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Resumé 

Natur- og vandstandsforholdene på strandenge og enge langs Limfjorden ved Kat-

holm og Munkholm Odder er undersøgt af COWI i 2017-2018. Undersøgelserne 

omfatter feltundersøgelser af vandstand, habitatnaturtyper, fugle, analyse af histo-

risk arealanvendelse, gennemgang af eksisterende viden mm. Formålet er at be-

skrive de hydrologiske og naturmæssige forhold samt mulighederne for at forbedre 

naturtilstanden i området ved at gøre arealerne vådere; Så våde, at naturtyper og 

levesteder forbedres, men dog så tørre, at græsning fortsat er muligt.  

Projektområdet består af primært af velafgræssede strandenge, strandvolde, laguner 

og i mindre omfang rigkær. Strandengene er er vigtige raste- og fourageringsområ-

der for den sjældne ansvarsart lysbuget knortegås og ynglested for bl.a. klyde og 

havterne. Engene vurderes potentielt at kunne udvikles til mere betydningsfulde 

levesteder for engfugle. 

Naturtypernes hydrologi og dynamik er først og fremmest styret og betinget af 

vandstanden i Limfjorden, med skiftende nedbørsmængder kontra fordampning. 

Desuden er de hydrologiske forhold skabt af indgreb som dræning, udgrøftning og 

driften i delområderne. Enkelte steder har vældpåvirkning på de øvre dele desuden 

stor betydning for naturværdierne.  

Projektområdet er karakteriseret ved talrige tværgående grøfter, grøblerender og 

spredte dræn. Strandengene har således ikke naturlig hydrologi, men dele af områ-

det har veludviklet strandengsvegetation med gunstig bevaringsstatus på trods af 

denne afvanding. I dele af området vurderes der at være potentiale for at forbedre 

tilstanden på enge og strandenge. Mulighederne for at forbedre de hydrologiske 

forhold og dermed bevaringsstatus for naturtyperne og levestedet for de truede fug-

le, knytter sig til tilstoppe grøfter, grøblerender og omlægge dræn. Det vurderes, at 

en inaktivering af grøfterne kan bidrage til at holde strandengene vådere længere 

ind i forsommeren, hvor de ynglende fugle har behov for fugtigheden.  

Muligheden for at gennemføre de foreslåede tiltag er undersøgt ved en indledende 

ejendomsmæssig forundersøgelse. Ejeren af de centrale og største matrikler blandt 

de 6 lodsejere var ikke interesseret i at lægge jord til et projekt om naturlig hydro-

logi. Der er derfor, efter aftale med Struer Kommune, ikke arbejdet videre med at 

indhente underskrift om interesse til detailprojektering fra de øvrige lodsejere. 
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1 Indledning 

Som en del af en målrettet indsats i Natura 2000-områderne har Struer Kommune 

hos NaturErhvervstyrelsen fået tilskud til naturpleje og forvaltning af private og 

statslige Natura 2000-arealer via ordningen ”Tilskud til etablering af naturlige 

vandstandsforhold”. Denne tilskudsordning skal medvirke til at etablere naturlige 

vandforhold, som kan bidrage til at sikre eller forbedre bevaringsstatus for naturty-

per og arter på Natura 2000-arealer. 

Denne rapport gengiver resultaterne af de biologiske og hydrologiske forundersø-

gelser i Natura 2000-område N28, Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord 

og Agerø. Rapporten omhandler både gennemførsel af tekniske-biologiske forun-

dersøgelser og en indledende ejendomsmæssig forundersøgelse. 

Projektområdet ligger på den nordlige del af Thyholm. Området er især domineret 

af strandengsarealer samt mindre arealer som ikke, eller i stærkt begrænset omfang, 

påvirkes af saltvand. Her er tidvis våd eng, rigkær og kultureng. En stor del af area-

lerne er eller har været drænede og grøftede. I dag er de fleste arealer ekstensivt 

afgræssede eller slås, mens nogle få arealer, er uudnyttede og fremstår som strand-

volde eller krat.  

1.1 Formål med projektet 

Projektet er en forundersøgelse, og dets overordnede formål er at undersøge mulig-

hederne for at realisere et projekt om etablering af naturlige vandstandsforhold på 

Thyholm i Natura 2000-område N28, Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted 

Fjord og Agerø. 

Forundersøgelsen skaber vidensgrundlaget til et eller flere konkrete projekter, som 

ved at skabe naturlig hydrologi kan sikre eller forbedre bevaringsstatus for især 

strandenge, tidvis våd eng, udpegningsgrundlagets arter og de fugle, der har disse 

naturtyper som levested indenfor Natura 2000-området.  

Mulighederne for via en ændring i de hydrologiske forhold at forbedre tilstanden 

på eller udvide arealet af eksisterende forekomster og levesteder undersøges, vur-

deres og beskrives i denne rapport. 
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De tekniske forundersøgelser skal sammen med de ejendomsmæssige forundersø-

gelser udgøre grundlaget for reelt at (gen-)etablere naturlig hydrologi, og dermed 

forbedre mulighederne for at skabe gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundla-

get. De vil således kunne danne grundlaget for en mulig ansøgning hos Naturer-

hvervsstyrelsen om tilskud til gennemførelse, dvs. egentlig ”Etablering af naturlig 

hydrologi” i området. 

 

Figur 1-1  Græsset strandeng med afvandingsgrøft mellem Munkholm og Katholm Odde. 
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2 Natura 2000 og projektområdet 

2.1 Natura 2000-området 

Natura 2000-området, N28, Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og 

Agerø har et samlet areal på 33.165 hektar. Natura 2000-området består af Habitat-

område H28 og Fuglebeskyttelsesområde nr. F27.  

 

Området omfatter af flere store, marine delområder bl.a. Nissum Bredning, og be-

står af lavvandede grunde mod vest samt Limfjordens dybeste område Oddesund 

mod øst. Midt i området ligger den beskyttede og lavvandede Skibsted Fjord, og 

længst mod nordøst ligger det vidt forgrenede farvand omkring Agerø. Længst mod 

vest ligger ved Agger og Harboøre Tange en række kystlaguner, som er meget vig-

tige levesteder for fugle. Strandenge, strandvolde og overdrev dominerer den terre-

striske del af området. Langs skræntfoden og i Dover Kil området findes de fleste 

af områdets værdifulde kildevæld og rigkær, mens områdets klittyper findes på 

Agger Tange. 

