i kanten af projektområdet hvor indholdet af mi-

neraljord er størst. Volumenvægten på mineraljorder som sand og ler er 1,2 til 1,5 tons pr. m3.  

5.2 Kvælstoftilførsel 

Kvælstofudvaskningen fra oplandet beregnes ud fra formlen i ”Naturstyrelsens vejledning til Kvælstofbereg-

ninger - 2014” der baseres på DMU’s tekniske anvisning nr. 19. 

 

1 ”For Midtjylland generelt ligger niveauet på 200-3.000 mg/kg. I Vestjylland 400-2000 mg/kg” (oplyst af Charlotte Kjær-
gaard fra DCE). 
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Formlen ser således ud: 

Ntab=1.124*exp (-3.080 + 0,758*ln(A)-0.0030*S + 0.0249*D) 

Nøgleparametrene er:  

A = Vandbalancen for nedsivningsområdet (i mm) 

D = andelen af dyrket areal i nedsivningsområdet i % 

S = Andelen af sandjord i nedsivningsområdet i % 

Grundlaget for opgørelse af arealanvendelsen er markblokkort fra 2014. Opgørelse over jordbundstypen og 

andel sandjord er ud fra j200 jordartskortet fra GEUS. Samtlige gennemførte beregninger følger kravene til 

kommunale vådområder. Beregninger er vedlagt som bilag 13. 

Fåremølleå samt tilløb tilfører en stor mængde kvælstof til området fra et samlet opland på 2341 ha. Fra 

siderne føres vand til området diffust gennem jordlagene fra et direkte opland på 1.344 ha. En række mindre 

åbne tilløb samt dræn i oplandet tilfører vand til fra et opland på 296 ha. Ved beregning er anvendt den 

endelige projektgrænse. Se figur 4-7.   

 

Tabel 5-1. Beregnet N-tilførsel til undersøgelsesområdet ved Fåremølleå.  

 Vandløbsop-
land, samlet 

Direkte opland, 
drænet 

Direkte opland, 
diffust 

Projekt område 

Areal ha 2341 296 1344 100,5 

% dyrket 75 72 72 - 

% sandjord 85 91 91 - 

N-udvaskning 
kg/ha 

20,7 14,4 14,4 39,02 

N-udvaskning 
kg 

48.510 4.266 19.400 3.906 

 

Den samlede beregnede N-tilførsel til området kan opgøres til 76.084 kg N/år.  

  

Vandprøver 

I forbindelse med forundersøgelsen er udtaget 4 vandprøver til analyse for total kvælstof og total fosfor. Prø-

verne er udtaget i Fåremølleå ved nordlige ende af undersøgelsesområdet, ved Hedegårdvej, Godballevej 

og Fårevej ved nedre ende af undersøgelsesområdet. Se figur 5-3.  

Tabel 5-2. Analyseresultat af vandprøver ved Fåremølleå.  

Prøve nr. Total kvælstof mg/l Total fosfor mg/l 

1. 4,1 0,026 

2. 3,1 0,025 

3. 2,5 0,34 

4. 2,0 0,044 

Gennemsnit 2,9 0,11 
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Figur 5-2. Prøvetagningslokaliteter for vandprøver.  

5.3 Planforhold og naturbeskyttelse 

5.3.1 National beskyttet natur 

Fåremølleå, Hveskær Bæk, Glarbjerg Bæk og Møltrup Grøft samt et lille grøft tilløb fra øst, i den sydlige 

ende af området er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. I selve ådalen er en del arealer beskyttet efter 

naturbeskyttelsesloven som eng, mose og hede. På skrænterne er flere beskyttede overdrev. (Figur 5-4). Se 

bilag 2.  
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Figur 5-3. Naturtyper omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 omkring undersøgelsesområdet. 

Envidan har besigtiget de §3 beskyttede områder indenfor undersøgelsesområdet. Besigtigelsesnotat er 

vedlagt som bilag 16.  Generelt er de § 3 beskyttede arealer i området af middel til ringe kvalitet. Det bedste 

§3 område er et overdrev beliggende midt i området på nordsiden af åen.     

5.3.2 Natura 2000-beskyttelse 

Fåremølleå og de tilstødende arealer ligger ikke i Natura 2000 område. Nærmeste er Habitatområde nr. 224, 

Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage. Området er beliggende ca. 5 km øst for undersøgelsesområdet.  

Ved Nissum Fjord og langs den nedre del af Fåremølleå er beliggende Natura 2000-område nr. 65, Habitat-

område H58 og Fuglebeskyttelsesområde F38. Relevante arter på udpegningsgrundlaget er Bæklampret. 

Fåremølleå er hydrologisk forbundet med habitatområdet, da Fåremølleå løber ud i Nissum Fjord.  

5.3.3 Bilag IV-arter 

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

dyre- og plantearter, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatområder eller udenfor. 

Bilag IV-arterne er ligeledes beskyttet efter § 29 a i naturbeskyttelsesloven, under navnet bilag 3 arter.  

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

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

ødelægges. 

Ifølge DMUs faglige rapport nr. 635 vedrørende habitatdirektivets bilag IV arter er odder, markfirben, bæver 

og spidssnudet frø registreret i området omkring Fåremølleå. Der er dog ikke kendskab til, hvorvidt de 

nævnte arter konkret forekommer inden for undersøgelsesområdet. Derudover må det forventes, at der 

forekommer flere af de flagermusearter, som er omfatter af bilag IV. 
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5.3.4 Planloven 

Planlovens formål er at sikre, at den sammenfattende fysiske planlægning forener de samfundsmæssige 

interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan 

ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. 

5.3.5 Okker 

Okkerloven har til formål at forebygge og bekæmpe okkergener i bl.a. vandløb. Ifølge loven skal dræninger 

og udgrøftninger indenfor de okkerpotentielle områder godkendes af kommunen.  

På baggrund af okkerkortlægningen på arealinfo.dk fremgår det af figur 5-5, at alle vandløbsnære arealer 

langs vandløbene ved Fåremølleåer registreret som Klasse I og II, der indikerer, at området er klassificeret 

som stor til middel risiko for okkerudledning. Ved besigtigelsen blev registreret tydelig okkerpåvirkning fra ca. 

midt på projektstrækningen.  

 

Figur 5-4. Okkerklassificering langs Fåremølleå og tilløb. 

Ifølge loven skal dræninger og udgrøftninger indenfor de okkerpotentielle områder godkendes af kommunen.  