I området findes flere naturtyper, som er vigtige alene i kraft af deres store areal-

mæssige udstrækning eller som ynglepladser for især alm. ryle, brushane, klyde og 

hav- og dværgterne. Tangerne huser desuden væsentlige trækbestande af flere fug-

learter. Dertil kommer, at flere af Natura 2000-områdets uforstyrrede holme udgør 

vigtige ynglelokaliteter. Deres høje naturkvalitet er af stor betydning. Således fore-

kommer en meget stor del af Nordjyllands samlede areal med strandenge i områ-

det. Strandengene er vigtige levesteder for de truede fuglearter alm. ryle og brusha-

ne. 

Der er store marine værdier i området i kraft af forekomsten af nogle af landets 

største lavvandede fjordområder. Disse arealer har tidligere rummet vidtstrakte fla-

der med ålegræs. De lavvandede marine områder omkring Agerø er af international 

betydning for lysbuget knortegås.  
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Figur 2-1 Lysbuget knortegås på strandenge i N28. (Foto: Kevin K. Clausen). 

Tabel 2-1 Udpegningsgrundlaget for Habitatområde H28 indeholder 25 naturtyper og 5 

arter. 

 
 

Tabel 2-2  Fuglearter, der udgør udpegningsgrundlaget for F27, Glomstrup Vig, Agerø, 

Munkholm og Katholm Odde, Lindholm og Rotholme. 
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De dele af udpegningsgrundlaget, som primært er relevante i denne forundersøgel-

se er: 

› Strandeng (1330) 

Og som mindre forekomster i forbindelse med strandengene: 

› Tidvis våd eng (6410) 

› Rigkær (7230) 

› Enårig strandvegetation (1310) 

› Strandvold med flerårige planter (1220) 

Samt fuglearter tilknyttet strandenge især: 

› Lysbuget knortegås 

› Klyde  

› Havterne 

2.2 Projektområdet 

Projektområdet ligger ved Limfjorden på den nordlige kyst af Thyholm og har et 

areal på 82,58 ha.  Området består af et stort sammenhængende område og en lille, 

adskilt ø mod øst: Fuglholm.  

 

Figur 2-2 

Projektområdet er i store dele registreret som strandeng beskyttet af Naturbe-

skyttelseslovens § 3. Hist og her er vandhuller, loer, saltpander, enge, rørsump 

og krat. 
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Figur 2-3 Figur som viser omfanget af §3-natur i projektområdet. I de sydlige og østlige 

dele er græsmarker, som ikke er regístreret som §3. resten er især strandeng 

(brun-grøn), vandhuller (blå) samt enkelte små ferske enge. 

 

Projektområdet er afgrænset med den eksisterende udpegning af ”N2000-arealer til 

hydrologi” som udgangspunkt (jf. Miljøportalen). Projektområdet er udvidet ifht. 

forhåndsudpegningen omkring eksisterende forekomster af strandeng på grund af 

mulige/forventede påvirkninger af tilstødende naturtypearealer ved etablering af 

naturlig hydrologi. 
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3 Hydrologi, vandkemi og påvirkninger af 

naturtyperne  

For at vurdere om og i hvilken grad et naturområde, dets plantesamfund, økologi-

ske og kemiske processer reelt er påvirket af antropogene, hydrologiske indgreb, er 

det nødvendigt at beskrive og forklare hvilke betingelser eller forudsætninger, der 

gælder for tilstedeværelsen af områdets naturtyper. Derfor følger her en beskrivelse 

af de hydrologiske, vandkemiske og driftsmæssige forhold, der kræves for at op-

retholde og (gen)skabe strandenge, som er den dominerende naturtype. 

3.1 Strandengens naturgivne forhold 

Strandenge dækker under naturlige forhold området mellem kystlinjen og de 

strandvolde/tanglinjer, der markerer, hvor højt havet når ved de årligt tilbageven-

dende vinterhøjvande. Strandenge findes langs kyster, der er beskyttet mod væsent-

lig bølgepåvirkning og deraf følgende erosion. Strandengenes struktur, vegetation 

og lokale udstrækning er bestemt af fire nøglefaktorer: 

1 De hydrologiske forhold, d.v.s. tidevandssvingningernes størrelse, hav-

vandets saltholdighed og størrelsen af bølgeenergi/graden af beskyttelse. 

Også ferskvandspåvirkning fra landsiden af strandengen kan spille en 

vigtig rolle. 

2 De topografiske forhold, især lokalitetens bredde og terrænhældning. 

3 Størrelsen af sedimenttilførsel og substratets tekstur, dvs. om strandengen 

lokalt er udviklet på sand, ler, sten eller klippe. 

4 Karakteren og intensiteten af den eventuelle landbrugsmæssige udnyttelse 

- overvejende græsning, hø- og græsslæt, eller uudnyttet. 

Jordbunden på strandenge indeholder foruden sand og evt. grus også fine jordpar-

tikler som ler og slik. Hermed er jorden mere frugtbar end på de steder, hvor der 

kun er sand tilbage. Jordbunden suppleres løbende med næringsstoffer fra over-

svømmelser med havvand og tang. Dette skaber grobund for en frodig vegetation, 

der især består af salttålende græsser og urter. Saltindholdet på strandenge varierer 

fra op til ca. 40 ‰ nederst til (0-) 2 ‰ øverst. 
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3.2 Strandengens vegetation og udbredelse 

Naturtypen 1330 (Atlantic salt meadow) omfatter både den klassiske græssede sal-

teng ved kysten, den ugræssede strandsump og vegetation på opskyllede tanglinier 

i strandenge.  

  

Figur 3-1 Sandkryb og strand-trehage er karakteristiske strandengsplanter. 

Naturtypens karakteristiske arter er: harril, kryb-hvene, rød svingel, strand-

annelgræs, strand-malurt, alm. kvik, stiv kvik, engelskgræs, kødet hindeknæ, rød-

brun kogleaks, slap annelgræs, spyd-mælde, kilebæger-arter, strand-asters, strand-

bede, gåse-potentil, strand-kamille, strand-mælde, sandkryb, strandtrehage, strand-

vejbred, sump-strå-arter, udspilet star og udspærret annelgræs. I strandsumpen vil 

endvidere tagrør og strand-kogleaks ofte være almindelige. Øvrige arter, der indi-

kerer naturtypen under danske forhold: jordbær-kløver, arter af hindebæger, smal-

bladet kællingetand, strand-rødtop, samel, liden tusindgylden og strand-

tusindgylden. Almindelige arter for naturtypen under danske forhold: engelsk kok-

leare, læge-kokleare, fjernakset star, sylt-star og strand-svingel.  
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Figur 3-2 Kort over areal og udbredelsesområde for strandeng (1330 i Jylland). Udbre-

delsesområdet (vist med lys grå signatur) bygger på kendte forekomster af na-

turtypen samt forekomsten af § 3-beskyttet strandeng. Med blåt er vist 10 km 

kvadrater med en dokumenteret forekomst af naturtypen fra NOVANA pro-

grammets kortlægning og overvågning. Med mørk blå signatur er vist kortlagte 

forekomster fra den nyeste DEVANO-kortlægning inden for habitatområderne 

(2010-2011) og en sporadisk kortlægning uden for habitatområderne (2004-

2006). Prikker viser overvågningsstationer, hvor naturtypen er registreret i et 

eller flere prøvefelter.  

Strandeng er, med et samlet areal på 36.700 ha, den mest udbredte habitatnaturtype 

i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 77 % af arealet findes inden for habitatom-

råderne. 

Med et indrapporteret areal i 2007 på 13.900 ha strandeng, 1330, i den atlantiske 

zone, rummer Danmark næsten 20 % af det samlede areal af indrapporteret strand-

eng i den atlantiske zone (i EU). Tilsvarende udgør 21.800 ha i den kontinentale 

zone hele 77,2 % af det samlede kortlagte areal. Det er således arealmæssigt en af 

de habitatnaturtyper, Danmark har den største andel af. De økologiske forhold – 

Struktur og funktion – og den overordnede vurdering af bevaringsstaus blev af 

DCE imidlertid i begge biogeografiske zoner vurderet at være dårlig ("Bad"). 

(bd.Eionet.europa.eu) 



 
TEKNISK FORUNDERSØGELSE NATUR OG VANDSTANDSFORHOLD VED KATHOLM OG MUNKHOLM ODDE 

 

 

 

http://projects.cowiportal.com/ps/A094420/Documents/03%20Project%20documents/UDKAST%20Forunders%C3%B8gelse_NatHyd_Katholm%20munkholm%20odde.docx 

 

17/126 

Tabel 3-1  Udbredelsesområde og areal for strandeng (1330) som afrapporteret til EU i 

2007 og beregnet i 2012 på baggrund af de nyeste kortlægnings- og 

overvågningsdata. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved det 

kortlagte areal inden for habitatområderne, det foreløbigt skønnede areal uden 

for habitatområderne og den samlede dækning i hele landet. Arealerne er vist 

for de to biogeografiske regioner og for hele landet (bd.Eionet.europa.eu). 

 Atlantisk region Kontinental region Hele landet 

 2007 2012 2007 2012 2007 2012 

Udbredelsesområde (km²) 5.600 5.500 18.100 17.800 23.700 23.300 

Habitatområder, kortlagt areal (ha) 11.548 12.731 16.570 15.595 28.118 28.237 

Uden for habitatområder, foreløbigt 

skønnet areal (ha) 

2.352 2.692 5.230 5.673 7.582 8.366 

Areal i alt, afrundet (ha) 13.900 15.400 21.800 21.300 35.700 36.700 

 

De vigtigste trusler mod naturtypen er tilgroning, ændrede hydrologiske forhold 

som følge af inddigning, grøftning og dræning, samt eutrofiering. Afgræssede 

strandenge er domineret af en lav græs-/ halvgræsvegetation, og strandenge i deres 

artsrige, lavtvoksende form er helt afhængig af en passende afgræsning. Ophører 

græsningen, medfører det tilgroning med høje græsser og halvgræsser. Afvanding, 

bl.a. i form af grøfter, kan have stor betydning for udtørringen af især de højerelig-

gende strandenge. Det kan dog på nogle dellokaliteter være en forudsætning for at 

kunne afgræsse arealerne.  

  

  

Figur 3-3 Strand-kogleaks og vingefrøet hindeknæ ses på strandengene på Thyholm. 
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3.3 Hydrologi og vandkemi i strandenge 

Projektområdet indeholder især strandeng, og kravene i Natura 2000-planen er 

først og fremmest at sikre og/eller udvide arealet med strandeng. Derfor beskrives i 

det følgende især strandengenes forudsætninger og krav til hydrologien, som bag-

grund for i det følgende at beskrive mulighederne for at forbedre hhv. skabe- eller 

genskabe strandenge. 

I modsætning til grundvandsafhængige terrestriske økoystemer som rigkær og kil-

devæld, der er helt afhængige af den konstante tilførsel af mere eller mindre kalk-

rigt grundvand, er strandenge betingede af tidvis tilførsel af saltholdigt overflade-

vand. 

Tidevandets størrelse aftager mod nord langs den danske kyst. Det er normalt 2 m. 

i den sydlige del af det danske Vadehav men nord for Blåvands Huk blot ca. 0,5 m. 

Strandengene er dannet naturligt på sand eller mudderflader i tidevandspåvirkede 

områder – eller saltpåvirkede områder med knapt så regelmæssige oversvømmel-

ser. I udgangspunktet har vaderne ingen vegetation af højere planter, men domine-

res af kiselalger. Ved gentagne oversvømmelser (to gange dagligt ved tidevandsky-

ster, men sjældnere på kyster uden tidevandspåvirkning) aflejres løbende partiku-

lært materiale på vaderne. Herved hæves niveauet for terrænet, og planterne be-

gynder at indfinde sig, i første omgang de mest bølge- og salttolerante arter, hvor-

ved sedimentationen øges yderligere. Der sker således en naturlig, gradvis hævning 

af strandenge over havets overflade, hvorved der sker en gradvis afløsning af om-

rådets arter pga. deres forskellige salttolerance mm. I de indre danske farvande, 

hvor tidevandet spiller en mindre rolle, har også vandløb betydning for tilførslen af 

organisk materiale og landhævning. 

Strandengene og deres vegetation inddeles traditionelt efter havvandets saltindhold 

i tre grupper: 

› De udpræget salte områder, hvor planterne udsættes for ublandet Vesterhavs-

vand 

› De middelsalte området, hvor enten Vesterhavsvandet er blandet med ud-

strømmende ferskvand, eller hvor havet har saltholdigheder fra omkring 15 ‰ 

og op. 

› De mindre salte områder hvor vandet indeholder mindre end 15 ‰ salt. 

Projektområderne har en saltholdighed på 8-15 ‰ i det som ovenfor kategoriseres 

som "mindre salte" områder. Strandengenes vegetation fordeles efter den forskelli-

ge fugtighed og saltholdighed på hhv. de nedre (hydro-litteral zonen), mellemste 

(geolitteral) og øvre (epilittoral) strandenge, som vist nedenfor på Figur 3-4 og ud-

dybet yderligere på Figur 3-5.  
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Figur 3-4 Overordnet skitsering af sammenhængen mellem vandstand, topografi og vege-

tation (Vestergaard, 2000). 