5.3.6 Jordforurening 

Ifølge arealinfo.dk er der registreret jordforurening i nærheden af projektområdet ved den øvre del af 

undersøgelsesområdet. Se figur 5-6. 
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Figur 5-5. Jordforurening (mørkblå) på V1 niveau langs øvre del af Fåremølleå. 

Det er ikke undersøgt nærmere hvad forureningen består af.  

5.3.7 Bygge- og beskyttelseslinjer 

Der er to beskyttede jord og stendiger i og langs undersøgelsesområdet i den nordlige del. Se figur 5-7.  

Der er åbeskyttelseslinje langs den nederste ca. 1 km af Fåremølleå og skovbyggelinje langs Kronhede 

plantage.  

 
Figur 5-6. Beskyttede jord og stendiger i den nordlige del af området.  

5.3.8 Fredninger og kulturhistorie 

Der forekommer enkelte beskyttede fortidsminder på kanten af projektområdet. En enkelt rundhøj har 

beskyttelseszone der rækker ind i området. Figur 5-8. 
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Figur 5-7. Fortidsminde beskyttelseslinjer i området omkring undersøgelsesområdet. 

5.3.9 Skovrejsning 

Ifølge kommuneplanen på arealinfo.dk for området omkring projektområdet er der forslag om områder med 

ønsket skovrejsning, dette dog primært udenfor projektområdet. (Fig. 5-9).  

 

Figur 5-8. Kommuneplan om skovrejsningsområder.  

5.3.10 Vandplanindsatser 

I nærværende planperiode er den midterste del af Fåremølleå udpeget til genslyngning og udlægning af groft 

materiale. Der er tale om strækningen i Fåremølleå fra Hveskær Bæk til Glarbjerg Bæk.  

Glarbjerg Bæk og Møltrup grøften ligeledes er udpeget til genslyngning og udlægning af groft materiale. Ved 

Glarbjerg Bæk er desuden indsats med etablering af træer.   

I oplandet til Fåremølle å ned til Hedegårdvej og i oplandet til Hveskær Bæk er der indsatsbehov for ukloake-

rede ejendomme med krav om renseklasse OP, organisk stof og total fosfor.  
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Fåremølleå er type 1 vandløb ned til Glarbjerg Bæk og type 2 herfra og nedstrøms. Hveskær Bæk, Glarbjerg 

Bæk og Møltrup grøften er alle type 1 vandløb.  

5.4 Tekniske anlæg 

5.4.1 Veje, broer og bygninger 

Fåremølleå passerer en række væsentlige vejbroer på projektstrækningen. Hedegårdvej, Hegnsgårdvej 2 

gange og Godballevej.  

Dertil er der mindre spange til passage over åen for jægere, røroverkørsler og kreaturbroer m.v. Vejbroer, 

rørbroer m.v. fremgår af bilag 1.  

5.4.2 Dræning og rørlægninger 

Der blev registreret flere dræn på strækningen. Der er overvejende tale om interne dræn i ådalen, da den 

sandede jord i området dræner godt naturligt. Der er dog enkelte dræn i oplandet, bl.a. et i den nordlige del 

og omkring Hegnsgårdvej og ved Møltrupgård. Se bilag 1.   

5.4.3 Ledninger 

Der er indhentet ledningsoplysninger fra ledningsejerregistret, LER.  

Følgende ledningsejere har svaret tilbage at de har ledninger i undersøgelsesområdet.  

- TDC 

- Lemvig forsyning, vandledninger 

- Noe Net A/S 

- Jysk energi fibernet 

- Energinet 

Ledningsoplysninger fremgår af bilag 3. Herunder er vist de mest væsentlige kabler og ledninger.  

De fleste kabelkrydsninger af vandløbet sker ved vejbroerne. Undtaget er Energinet der har to store 

forsyningskabler der krydser Fåremølleå. Lemvig vand og Noe net har også ledninger der krydser undenfor 

vejnettet. 
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Figur 5-9. Ledningsoplysninger.   
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6. Projektforslag 

Projektområdet er langt og dækker ca. 8 km fra nord til syd. Faldforholdene er gode og vandløbet har oprin-

deligt været stærkt slynget.  

Ved projektforslaget forlænges vandløbet med ca. 3 km, og der er taget udgangspunkt i åens oprindelige for-

løb, som det kan ses på de ældste tilgængelige kort. Se figur 3.2, hvor et original 1 kort fra 1815 er vist.  

Udover genslyngning hæves vandløbet, hvilket medfører øgede oversvømmelser og dermed øget N-omsæt-

ning og P-tilbageholdelse. Oversvømmelser vil primært forekomme i vinterperioden. Der har været fokus på 

at arealer langs Fåremølleå skal kunne anvendes til f.eks. afgræsning m.v. i sommerperioden. 

2 mindre tilløb, Hveskær Bæk genslynges og hæves ligeledes indenfor projektgrænsen. Glarbjerg Bæk og 

Møltrupgrøften genslynges ikke.   

Både Fåremølleå og de to tilløb har ret udbredt grusbund med en del større sten, og der er derfor indregnet 

udlægning af både grus og sten i det nye vandløbstracé, da et vådområdeprojekt ikke må forringe forholdene 

for dyrelivet i området, herunder vandløbsfaunaen og fiskebestanden. 

På flere lokaliteter skal dræn og små tilløb og grøfter føres til overrisling ved simple overrislingsrender eller 

lign. Det vil enkelte steder kræve udgravning af små render, vandet kan løbe i og tilsvarende små jordvolde 

til at styre vandets retning.   

I det følgende gennemgås projektstrækningen fra nord til syd. Længdeprofil med opmålte dimensioner og 

projektdimensioner er vedlagt som bilag 18.  

6.1 Strækning 1, Ravnsbækvej til Hveskær Bæk 

Projektstart er ved Ravnsbækvej. Efter nogle 100 m breder ådalen sig ud og består af afgræssede enge.  

Fåremølleå 

Fåremølleå er i dag beliggende i den ene side af ådalen, der i dag afvandes af en længere grøft i midten af 

ådalen. Da afgræsningen skal kunne fortsætte på engene, er vandløbet lagt i en dybde så de nuværende 

fugtighedsforhold så vidt muligt bevares. Vandløbet er dog flyttet ind midt på engen, så der er bedre 

mulighed for oversvømmelser og N-omsætning i vinterperioden. På visse stræk sænkes Fåremølleå i forhold 

til det nuværende forløb, da det ligger højt i siden af ådalen. I skrænten på vestsiden af ådalen ligger et 

mindre kildevæld oplyser en af lodsejerne. Dette skal føres til det nye vandløb.  