 

Figur 3-5 Nøjere skitsering af de dominerende plantearters udbredelse på en græsset 

strandeng som funktion af saltholdighed/topografi/oversvømmelseshyppighed. 

(Efter Mikkelsen, 1980). 

På især de øvre strandenge, hvor der i middelsalte og mindre salte områder er en 

glidende overgang til tørre hhv. ferske naturtyper, har fersk grundvand, regnvand 

eller overfladevand en væsentlig betydning for naturværdierne. Levestedet for en 

række arter af planter, dyr og fugle, som trives i overgangszonen, hvor der er vådt, 

men ikke for salt, er således også afhængigt af det ferske grundvand. Dette beskri-

ves nærmere i kapitel 4. 
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3.4 Effekter af afvanding på strandengen 

Menneskeskabte hydrologiske indgreb i eller omkring naturområder i form af f.eks. 

vandindvinding, grøftning, dræning, vandløbsregulering, rørlægning og pumpning 

medfører ændret vandstand, ændrede vandstandssvingninger (størrelse, hyppighed, 

amplitude) samt ændret retning og mængde af grundvandsflowet. Dræning og 

grøftning fører til, at vand fra forskellige områder fjernes fra et naturområde og 

blandes med vand fra andre, ofte næringspåvirkede arealer. Sænkning af vandstan-

den fører til drastiske ændringer i de fysiske og kemiske forhold: udtørring, fald i 

tørvedannelsesraten/nedbrydning af tørven, forsuring og frigivelse af næringsstof-

fer, tilgroning med træer og næringstolerante arter på bekostning af den naturlige, 

hjemmehørende, karakteristiske vegetation af sjældne karakteristiske planter. 

På strandenge er betydningen af afvanding af grundvandsafhængige arter og natur-

typer primært af betydning på de øvre dele af strandengen. På de nedre dele af 

strandengen er afvandingen af betydning for den generelle udtørring og for, hvor 

længe vandet befinder sig og "virker" på engen efter oversvømmelser. 

3.5  Naturtypen tidvis våde enge 

Selv om projektområdet er kortlagt som 100 % strandeng, 1330, viste feltundersø-

gelserne, at der er væsentlige forekomster af tidvis våd eng i området. Derfor følger 

her en kort beskrivelse af denne naturtyper. 

Tidvis våde enge findes og udvikles på steder med svingende grundvandstand og 

ofte på de øvre dele af strandenge. Det er næringsfattige græs-urte-samfund på 

bund, som i hvert fald tidvis er fugtig, våd eller oversvømmet. Et fællestræk er, at 

de er for fugtige til at være overdrev og for tørre til at være mose eller kær. Der er 

oftest tale om sæsonbetinget variation i fugtigheden, men variationer over længere 

tidsrum kan også være grundlag for na-turtypen. Om sommeren fremtræder typen 

ofte som helt tør græs-urte-vegetation med f.eks. mangeblomstret frytle, tormentil 

og djævelsbid. Der er meget lidt nitrat og fosfat til rådighed for planterne. På kal-

krig bund udvikles artsrige samfund med arter fra rigkær (7230). Typen danner ofte 

overgangen mellem vådbundstyper som strandenge og overdrev. Jordbunden kan 

være sand, tørv eller blandet med både ler og silt.  

3.6 Naturtypen rigkær 

Rigkær findes i moser og enge med konstant vandmættet jordbund, hvor grundvan-

det er mere eller mindre kalkholdigt, men næringsfattigt. Herved opstår den særlige 

rigkærsvegetation. Vegetationen er ideelt set lavtvoksende og lysåben, men også 

tidlige tilgroningsstadier hører med til typen.  

Med græsning eller slåning er vegetationen åben og lavtvoksende som regel med 

mange lave starer og mosser. Uden græsning eller slåning udvikles mere højtvok-

sende og tilgroede typer, som efterhånden kan udgå af typen og blive til krat eller 

sumpskov. En sjælden variant er ekstremrigkær, som findes på særligt kalkrig 

bund. Det er en naturtype, der er gået voldsomt tilbage.  
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Karakteristiske arter er: sort skæne, rust-skæne, bredbladet kæruld, og mosserne 

Cinclidium stygium, Tomenthypnum nitens samt diverse især små stararter (alm. 

star, hirse-star, loppe-star, tvebo star, håret star, krognæb-star, grøn star, høst-star, 

dværg-star, gul star, stjerne-star, skede-star, blågrøn star, næb-star, top-star og ha-

re-star). EU medtager håret star og hare-star som karakteristiske arter udfra data fra 

bjerge i Sydeuropa, men i Danmark er disse arter normalt ikke tilknyttet rigkær og 

bør derfor ikke tillægges afgørende vægt ved tvivl om naturtypen. Ud over de ka-

rakteristiske arter er følgende planter med til at definere naturtypen: butblomstret 

siv, kødfarvet gøgeurt, purpurgøgeurt, mygblomst, pukkellæbe, sump-hullæbe, vi-

befedt, melet kodriver, fladtrykt kogleaks, fåblomstret kogleaks, tue-kogleaks og 

leverurt samt mosser. 

Naturtypen rigkær kan findes i tilknytning til meget forskellige hydrologiske sy-

stemer, men vandstand, vandstandsfluktuationer, pH, basemætning og næringsstof-

indhold er overraskende ens de steder, hvor rigkær findes. Rigkær karakteriseres 

ved en konstant vandmættet jordbund og en meget konstant vandstand. Herved af-

viger de fra mosetyper, som er afhængige af overfladevand eller regnvand. Vand-

standen i rigkær kan falde lidt i sommermånederne, men oftest ligger den vand-

mættede zone stabilt 0-10 cm under overfladen af tørven1. 

Tilstrømningen af vand til rigkær skyldes gradientforskellen mellem potentialet i 

grundvandsmagasinet og potentialet i det terrænnære grundvand. Ofte er der kun et 

lille overtryk i grundvandsmagasinet, og naturtyperne er derfor meget følsomme 

overfor ændringer i potentialforskellene.  I de tilfælde, hvor der er et meget lille 

overtryk i grundvandsmagasinet, vil en stigning i potentialet i det terrænnære 

grundvand på grund af en generelt hævet vandstand i området omkring naturtypen 

muligvis kunne formindske tilstrømningen af grundvand. Omvendt kan en sænk-

ning af vandspejlet medføre, at vandet strømmer for hurtigt væk fra rigkæret. Det 

er vigtigt, at vandet strømmer højt i terræn gennem rodzonen i området. 

3.7 Retablering af optimal hydrologi 

På områder med unaturlig hydrologi vil det i mange tilfælde, afhængigt af graden 

af ødelæggelse, på kort eller lang sigt være muligt i det mindste delvist at genopret-

te naturværdierne i området ved at genetablere en optimal hydrologi. På stranden-

ge, hvor der er sket afvanding af de øvre, grundvandspåvirkede dele af engen, er 

det vigtigt at fokusere på kvaliteten af det vand, som tilføres det påvirkede område. 

Her tænkes især på den kemiske sammensætning af vandet. Der er reelt en risiko 

for, at man ødelægger eksisterende natur i et projekt, hvor der indgår hævning af 

vandstanden. Hvis vandstandshævningen skal komme biodiversiteten til gode, er 

det afgørende, at hydrologien genoprettes med det ”rigtige, naturlige” vand.  

                                                      

 

 
1 Hydrologiske og vandkemiske forudsætninger for en god naturtilstand i grundvandsaf-

hængige terrestriske økosystemer. Danmarks Miljøundersøgelser. Århus Universitet. Januar 

2010. 
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En naturlig hydrologi vil ofte betyde, at området påvirkes af fremsivende, iltrigt og 

næringsfattigt grundvand eller en høj, grundvandsstand med visse udsving. De fle-

ste steder er grundvandstrykket aftaget som følge af vandindvinding og kortslut-

ning af det hydrologiske kredsløb med grøfter og drænrør, som sænker infiltratio-

nen af vand til grundvandsmagasinerne og i stedet hurtigt afleder vandet overfla-

disk. Endelig vil grundvandet i områder nær landbrugsarealer ofte være nærings-

forurenet med nitrat. Så selv om de nedre strandenge er relativt næringstolerante og 

saltholdighed er den væsentligste plantefordelende parameter, er næringsindholdet 

i vandet meget væsentligt på de øvre, mere ferske strandengspartier. 

Ved hydrologisk genopretning er det derfor for rigkær og tidvis våde enge afgøren-

de, at man sikrer sig: 

1. At man ikke oversvømmer og ødelægger et eksisterende, stabilt naturom-

råde ved en pludselig, omfattende vandstandsændring på naboarealet.  

2. At man ikke hæver vandstanden på potentielle naturarealer ved hjælp af 

næringsbelastet overfladevand eller  

3. At man ikke oversvømmer arealerne med næringsbelastet drænvand,  

Hvis dette sker, er det ikke muligt at genoprette de beskyttede, næringsfat-

tige naturtyper uanset, hvilken plejeindsats der ellers stilles til rådighed. 

3.7.1 Hydrologiske genopretningsmetoder 

Den egentlige hydrologiske genopretning kan oftest ske ved, at man fjerner den 

påvirkning, som i sin tid skabte den unaturlige hydrologi. Eksempelvis: 

› Fylde eller blokere grøfter 

› Inaktivere dræn 

› Stoppe vandindvinding 

› (Gen-)hæve og slynge vandløb 

› Stoppe pumpning 

› Omlægge afvandende kanaler 

For mere næringstolerante naturtyper som er betingede af oversvømmelse af over-

fladevand desuden: 

› Fjerne volde omkring vandløb 

› Fjerne dæmninger mod kysten 

3.8 Projektets fokus 

Med denne generelle, teoretiske gennemgang in mente har projektet fokus på at 

undersøge, om der reelt er unaturlig hydrologiske forhold inden for projektområdet, 

og hvis det er tilfældet: At beskrive mulighederne for at genskabe en naturlig hy-

drologi. Genopretningen vil have fokus på primært at hæve vandstanden, hvor den 
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tidligere er sænket. Det er naturligvis også afgørende at sikre, at især rigkær og 

tidvis våde enge på strandengens øvre partier ikke oversvømmes med næringsrigt 

vand fra dræn eller vandløb, ligesom overskydende vand skal kunne løbe af. 

Blandt de mulige virkemidler, der skal vurderes i projektet er: 

› Afbrydelse af dræn og grøfter 

› Fjernelse af diger og kystsikring 

› Hævning af vandløbsbund 

› Ændret kanal/vandløbsforløb 

› Reduktion af vandindvinding 

› Ændret indvindingsstrategi i området 

› Naturlig kystdannelse og -erosion 

Som supplerende virkemidler vil følgende vurderes for at sikre en positiv, sam-

menhængende indsats for naturtyper og ikke mindst arter af fugle: 

› Behov for rydning af krat og rørskov. 

› Forbedret afgræsning/slæt og mulighed for fortsat afgræsning/slæt.  

› Retablering af blå bånd, dvs. afgræsset zone langs vandkanten. 
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4 Lysbuget Knortegås– Branta bernicla 

hrota 

Knortegåsen er den mindste af de almindeligt forekommende gåseslægter i Dan-

mark. Den er buttet og mørk med en sort hals, der har en karakteristisk hvid hals-

plet. Der er tre underarter af knortegås hhv. mørkbuget, sortbuget og lysbuget. Den 

lysbugede knortegås fra den østatlantiske flyway-bestand, som er den relevante i 

dette projekt, flyver til Danmark om vinteren og er på nuværende tidspunkt katego-

riseret som værende truet (Denny, et al., 2004). Den østatlantiske flyway-bestand 

navngiver det trækvejssystem, som de lysbugede knortegæs i Danmark benytter 

mellem overvintringsområderne i Danmark og ynglepladserne på Svalbard og i 

Nordøstgrønland og tilbage igen enten direkte eller via Lindisfarne. Der findes og-

så lysbugede knortegæs, som ikke anvender denne flyway eksempelvis den Østca-

nadiske højarktiske lysbuget knortegås, som overvintrer i Irland, raster i Island, 

hvorfra den flyver via Grønland til yngleområderne i Canada og tilbage til over-

vintringsområderne i Irland (Robinson, et al., 2004). 

 

Figur 4-1 Lysbuget knortegås Branta bernicla hrota. (Fotograf Kevin Kuhlmann Clausen). 
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4.1 Bestande 

Bestanden af lysbuget knortegås blev i 1996 på verdensplan estimeret til at tælle 

125.000 individer (Madsen, Reed, & Andrew, 1996). Den østatlantiske bestand af 

lysbuget knortegås, der forekommer i Danmark om efteråret og foråret, tæller ca. 

7600 individer og er en af de mindste gåsebestande i Verden (Fox, et al., 2010).  