Ved Nødskov gård er det nye vandløb ført gennem en §3 sø, der pt er helt tilgroet og ikke længere fremstår 

som sø. Her vil forekomme hyppigere oversvømmelser på det tidligere søareal. Søen kan med fordel 

oprenses som led i projektet. Opgravet jord kan oplægges lokalt.   

 

Nedenfor Nødskov gård krydses ådalen af en markvej. Denne bevares og rørgennemføringen til grøften 

vurderes umiddelbart at kunne genanvendes til Fåremølleå´s nye forløb. Alternativt skal rørbroen udskiftes. 

Dette er medtaget i anlægsoverslaget. Markvejen på tværs af ådalen skal hæves ved udlægning af ca. 30 

cm stabilgrus. Fåremølleå´s nuværende underføring under markvejen fjernes. Her er registreret en potentiel 

faunaspærring for fisk pga. kraftigt fald.  

Fåremølleå forlænges fra 1,53 km til 2,08 km på strækning 1. Faldet reduceres fra 4,05 ‰ til 2,8 ‰.  

Der skal på strækningen etableres to nye overskørsler. Placering aftales med lodsejer.  

Det eksisterende forløb af Fåremølle å, Hveskær Bæk og den lange grøft opfyldes. Se figur 6-1. 

 

Hveskær Bæk 

Ved strækningens slutning mod syd genslynges Hveskær Bæk indtil sammenløb med Fåremølleå. 

Bundkoter i Hveskær Bæk er uændrede, men vandløbet forkortes fra 120 m til 105 m, da sammenløbet med 

Fåremølleå rykkes mod vest. Faldet reduceres fra 4,2 ‰ til 2,9 ‰. 
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Dræn og overrisling 

Et dræn der løber til området nordfra føres ud på terræn til overrisling. Det samme gør et åbent tilløb fra vest. 

Begge ligger i den nordlige ende.  

 
Figur 6-1. Strækning 1. Ravnsbækvej til Hveskær Bæk. 
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6.2 Strækning 2, Hveskær Bæk til Hedegårdvej 

Strækning 2 er fra Hveskær Bæk til Hedegårdvej. Her krydser en stor 150 kV forsyningsledning fra Energinet 

ådalen. Ledninger som denne har en relativt stor sikkerhedszone pga. den høje spænding og derfor bevares 

Fåremølleå´s forløb hvor den passerer ledningen og ca. 50 m i begge retninger både nord og syd for.  

Den øvrige del af åens forløb genslynges og flyttes fra kanten af ådalen til midten hvor terrænet er lavere og 

mulighederne for vinteroversvømmelser øges. Interne dræn og grøfter indenfor projektet lukkes. Generelt 

hæves åen 20-60 cm på strækningen, men arealerne i ådalen kan stadig anvendes til afgræsning og høslæt. 

Ved engen nord for den lille sø ligger et markvandingsanlæg med nedgravede rør. Dette fjernes indenfor 

projektet.   

Ved Hedegårdsvej ligger en ret nybygget ejendom ved kanten af ådalen. Ejendommens afløbsforhold er un-

dersøgt og opmålt. For at undgå påvirkning med indtrængende vand er det nye åløb sænket inden ejendom-

men.  

Fåremølleå skal fortsat løbe gennem den eksisterende bro under Hedegårdvej. Her hæves vandløbsbunden 

med 10 cm ved udlægning af grus.  

Fåremølleå forlænges fra 1,27 km til 1,97 km på strækning 2. Faldet reduceres fra 3,92 ‰ til 2,65 ‰.   

 
Figur 6-2. Strækning 2. Hveskær Bæk til Hedegårdvej. 

  



Lemvig Kommune – Vådområde ved Fåremølleå Side 34 af 50 

 

 

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

6.3 Strækning 3, Hedegårdvej til Hegnsgårdvej 

Fra udløb fra vejbro ved Hedegårdvej slynges vandløbet og flyttes til de laveste områder i ådalen. Vandløbs-

bunden hæves, og et par mindre rørbroer og broer skal udskiftes med nye.  

På strækningen tilføres åen i dag en del okker og hævning af vandløbsbunden, og de generelt mere fugtige 

forhold må forventes at kunne reducere okkerudvaskningen. Åen hæves 20-60 cm på strækningen.  

Der foregår en del afgræsning på arealerne langs åen i dag, og der har været fokus på at placere vandløbet i 

en dybde så denne afgræsning kan fortsætte.  

Ved første beboelsesejendom på vestsiden set nordfra ligger dræn i haven. Disse føres i eksisterende forløb 

til nyt udløb i det nye åløb længere nede. Fåremølleå forlænges fra 1,46 km til 2,0 km på strækning 3. Faldet 

reduceres fra 2,6 ‰ til 1,92 ‰. 

Dræn og overrisling 

Et lille tilløb nordfra med udløb i Fåremølleå ved ejendommen med de to søer sendes til overrisling på area-

let mellem vejen og den første sø. Overrisling sker på vestsiden af det eksisterende forløb, da de er §3 over-

drev på øst siden.   

 
Figur 6-3. Strækning 3. Hedegårdvej til Hegnsgårdvej. 
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6.4 Strækning 4, Hegngårdsvej til Godballevej 

Fåremølleå 

På strækningen fra Hegngårdsvej til Godballevej slynges Fåremølleå og hæves 20-70 cm. Ved rørunderfø-

ring ved Hegngårdsvej hæves vandløbsbunden i det store Ø1,6 m rør med 30 cm.  

Ved Møltrupgård flyttes åen fra foden af skrænten mod nordvest til den midterste del af ådalen, hvor åen har 

løbet oprindeligt. Her hæves vandløbet op til 50-70 cm.  

Ved Møltrupgård er en Ø 2,0 m rørunderføring. Her hæves vandløbsbunden 0,5 m i røret og på strækningen 

over og nedenfor. Bundhævning sker ved udlægning af grus som 10 m gydebanker med ca. 50 m afstand. 

Den resterende del af vandløbet efterlades som sandfang.    

Fra Glarbjerg Bæk til Godballevej hæves Fåremølle op til 0,5 m i forhold til den nuværende bund, men area-

lerne langs åen er stadig tørre nok til afgræsning og høslæt i sommerperioden. Fåremølleå forlænges fra 

2,07 km til 2,92 km på strækning 4. Faldet reduceres fra 1,86 ‰ til 1,46 ‰. 