I begyndelsen af det tyvende århundrede talte den østatlantiske flyway-bestand af 

lysbuget knortegås formentlig > 50.000 individer. Et kollaps omkring 1940-1950 

reducerede bestanden til ca. 4000 individer i midten af 1950'erne. Et efterfølgende 

fald resulterede i, at bestanden i slutningen af 1960'erne kun talte 1600-2000 indi-

vider. Denne store reduktion i bestanden kan være forårsaget af et samspil mellem 

flere forskellige faktorer: fald i mængden af tilgængeligt ålegræs på efterårs- og 

vinterrastepladserne grundet forurening og sygdom, intensiv indsamling af dun og 

æg på ynglepladserne på Svalbard samt intensiv jagt på overvintringsområderne i 

Danmark og England (Salomonsen, 1958; Madsen, 1987). Forskellige tiltag blev 

taget for at beskytte bestanden mod at uddø; forbud mod indsamling af æg og dun 

på ynglepladserne, forsøg på reetablering af ålegræsbede og jagtforbud på 

overvintringspladserne i England i 1954 og i Danmark i 1972 (Clausen, Madsen, 

O'Connor, & Anderson, 1998). Bestanden er trods disse tiltag stadig truet (Denny, 

et al., 2004), og den er i dag fredet og omfattet af hhv. fuglebeskyttelsesdirektivets 

artikel 4 stk 2 (regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter i antal af international 

eller national betydning), Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionen liste 

III (Naturstyrelsen, 2014).  

På nuværende tidspunkt anvender 50-75 % af den totale bestand af østatlantiske 

lysbugede knortegæs Danmark som overvintrings- og rasteområde i en del af efter-

året og vinteren, mens resten af bestanden findes i Lindisfarne. Dog er der i starten 

af 2000'erne på områder ved Nibe og Gjøl observeret ca. 500 individer, som an-

vender områderne i hele perioden fra september til maj. Hele verdensbestanden er i 

Danmark i april og maj inden forårstrækket til yngleområderne ultimo maj (Denny, 

et al., 2004). 

Den nationale og dermed også globale bevaringsstatus for den østatlantiske bestand 

af lysbuget knortegås anses i dag som værende ugunstig-stigende 

(Fuglebeskyttelse, 2014), trods bestandens vækst/stilstand de seneste 40 år. Dette 

skyldes bestandens aktuelle størrelse. Det kan således ikke med sikkerhed afvises, 

at bestanden igen vil kunne falde til et niveau på under 2000 individer inden for de 

næste 100 år (Pihl, Clausen, Laursen, Madsen, & Bregnballe, 2003). På den globale 

rødliste er arten vurderet som værende ikke truet (LC), mens den er anført som 

national ansvarsart (AT). Nationale ansvarsarter er arter, for hvilke Danmark på et 

eller andet tidspunkt i artens livscyklus rummer en så stor del af Jordens totale be-

stand, at vi har et særligt nationalt ansvar for artens beskyttelse.  

Der forekommer ikke andre delbestande af lysbuget knortegås i umiddelbar nærhed 

af den østatlantiske flywaybestand, hvorfor en stigning i antallet af rastende 

individer kun kan forekomme, hvis hele bestandsstørrelsen øges. Dette kræver, at 

arealudbredelsen af egnede overvintringsområder herunder flere eller større 

områder med tilgængeligt ålegræs og/eller strandenge i Danmark øges. Ved på 

denne måde at skabe et bedre fødegrundlag, minimeres risikoen for, at gæssene er  
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energibegrænsede ved ankomsten til ynglepladserne, hvormed ynglesuccessen 

forbedres. 

4.2 Levesteder 

Lysbuget knortegås yngler på Svalbard og i Nordøstgrønland og overvintrer pri-

mært i Danmark og i Lindisfarne i det nordøstlige England (Clausen & Bustnes, 

1998). Vadehavet og Mariager Fjord var tidligere de vigtigste rasteområder for lys-

buget knortegås om efteråret (Denny, et al., 2004). Klimatiske ændringer og æn-

dring i mængden af tilgængelig føde, særligt ålegræs, formodes at have haft indfly-

delse på trækmønstret således, at gæssene nu ankommer til Lindisfarne tidligere. 

Altså anvendes Vadehavet og Mariager Fjord i mindre grad som rasteområde om 

efteråret,  (Clausen & Fischer, 1994). Områderne omkring Agerø anvendtes fra 

1980'erne og indtil nu i stigende grad som efterårsraste-, overvintrings- og forårsra-

steplads (Jørgensen, Madsen, & Clausen, 1994). Dette kan skyldes, at mængden af 

ålegræs er større her, hvorfor knortegæssene kan fouragere i længere tid på åle-

græsbede, inden de er nødsaget til at rykke op på de mindre energifavorable strand-

enge eller marker med efter- og forårsafgrøder. 

 

Figur 4-2 Ændringer i udbredelsen af overvintrende lysbugede knortegæs fra 1960 til 

2011. Cirklerne angiver andelen af den totale flyway-bestand i gennemsnit i pe-

rioden 1968-1974 (de lukkede cirkler estimater på bestanden med 1950 indivi-

der) og perioden 2004-2011 (de åbne cirkler estimerede på bestanden med 
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7600 individer). Cirklen med stjerne angiver et for nyligt særligt vigtigt områ-

de, Boddum, for lysbuget knortegås (Clausen, Stjernholm, & Clausen, 2013). 

Overvintringsområderne i Danmark udgøres hovedsageligt af få lokaliteter i Nord-

vest-, Nord- og Nordøstjylland samt i den nordlige del af Vadehavet (Pihl, Clausen, 

Laursen, Madsen, & Bregnballe, 2003), med udbredte ålegræsbede i lavvandede 

fjordområder samt strandenge. Undersøgelser viser, at den lysbugede knortegås' 

fødevalg afhænger af tidevandet. Ved højvande er ålegræsset ikke tilgængeligt og 

knortegæssene flytter derfor op på strandengene for at søge føde. Om efteråret og 

vinteren fouragerer de primært på strand-annelgræs (Puccinellia maritima), rød-

svingel (Festuca rubra), harril (Juncus gerardii), strandasters (Aster tripolium), 

mens de ved skiftet til forår i stigende grad fouragerer på blade af strand-trehage 

(Triglochin maritima) og strandvejbred (Plantago maritima) (Clausen P. , 1998; 

Prop & Deerenberg, 1991). 

4.3 Adfærd og levevis 

Lysbuget knortegås ankommer til overvintringsstederne i Danmark i slutningen af 

september og starten af oktober (DOFbasen, 2014). I takt med at mængden af åle-

græs bliver mindre, flytter gæssene op på strandengene for at søge føde. I kolde og 

lange vintre bliver mængden af føden for lav, og gæssene trækker videre til Lindis-

farne (Madsen, 1984). Under sådanne hændelser vender de først tilbage til raste-

pladserne i Danmark i begyndelsen af april. Her bliver de, indtil de flyver afsted på 

sommertrækket mod Svalbard og Nordøstgrønland ultimo maj (Clausen & Fischer, 

1994; DOFbasen, 2014). Trækket til ynglepladserne tilbagelægges non-stop 

(Clausen, Green, & Alerstam, 2003), formentlig fordi der ikke forekommer egnede 

rasteområder på strækningen. En optimal kondition, hvor individet hverken har for 

meget eller for lidt energi med, er derfor essentiel for, at knortegåsen kan nå hele 

vejen til ynglepladserne og derefter gennemføre æglægningen (Engel, Biebach, & 

Visser, 2006; Kvist, Lindström, Green, Piersma, & G.H., 2001). 

Lysbuget knortegås' primære fødekilde på overvintringsstederne i Danmark er åle-

græs og havgræs. Når mængden af ålegræs spp. i de lavvandede fjordområder samt 

blomsterplanterne og makroalgerne på de tørlagte mudderflader bliver utilstrække-

lige sidst på vinteren, søger arten i stedet føde på strandengene (Pihl, Clausen, 

Laursen, Madsen, & Bregnballe, 2003). Sidst i 1990'erne observeredes i stigende 

grad i tillæg til fourageringen på strandengene også fouragerende knortegæs på 

vinterafgrøder (hvede og byg) samt nysåede kornmarker (vårbyg) (Pihl, Clausen, 

Laursen, Madsen, & Bregnballe, 2003). Ved fouragering på strandenge og korn-

marker opnås en lavere energidepotopbygning end ved fouragering på ålegræs. Det 

skyldes, at gæssene her bruger forholdsvist mindre tid på at fouragere og mere tid 

på at flyve og være agtpågivende (Clausen P. , 1998). Desuden øges risikoen for 

prædation ved fouragering nær tilgroede områder. Altså bliver det vanskeligere for 

gæssene at opnå et optimal energidepot.  

Ålegræs er den mest energifavorable fødekilde for knortegæs (Figur 4-3), herefter 

kommer strandengsvegetation og vegetation på efterafgrøder eller nysåede korn-

marker (Clausen, Clausen, Fælled, & Mouritsen, 2012). Grundet reduktionen i det 

samlede areal med ålegræsbede er knortegåsen stadigt mere afhængig af andre, 
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mindre energifavorable marine planter samt vegetation på strandenge (Clausen, 

Clausen, Fælled, & Mouritsen, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-3  Den gennemsnitlige daglige metabolisering af energi samt energiforbrug i 

kJ/dag og resulterende habitatspecifikke gennemsnitlige vægtforøgelse pr. dag 

hos lysbuget knortegås i perioden fra september til december 2009, såfremt in-

dividet kun anvender en habitattype ved fødesøgningen (Clausen, Clausen, 

Fælled, & Mouritsen, 2012). Det ses at metaboliseringen/stofomsætningen af 

energi relativt til energiforbruget er størst på ålegræsbede, hvorfor vægtfor-

øgelsen for individet er størst netop ved fødesøgning i denne habitattype.  

Udbredelsen af knortegåsens primære fourageringshabitat, undervandsplantesam-

fund med f.eks. ålegræs eller almindelig havgræs, samt strandenge, har været fal-

dende gennem det sidste århundrede. Sygdom og øget næringsberigelse (som giver 

algeopblomstring og hæmmer lysindfaldet til bunden) har påvirket ålegræs- og 

havgræsbedenene (Short & Neckles, 1999; Waycott, et al., 2009), og således har 

mængden af tilgængeligt ålegræs været markant faldende og flere steder været næ-

sten helt forsvundet. Ændringer i arealanvendelse og forvaltning af strandengsom-

råderne er, som tidligere beskrevet, de væsentligste årsager til, at udbredelsen af 

strandenge også er reduceret de seneste 100 år. Reduktionen af strandengsarealet 

risikerer at fortsætte som følge af den klimainducerede stigning i havets vands-

tandsniveau (Adam, 2002; Hughes, 2004).  
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4.4 Trusler mod lysbuget knortegås 

Nedgangen i antal, udbredelse og størrelsen af strandenge, der er egnede som fø-

desøgningsområde skyldes især opdyrkning, udtørring, tilgroning, frahegning, 

fragmentering og gødskning. Opdyrkning er i dag ulovlig som følge af Naturbe-

skyttelseslovens § 3, men de øvrige trusler uddybes i det følgende.  

4.4.1 Udtørring 

Mange eng- og strandengsområder domineres af gennemskærende grøfter, som 

afvander områderne. Lysbuget knortegås er afhængig af fugtige strandenge, hvor 

forholdene for strandsengsvegetationen er optimale, dvs. fugtige, saltpåvirkede og 

lysåbne (plejede/græssede) arealer med gode forhold for især arter af annelgræs og 

krybhvene, som danner fødegrundlag for knortegåsen. Effekten af afvandingen af 

området afhænger både af antallet, tætheden og størrelsen af grøfterne. 

4.4.2 Tilgroning 

Tilgroning af ferske enge og strandenge opstår som følge af manglende afgræsning 

og/eller slåning. Når engområderne gror til, mindskes arealet med den lysåbne na-

tur, der er altafgørende for, at knortegåsen kan søge føde på arealerne, og dermed 

bliver det vanskeligere for gæssene at opnå en optimal energidepotopbygning inden 

forårstrækket til raste- eller yngleområder. Netop en optimal energidepotopbygning 

er altafgørende for lysbuget knortegås inden forårstrækket mod yngleområderne på 

Svalbard og Nordøstgrønland. 

Tilgroning kan desuden ofte opstå i forbindelse med frahegning af afvandende 

grøfter, fugtige områder og i den yderste bræmme mod kysten. Den heraf følgende 

tilgroning med tagrør i den yderste bræmme mod kysten forhindrer gæssene direkte 

adgang fra havet til de fugtige strandengsområder tæt ved kysten.  

Frahegning af afvandende grøfter og fugtige områder og heraf følgende tilgroning 

kan ofte medføre, at der opstår en rørbræmme, som betyder, at rovdyr lettere kan 

færdes usete i området. Således kan prædationen stige som følge af frahegning og 

en øget tilgroning (Aalborg Kommune, 2009). Rovdyrenes tilstedeværelse på eng-

arealerne kan foruden den direkte prædation på fuglene også påvirke fuglene indi-

rekte, da fuglene bruger længere tid på at være agtpågivende og på at flyve i for-

bindelse med fouragering. Tilgroningen og rovdyrenes tilstedeværelse bevirker 

således, at fuglene eksempelvis lysbuget knortegås får vanskeligere ved at opnå et 

tilfredsstillende energiniveau inden forårstrækket. 