Glarbjerg Bæk 

Nedenfor Møltrupgård løber Glarbjerg Bæk til fra nord. Bækken bevares i det nuværende forløb indtil sam-

menløb med Fåremølleå lidt nedstrøms for det nuværende sammenløb. Forlængelsen af Glarbjerg Bæk skal 

ske i det nuværende forløb af Fåremølleå. Herved friholdes areal vest for Glarbjerg Bæk for påvirkning. 

det nuværende forløb af Fåremølleå opfyldes delvist, så der efterlades et åbent forløb til Glarbjerg Bæk. For-

løbet etableres slynget indenfor Fåremølleå´s nuværende tracé ved en delvis opfyldning og indsnævring af 

nuværende forløb. Da forløbet etableres i opfyldt materiale udlægges grus og sten som erosionssikring.  

På vestsiden af Glarbjerg Bæk er et lavt område, der evt. kan hæves med overskudsjord fra udgravning af 

Fåremølleå´s nye forløb. Herved friholdes arealet for påvirkning.    

Dræn og tilløb 

På strækningen er en del interne dræn i ådalen der alle sløjfes. Her er dog også dræn og åbne tilløb fra det 

direkte opland. Disse føres til overrisling.   

Et vestfra kommende tilløb føres til overrisling. Tilløbet har højt okkerindhold og løber i dag gennem et min-

dre okkerbassin. Ved en realisering skal det sikres, at vandet stadig løber gennem bassinet og overrisling 

tager udgangspunkt i afløb fra bassin.  
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Figur 6-4. Strækning 4. Hegnsgårdvej til Godballevej.  
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6.5 Strækning 5, Godballevej til Fårevej 

Fåremølleå 

På strækningen genslynges Fåremølleå og flyttes til de laveste områder i ådalen. Dette giver øgede over-

svømmelser i vinterperioden og øget N-omsætning. Vandløbsbunden hæves 20-50 cm. 

På den nedre del bliver vandløbet liggende på visse delstræk, da vandløbet her ligger i det laveste område i 

ådalen. Opgravet materiale fra udgravning af nyt bandløb anvendes til opfyldning af det eksisterende forløb. 

Fåremølleå forlænges fra 1,32 km til 1,81 km på strækning 5. Faldet reduceres fra 0,95 ‰ til 0,70 ‰. 

Areal ved Møltrupgrøften 

Ved Møltrupgrøften inddrages et mindre område langs et ca. 600 m langt rørlagt tilløb. Det rørlagte vandløb 

frigraves og genåbnes og etableres i et helt terrænnært forløb. Vandløbet vil have afløb fra øverste sø og 

fortsat passere den nederste sø. Ved vejunderføring bør der etableres et nyt rør. Ved udløb til Møltrupgrøf-

ten skal et eksisterende mindre betonbygværk fjernes.   

Umiddelbart inden Fårevej vil en grøft fra øst føres til overrisling på arealer langs åen. Grøften er registreret 

som §3 beskyttet vandløb, og der skal søges dispensation ved Lemvig kommune, så det kan føres til overris-

ling. I nærværende projekt er grøften forudsat overrislet.  

   

 
Figur 6-5. Strækning 5. Godballevej til Fårevej. 
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6.5.1 Jordbalance 

Projektet medfører udgravning, der genererer estimeret ca. 40.000 m3 jord. Opfyldning andrager estimeret 

ca. 30.000 m3. Projektet har dermed et jordoverskud på ca. 10.000 m3. Dette skal bortkøres, og kan evt. an-

vendes til opfyld af lavninger på landbrugsjord i området eller udspredes.  

Detaljeret jordberegning fremgår af tabel 6-1.  

Tabel 6-1. Jordbalance. 

  Udgravning 
m3 

Opfyldning m3 Balance Grus m3 Skjulesten 

Fåremølleå 40.000 30.000 +10.000 1.100 5000 

Hveskær Bæk 500 500 0 25 50 

Glarbjerg Bæk 500 500 0 25 50 

Overrisling 500 500 0   

 I alt 41.500 31.500 +10.000 1.150 5.100 

*Stensikring 

 

Grus og stenudlægning 

Det eksisterende forløb af Fåremølleå, Hveskær Bæk og Glarbjerg Bæk har flere partier med både naturlig 

grus og stenbund. For ikke at forringe det nye forløbs egnethed som habitat for ørred, bæklampret samt 

vandløbssmådyr m.v. er det nødvendigt at udlægge grusbanker og større sten, så det nye vandløbs 

ørredbonitet svarer til det gamle, da de nye vandløb ikke kan forventes at indeholde grus og sten.  

Der udlægges derfor 1 stk. 10 m lang og 30 cm tyk grusbanke pr. 100 m i de nye vandløb, i alt ca. 110 stk. 

Dette er for at give ørredbestanden et godt habitat i de nye vandløb, der forventeligt vil mangle grus og sten. 

For at sikre skjul til ørredyngel udlægges 1 skjulesten pr. 2 m nyt vandløb. Stenene udlægges tilfældigt 

enkeltvis og i mindre bunker a 2-3 stk og skal have en størrelse på 25-30 cm.  
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7. Konsekvensvurdering 

Nærværende afsnit fokuserer på konsekvenserne af de i afsnit 7 præsenterede projekttiltag.  

7.1 Næringsstoffer og drivhusgasser 

7.1.1 Fosforbalance  

Ud fra analyseresultaterne fra afsnit 6.1 er beregnet en teoretisk frigivelse og tilbageholdelse af fosfor. Til 

beregning er anvendt nyeste regneark.  

Beregningen omfatter:  

• Frigivelse af jernbundet fosfor fra fugtige arealer. 

• Tilbageholdelse af partikulært fosfor fra det direkte opland 

• Tilbageholdelse af partikulært fosfor fra vandløbet, deponeret ved oversvømmel-

ser. 

Tabel 7-1. Beregnet fosforbalance ved en projektrealisering.  

Samlet P-pulje kg 10.276    

Samlet potentiel P-frigivelse kg/år 174 

P-tilbageholdelse fra drænet opland 

kg/år 

18,4 

Deponering langs vandløb kg/år 67,2 

Samlet fosfortilbageholdelse kg/år 13 

 

I beregningen indgår flere dræntilløb der afvander det direkte opland og sendes til overrisling. De er vist på 

figur 4-7 og har et samlet opland på 296 ha.  

Samlet beregning af fosforbalance for projektområdet fremgår af bilag 14.  

7.1.2 Kvælstofomsætning 

Projektforslaget medfører en samlet N-omsætning på 10.658 kg N/år ved det samlede projektareal på 100,5 

ha, svarende til en arealspecifik omsætning på 111 kg N/ha. Se bilag 12. 

I det følgende afsnit gennemgåes N-omsætningen.  

Fåremølleå oversvømmer ca. 12 ha i gennemsnit 15 dage i vinterperioden. Dette omsætter 270 kg N. Det 

direkte opland der tilføres diffust til projektområdet omsætter 4.850 kg N. Her er forudsat en reduceret effekt 

på 25 %. Det drænede/grøftede direkte opland der overrisles omsætter 2.133 kg N ved en omsætningsrate 

på 50 %. Ekstensivering i projektområdet omsætter 3.405 kg N.  

Samlet omsættes 10.658 kg N/år svarende til 106 kg N/ha/år. 

 

 

 

Tabel 7-2. Projektets samlede kvælstofomsætning.  
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 Oversvømmelse 

langs vandløb 

Overrisling fra 

direkte opland, 

diffust 

Overrisling fra 

direkte opland, 

drænet 

Ekstensivering i 

projektområde 

N-reduktion 

kg/år 

270 4.850 2.133 3.405 

7.1.3 Drivhusgasreduktion 

Det der jf. Tekstur2014-kortet forekommer arealer indenfor projektområdet med et OC indhold på 6-12 % og 

over 12% (se Figur 7-1) er drivhusgasreduktionen, som følge af en realisering af projektet, beregnet (se Bi-

lag 13 for CO2-regneark). Beregningen af drivhusgasreduktionen tager udgangspunkt i vejledningen ”Be-

stemmelse-af-drivhusgasemissionen-fra-lavbundsjorde_version-3” og det dertilhørende regneark, DCE ver-

sion 3, 2020.  

Der er beregnet en samlet CO2-reduktion 246 tons CO2-ækvivalenter/år og 2 tons CO2-ækvivalenter/år/ha 

projektareal som følge af en projektrealisering ved en årsmiddel afvandingssituation.  

 

Figur 7-1. Oversigt over tørveindholdet indenfor projektområdet. Mørkrød: >12%, Lysrød: 6-12%. Projektgrænsen er markeret med rød. 
Kortet er to-delt med øverste del til venstre og sydlige del til højre.   

7.2 Vandløbsforhold 

7.2.1 Fysiske forhold 

Som beskrevet i afsnit 4 er de fysiske forhold i Fåremølleå ringe pga. regulering og uddybning. Der er dog 

flere lokaliteter med grusbund i åen i dag.  

Ved en realisering vil genslyngningen øge den fysiske variation og skabe et mere turbulent 

strømningsmønster. Der vil opstå flere habitattyper i det nye vandlø, med lave og dybe partier og forskellig 

https://mst.dk/media/196790/bestemmelse-af-drivhusgasemissionen-fra-lavbundsjorde_version-3.pdf
https://mst.dk/media/196790/bestemmelse-af-drivhusgasemissionen-fra-lavbundsjorde_version-3.pdf
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type bundsubstrat.  

Den skitserede grus og stenudlægning vil gøre at det fremtidige vandløb har samme eller bedre værdi som 

habitat for ørred, bæklampret m.v.  

7.2.2 Vandstandsforhold 

Vandstandsforholdene ændrer sig til lidt mere fugtige forhold langs Fåremølleå ved de skitserede 

projekttiltag. Overrislingsarealerne vil blive markant mere våde, især i vinterperioden. Alle ændringer i 

afvandingsforhold holder sig indenfor projektgrænsen.   

Afvandingsforhold er vist på afvandingskort på bilag 6-10. 

7.2.3 Biologiske forhold 

Fisk 

Der er i forbindelse med projektet defineret en række lokaliteter, hvor der udlægges grusbanker i en fraktion, 

der medfører, at de vil være velegnede som gydehabitat for ørred, lampretter m.m. Derudover vil projektet 

generelt øge den fysiske variation i vandløbet og dermed forbedre de fysiske levevilkår for flere fiskearter. 

Som det fremgår af afsnit 4.3.3, så er der i dag kun få fisk i vandløbet, herunder meget få ørredyngel. De 

projekterede tiltag vurderes at kunne forbedre tilstanden for fiskefaunaen markant. 

Som nævnt i afsnit 5.3.10 er en delstrækning udpeget til restaurering efter gældende vandplanindsats. Det 

vurderes, at de beskrevne projekttiltag vil medføre målopfyldelse, og dermed vil indsatsbehovet i 

vandplanregi bortfalde.  

Planter 

Projekttiltagene vurderes at forbedre de fysiske forhold på strækningen, hvilket på sigt vil være til gavn for en 

mere divers vandløbsflora og dermed en højere sandsynlighed for målopfyldelse. Faktorer som 

grødeskæring og lysindfald har dog også stor betydning for den økologiske tilstand vurderet vha. 

vandplanterne – forhold der ikke ændres gennem indeværende projekt.  

Invertebrater/smådyr 

Målsætningen om god økologisk tilstand for vandløbssmådyr er ikke opfyldt. Projektet vil generelt øge den 

fysiske variation i vandløbet og dermed forbedre de fysiske levevilkår for invertabrater.  

Udlægning af grus og sten vil medvirke til at kunne opnå målopfyldelse på strækningen.  

7.3 Arealanvendelse 

De projekterede tiltag resulterer typisk i en vandstandshævning på 5-30 cm afhængig af hvor i projektet, man 

befinder sig.  

Ved en realisering af projektet vil den landbrugsmæssige drift ophøre, og arealerne vil overgå til natur. 

Høslæt, afgræsning og jagt vil stadig kunne finde sted inden for projektet.  

Arealanvendelsen før og efter en projektrealisering fremgår af tabel 7-3.  

Tabel 7-3. Arealanvendelse før og efter projekt. 

 Nuværende forhold ha Fremtidige forhold ha 

Vandækket  0 1,5 

Sump [0 - 0.25m] 1,3 4 

Våd Eng [0.25 - 0.5m] 8,1 16,4 

Fugtig eng [0.5 - 0.75m] 12,1 21,5 

Tør Eng [0.75 - 1.0m] 14,2 16,2 

Tør Mark [1.0 - 1.25m] 15,7 11,5 
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Upåvirket [< 1.25m] 49,7 30 

Sum ha 101,1 101,1 

 

7.4 Planforhold og administrationsgrundlag 

7.4.1 National beskyttet natur 

Der er i dag ret få §3 beskyttede områder langs Fåremølleå, og de fleste har dårlig tilstand.  

Et enkelt område har moderat til god tilstand. Det er område 14 i naturbesigtigelsen og er beliggende i 

midten af projektområdet på nord/vestsiden af åen. Der er tale om et overdrev, hvor de laveste områder nær 

Fåremølleå vurderes at være eng og de højere partier på skrænten er overdrev. De lave dele af arealer bør 

altså omregistreres som eng.  

De lave partier af område 14 bliver med projektet mere våde, men det vil medføre en forbedring af 

tilstanden, da arealet er for tørt i dag.  

 

Område 21 er beskyttet hede med moderat tilstand. Arealet ligger højt på toppen af en skrænt og området 

bliver ikke mærkbart mere fugtigt end i dag.   

De øvrige arealer er domineret af kulturenge, der vurderes at have gavn af mere fugtige forhold og ophør af 

næringsstoftilførsel.  

Projektet vil medføre, at der på sigt opstår ny §3 beskyttet natur langs vandløbene indenfor projektgrænsen. 

Især de mange arealer med landbrugsdrift i dag vil overgå til at være naturarealer og skabe en 

sammenhængende stribe natur hele vejen ned gennem projektområdet.  

Fåremølleå, Glarbjerg Bæk og Hveskær Bæk er omfattet af naturbeskyttelsesloven og der skal der søges 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3, da tilstanden ændres og genslyngning behandles som en 

reguleringssag.  

7.4.2 Natura 2000-beskyttelse 

Projektet ligger ikke i Natura2000 område, men er hydrologisk forbundet med Natura 2000-område nr. 65 

ved Nissum Fjord. Evt. påvirkning af arter på udpegningsområdet i det nedstrøms beliggende Natura 2000 

område vurderes at være positiv, da forhold og levevilkår for fisk, herunder bæklampret forbedres.  

7.4.3 Bilag IV-arter 

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

dyre- og plantearter, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatområder eller udenfor. 

Projektet forventes ikke at påvirke nogle Bilag IV-arter negativt. Den eneste umiddelbare effekt vurderes at 

være på odder, som grundet større fiskebestande potentielt får et bedre fødegrundlag. Bæver vurderes ikke 

at påvirkes negativt.  

7.4.4 Miljøkonsekvensvurdering 

Vandløbsreguleringer som genslyngning optræder på bilag 2 i bekendtgørelse af miljøkonsekvensvurdering 

og skal derfor screenes inden udførelse. 

7.4.5 Okkerloven 

Projektet sænker ikke vandspejlet, og der er således ikke behov for at søge om godkendelse. De 

projekterede tiltag må forventes, at have en positiv effekt på okkerudvaskningen, da de hæver vandspejlet i 

Fåremølleå og dermed reducerer udvaskningen fra arealerne langs vandløbet.  
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7.4.6 Vandløbsloven 

Da projektet indeholder tiltag hvori der indgår restaurering af vandløb, kræver gennemførelse af projektet 

godkendelse efter vandløbsloven, idet der ikke må ændres på et vandløbs skikkelse eller gennemføres 

restaureringsforanstaltninger uden vandløbsmyndighedens godkendelse.  

7.4.7 Fredninger og kulturhistorie 

Da der ligger beskyttede jorddiger i kanten af projektområdet, åbeskyttelseslinje, skovbyggelinje og  

fortidsmindebeskyttelseszone rækker ind i området skal der ved en detailprojektering og realisering søges 

dispensation for hver enkelt.    

7.4.8 Vandplanindsatser 

Med de skitserede tiltag i nærværende projekt vurderes indsatsbehovet for både genslyngning og udlægning 

af groft materiale at være opfyldt indenfor projektområdet.  

Indsatserne udenfor projektområdet påvirkes ikke af projektet.   

Indsatsen med etablering af træer ved Glarbjerg Bæk opnås dog ikke i nærværende projekt. Ligeledes 

genslynges Møltrupgrøften ikke, da dette ikke vil bidrage til øget N-omsætning. Bækken ligger i øvrigt dybt 

og uden fald.  

7.5 Tekniske anlæg 

7.5.1 Veje, broer og bygninger 

Vejbroerne over Fåremølleå påvirkes ikke af projektet. Den mindste rørbro er ved Hedegårdvej med 

vandslug på 1,6 m. Her hæves vandløbsbunden 10 cm, og der er kapacitet til det i rørføringen under vejen. 

De øvrige større vejunderføringer er 2,0 m rør og der er ligeledes kapacitet til de projekterede 

bundhævninger.  

Der skal dog udskiftet et antal mindre overkørsler på markarealer. Der er i anlægsoverslaget indregnet i alt 8 

nye røroverkørsler på projektstrækningen. Størrelsen er fra 2 stk. ø80 cm øverst, 3 stk. Ø 150 cm på den 

midterste del og 2 stk. ø2 m nederst. Se projektkort på bilag 4 for placering.  

Rørunderføring under markvejen der krydser ådalen ovenfor Hveskær Bæk, der pt. fører vand fra den 

centrale grøft, vurderes at kunne genbruges til det nye vandløb.  

Ved Hedegårdvej er en lavtliggende beboelsesejendom. Ejendommens afløbsanlæg er indmålt sammen 

med ejer. Indløbskoten i samletanken er 12,45 m. Tanken skønnes at være tæt mod indtrængende 

grundvand, men for at sikre mod evt. indtrængning som følge af hævet vandstand er Fåremølleå´s nye forløb 

langs ejendommen sænket til niveau svarende til det nuværende niveau.  

Vandspejlskoter ved medianmaximum afstrømning er vist på figur 7-2 herunder. De ligger på eller under 

niveauet i tanken.  

Ved samme ejendom er et jordvarmeanlæg med nedgravede slanger på engen foran ejendommen. 

Placering pt. ukendt, men det skønnes at ligge udenfor det nye vandløbstracé. Dette afklares nærmere ved 

en evt. detailprojektering.  
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Figur 7-2. Afløbsforhold og indmålte koter ved ejendom ved Hedegårdvej. Vandspejl ved medianmax er vist og ligger 

under indløb i septiktanken i kote 12,45 m.  

Ved Hegnsgårdvej 3 er et jordvarmeanlæg.Placering pt. ukendt, men det skønnes at ligge udenfor det nye 

vandløbstracé. Dette afklares nærmere ved en evt. detailprojektering. 

Ved Hegnsgårdvej 9 har ejer etableret en nyere buet gangbro over åen. Denne bevares ligesom åens forløb 

på stedet. Bundkoten hæves dog med ca. 30-40 cm.  

Røroverkørslen nedenfor Ø150 cm beton, tilhørende Peder Nielsen, Hegnsgårdvej 10 udskiftes til en ny med 

samme dimension, da vandløbsbunden hæves på lokaliteten.  

Der påvirkes ikke øvrige bygninger eller veje ved en realisering.  

7.5.2 Kabler og ledninger 

Fåremølleå krydses af et Energinet forsyningskabel 2 steder. Her bevares åens forløb, så kablet friholdes for 

påvirkning. Se figur 7-3. 

På arealerne lige vest for åen bliver der minimalt mere fugtigt og ved medianmax afstrømning kan der fore-

komme kortvarige oversvømmelser over kablet. Ved de nuværende forhold vil der også forekomme over-

svømmelser på terræn, men i mindre omfang.  
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Figur 7-3. Energinets forsyningskabel krydser lige syd for Hveskær Bæk.  

TDC har kabler langs de større vejbroer. Kablerne påvirkes ikke af gravearbejdet, men stedvis bliver der lidt 

mere fugtigt. TDC har fået projektet tilsendt og har ikke kommentarer til forslaget.    

Jysk energi /Noe-net har strømkabler ved Ravnsbækvej og ned på vestsiden af projektområdet samt kabler 

længere mod syd som krydser åen ved Hedegårdvej og overfor Fårevej. 

Syd for Hedegårdvej ligger Noes kabler i ådalen nær det nye vandløb, men ikke i konflikt med det nye tracé. 

Ved Møltrupgård ligger kablet på østsiden af åen ud for Møltrupgård. Her bevares åens forløb, men vand-

standen hæves så arealet bliver lidt mere fugtigt.  

Kabelkrydsningerne sker ved vejbroen ved Hedegårdvej og her er ingen påvirkning. Ovenfor Fårevej beva-

res åen i sit nuværende tracé, så der er ingen påvirkning fra gravearbejde, men ådalen bliver lidt mere fugtig. 

Jysk Energi/Noe-net har fået projektet tilsendt og har ikke kommentarer til forslaget.    
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Figur 7-4. Noe Net: Blå stiplet. Lemvig vand: Brun linje. Energinet forsyningskabel: Brun stiplet linje og underboring vist 

med rød.  

En vandledning tilhørende Lemvig vandværk krydser åen to steder mellem Hegnsgårdvej og Godballevej. 

Ved krydsningerne bevares åens nuværende forløb, så der er ingen påvirkning fra gravearbejdet, men area-

ler i ådalen bliver lidt mere fugtige. Se figur 7-4 og 7-5.    

Lemvig vand har fået projektet tilsendt og har ingen bemærkninger til det.   

Energinet har som nævnt kabelkrydsninger to steder i ådalen. Nordlig krydsning er lige syd for tilløb af Hve-

skær Bæk. Sydlig krydsning er nordvest for Møltrupvej.  

Der har været afholdt et afklarende møde med Energinet for at sikre de vigtige forsyningskabler mod påvirk-

ning og sikre at evt. kabelarbejde fremover vil være muligt uden væsentlige gener. Ved den nordlige kryds-

ning bevares Fåremølle å uændret ved kabelkrydsningen. Det gælder både åens forløb, bundkoter og vand-

stand. Afstand til kablet er 25 m eller større. Arealerne i ådalen bliver marginalt vådere ved projektet, men 

ikke i et omfang så det hindrer evt. vedligehold af Energinets kabel.  

Ved den sydlige krydsning bliver Fåremølleå ligeledes liggende i det nuværende tracé. Afstand til nye slyng 

er 25 m eller større. Energinet er blevet forelagt projektønske om en bundhævning på 0,5 m ved kabelkryds-

ningen samt op og nedstrøms herfor og har accepteret det uden bemærkninger. Der vil blive mere fugtigt, 

men kablet kan godt tåle vand. Energinet har accepteret, at der muligvis skal anvendes køreplader ved evt. 

vedligehold af kablet.  

På mødet med Energinet blev overrisling drøftet, da der ligger dræn i området, og det blev aftalt, at der ikke 

skal overrisles på kabeltraceét. Overrisling skal føres væk fra kablet og mod syd, så der ikke bliver mere vådt 

på kabeltraceét. Dette kan vanskeliggøre evt. vedligehold unødigt.  

En forudsætning for Energinets accept af vådområdet er at Fåremølleås tracé er uændret, hvor åen passerer 

kablet, da kablet er underboret under vandløbet her. Projektforslaget tager højde for det ved at bevare det 

nuværende forløb.     
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Figur 7-5. Noe Net: Blå stiplet. Vandledning, Lemvig vand: Brun linje. 

Ved en realisering bør ovenstående ledningsejere kontaktes på ny.  

7.5.3 Dræning 

Dræn og grøfter internt i projektområdet skal sløjfes eller opfyldes så vidt muligt, under hensyntagen til evt. 

afvanding af bagvedliggende arealer.  

På den baggrund sikres det, at projektet ikke får nogen betydende effekt på drænforholdene i området 

udenfor projektområdet.  

Dræn der føres til overrisling fremgår af projektkort på bilag 4.  

7.5.4 Museumsudtalelse 

På opfordring er Holstebro museum kommet med en udtalelse om evt. behov for arkæologisk 

forundersøgelse ved en realisering af projektet. Udtalelsen er vedlagt som bilag 17. 

”Holstebro Museum vurderer, at da anlægsarbejdet skal foregå i selve vandløbet eller tæt op af eksisterende 

vandløb er der ringe risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder i forbindelse med det planlagte 

anlægsarbejde, som derfor kan igangsættes uden en forudgående arkæologisk undersøgelse. Der er tæt 

ved det åens bredder flere steder fundet bearbejdet flint og flintgenstande som tegn på stenalderbopladser i 

umiddelbar nærhed af åen. Ingen af fundene giver dog grund til at tro, at der på de berørte arealer vil kunne 

findes jordfaste fortidsminder. 

Jeg skal gøre opmærksom på, at skulle man påtræffe spor efter fortidsminder f.eks. i form af potteskår, 

flintredskaber, stolpehuller eller andre mørkfarvede anlæg i den lysere råjord, skal anlægsarbejdet jf. 

museumslovens § 27, stk. 2 øjeblikkeligt standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal 

straks anmeldes til Holstebro Museum, som vurderer, om der skal laves yderligere undersøgelser, inden 

anlægsarbejdet kan fortsætte. I dette tilfælde er det ikke bygherre, som skal finansiere en evt. arkæologisk 

undersøgelse.”   
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8. Realisering 

8.1 Økonomi 

8.1.1 Anlægsoverslag 

Der er gennemført et anlægsoverslag for det præsenterede projektscenarie. Overslaget er primært baseret 

på erfaringspriser fra lignende projekter. 

 

Tabel 8-1. Økonomisk overslag på anlægsarbejderne. 

Projektelement 
Pris 

(DKK, ekskl. moms) 

Etablering og drift af arbejdsplads  150.000 

Køreplader og adgangsveje 250.000 

Nedtagning og opsætning af hegn. 8 km 180.000 

Rydning div.  25.000 

Udgravning af nyt vandløb, Fåremølleå 40.000 m3  2.500.000 

Udgravning af nyt vandløb, Hveskær Bæk 500 m3 75.000 

Etablering af nyt forløb, Glarbjerg Bæk i Fåremølles gl løb 50.000 

Oprensning af sø. 150 m3 25.000 

Frigravning af dræn til overrisling. Ca. 25 stk.  100.000 

Søgerender efter dræn. Ca. 250 m. 75.000 

Overrislingsrender og øvrig terrænregulering, 500 m3 75.000 

Etablering af nye rørbroer, Fåremølleå. Ø80-Ø200 cm, 8 stk.  400.000 

Hævning af vej ved Nødskovgård. Ca. 300 m 100.000 

Forlængelse af dræn ved ejendom ved Hegngårdvej 25.000 

Påvisning af kabler og øvrig håndtering 50.000 

Åbning af rørlagt vandløb ved Møltrupgrøften inkl bortskaffelse.  200.000 

Ny rørunderføring ved tilløb til Møltrupgrøften, Ø30 cm 35.000 

Udlægning af grus, 1.150 m3 600.000 

Udlægning af skjulesten, 5.100 stk. 100.000 

Håndtering af overskudsjord. 10.000 m3 750.000 

I alt  5.765.000 

 

8.1.2 Rådgivningsbistand 

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

realisering af projektet (Tabel 8-2). Det bemærkes, at udgifterne til realiseringen i høj grad afhænger af 

bygherres ønsker bl.a. i forhold til udbudsform, tilsynsfrekvens m.v. 
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Tabel 8-2 Økonomisk overslag på anlægsarbejderne. 

Projektelement 
Pris 

(DKK, ekskl. moms) 

Detailprojektering 300.000 

Udbud og kontrahering 50.000 

Byggeledelse og fagtilsyn 150.000 

I alt 500.000 

 

8.1.3 Omkostningseffektivitet 

Jf. seneste bekendtgørelse for kvælstofvådområder er realiseringen af projektet ikke omkostningseffektiv, 

hvis det ansøgte beløb for realiseringen er højere end referenceværdien x 3. Vejledende referenceværdi for 

gennemførelse af kvælstofvådområder er for etablering: 1.300 kr. pr. kg kvælstof. Da projektet omsætter 

10.658 kg N svarende til 13.855.400,- x 3 = 41.566.200,- og anlægsomkostningerne andrager i alt 6.265.000 

inkl. detailprojektering og tilsyn vurderes projektet at være omkostningseffektivt. Heri er dog ikke indregnet 

udgifter til jordfordeling på 8.671.838,- eller timer til kommunens interne håndtering af projektet. 

8.1.4 Tidsplan 

Som udgangspunkt anbefales det, at anlægsarbejderne gennemføres i sommerhalvåret eksempelvis 

umiddelbart efter høst. Hermed mindskes generne for lodsejerne under transporten af maskiner og 

materialer ned til Fåremølleå, samtidig med anvendelsen af køreplader og dermed anlægsomkostningerne 

begrænses. 

Under forudsætning af at anlægsfasen udføres sammenhængende, vurderes projektet at kunne 

gennemføres på 12-14 uger. 

9. Konklusion 

Projektet omsætter 10,6 tons kvælstof og medfører en fosfortilbageholdelse på 13 kg.  

CO2 reduktionen er beregnet til 246 tons/år. Projektet vurderes omkostningseffektivt ud fra de gældende kri-

terier med 3 x referenceværdien.   

Ådalen, hvor projektområdet ligger, er i dag præget af en ret intensiv afvanding fra det regulerede og dybtlig-

gende vandløb samt et stort antal dræn internt i ådalen. Hertil kommer en okkerudvaskning, der fremmes af 

samme kraftige afvanding. Ved projektet hæves Fåremølleå og tilløb og genslynges. Dette medfører mere 

våde forhold til gavn for eng og mosearealer. I tilgift vil der opstå nye naturarealer i et sammenhængende 

bælte langs åen indenfor projektområdet. Okkerudvaskningen vil reduceres til gavn for livet i Fåremølleå.  

  

For den terrestriske natur vil projektet medføre et samlet løft og medføre et væsentligt øget naturareal. Dog 

vil der være delområder, der overrisles med næringsrigt vand fra dræn og tilløb, hvor næringspåvirkningen vil 

være mærkbar i form af den botaniske sammensætning på disse arealer. Dette vil dog kun påvirke en min-

dre del af det samlede projektareal, hvor størsteparten vil være fri for denne næringspåvirkning.  

De nye naturarealer vil ligge i direkte sammenhæng med de store arealer i Kronheden plantage, der ligger 

øst for en stor del af Fåremølleå.   

Fåremølleå vil med projektet opnå væsentligt bedre fysiske forhold til gavn for fiskebestanden i bred forstand 

og især ørred og bæklampret vurderes at have gavn af de projekterede tiltag. De udpegede vandplanindsat-

ser vurderes at blive opfyldt med nærværende projekt. Undtaget er genslyngning af Møltrupgrøften indenfor 

projektet samt etablering af træer ved Glarbjerg Bæk.      

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181900
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Den nuværende afgræsning vil kunne fortsætte på de fleste arealer og fritidsaktiviteter som f.eks. jagt vil 

kunne fortsætte uændret.    

 

 

 

 

 