4.4.3 Fragmentering og frahegning 

Mange engområder er blevet opdelt i mindre delområder med talrige indhegninger 

og afvandende grøfter. Disse mindre delområder forvaltes ofte forskelligt, så eng-

områder, der tidligere var store, ensartede og kortgræssede, nu fremstår som hete-

rogene, hvor hvert lille delområde skiller sig ud fra nabo-delområdet. Drængrøfter 

med bræmmer af tagrør og højere vegetation samt delområder uden drift med efter-
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følgende etablering af høj vegetation bevirker, at engene bliver for små og uegnede 

for gæssene (Aalborg Kommune, 2009).  

Af frygt for prædation eller forstyrrelse, som beskrevet ovenfor, vil holde lysbuget 

knortegås en sikkerhedsafstand til arealerne med tagrør og lignende, hvilket bety-

der, at det reelt brugbare strandengsareal bliver endnu mindre end det vegetations-

mæssigt set egnede.  Desuden øges fuglenes tidsforbrug til at "holde vagt". Altså 

vanskelliggøres den optimal energidepotopbygning inden forårstrækket. 

4.4.4 Forstyrrelse 

Færdsel på strandengene eller nær havgræsbedene f.eks. ved windsurfing og kajak-

roning kan virke forstyrrende på gæssene. Disse forstyrrelser kan betyde, at gæsse-

ne bruger mindre tid på fouragering, hvormed det blvier vanskeligere for dem at 

opbygge optimale energidepotopbygninger inden forårstrækket.  

4.4.5 Forhold på ynglepladserne 

Den østatlantiske bestand af lysbuget knortegås, som overvintrer i Danmark, yngler 

på Svalbard og Nordøstgrønland. Forholdene på ynglepladserne i de arktiske om-

råder ændres i stigende grad som følge af klimaforandringerne, hvor sommeren 

kommer tidligere i de arktiske egne. Lysbuget knortegås trækker mod yngleplad-

serne inden for den samme tidsperiode hvert år og tilbagelægger afstanden til yng-

lepladserne non stop. Andre arter af arktiske gæs gør ophold på forårsrastepladser 

under trækket mod ynglepladserne i Arktis. De har således mulighed for at tilpasse 

trækket efter forårets komme og kan derfor ankomme til ynglepladserne, så snart 

den sidste sne er forsvundet. Dermed er disse arter ofte tidligere fremme end de 

lysbugede knortegæs. Dette kan påvirke konkurrenceforholdet mellem de forskelli-

ge gåsearter, og dermed potentielt have negativ indflydelse på ynglesuccessen for 

lysbuget knortegås. 

4.5 Forekomst og bestandsudvikling ved Thyholm 

I tiden før 1970'erne anvendtes området omkring Agerø formentlig ikke som fø-

desøgningsområde af lysbuget knortegås, men i starten af 1970'erne observeredes 

de første småflokke om foråret i området. Området udviklede sig i 1980-83 til det 

næstvigtigste forårsrasteområde for lysbuget knortegås i Danmark, idet 25 % af 

bestanden opholdt sig her i april-maj (Madsen, 1984). I perioden 1986-1992 var 

Agerø og strandengene omkring Danmarks vigtigste forårsrasteplads og fødesøg-

ningsområde for lysbuget knortegås (Jørgensen, Madsen, & Clausen, 1994). Be-

tydningen af området som efterårsrasteplads steg ligeledes i 1980'erne, mens be-

tydningen af Vadehavet aftog (Jørgensen, Madsen, & Clausen, 1994). Dette kan 

skyldes, at udbredelsen af ålegræs i Vadehavet faldt op gennem 1980'erne, hvorfor 

området blev mindre attraktivt og energimæssigt mindre favorabelt. I modsætning 

hertil var ændringen i udbredelsen af ålegræs omkring Agerø mindre, og lokaliteten 

forblev dermed favorabel for knortegæssene (Clausen & Percival, 1998). Således 

spiller området en vigtig rolle både i forbindelse med energidepotopbygningen om 

foråret inden trækket til ynglepladserne (og dermed formentlig også for ynglesuc-

cessen) samt i forbindelse med overlevelsen om vinteren. 



 
TEKNISK FORUNDERSØGELSE NATUR OG VANDSTANDSFORHOLD VED KATHOLM OG MUNKHOLM ODDE 

 

 

 

http://projects.cowiportal.com/ps/A094420/Documents/03%20Project%20documents/UDKAST%20Forunders%C3%B8gelse_NatHyd_Katholm%20munkholm%20odde.docx 

 

31/126 

Lysbuget knortegås opholder sig om vinteren i områder ved Limfjorden, i Mariager 

Fjord og nordøstkysten af Jylland samt i mindre udstrækning i Vadehavet. I forårs-

træktiden samles det meste af bestanden ved Limfjorden. Forekomsten af lysbuget 

knortegås har både på kort sigt i perioden 2004-2011 og på lang sigt været nogen-

lunde stabil frem til 2010 og 2011, hvor de to isvintre foråsagede øget dødelighed 

bland gæssene med nedgang i bestanden til følge.  

Lysbuget knortegås har i Danmark været optalt regelmæssigt i januar og maj siden 

1981 og tre gange årligt siden 2005. Arten har set over perioden 1981-2016 været 

stigende i antal i alle tre måneder, hvilket afspejler en generel bestandstilvækst fra 

knap 2.800 fugle i 1981 til omkring 10.000 i 2016 (Clausen & Craggs 2018). De 

seneste års vækst skyldes også at bestanden har haft tre relativt gode yngleår i som-

rene 2014-2016 (Clausen & Craggs 2018). Resultaterne af tællinger i 2016 fremgår 

af Figur 4-4. 

 

Figur 4-4 Illustration af fordelingen af lysbugede knortegæs optalt ved den landsdækken-

de tælling i hhv. midvinter, maj og oktober 2016.  

Tællingerne viser at Lysbuget knortegås langt overvejende var udbredt i Limfjor-

den og langs østkysten af Kattegat fra Stensnæs i Vendsyssel til Norddjursland. 

Dertil kommer mindre forekomster omkring Mols, i Aarhus bugten, på Gyllingnæs 
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ved Horsens Fjord, Nordfyn og i den nordlige del af Vadehavet (Figur 1 og 3).  Der 

blev registreret i alt 3.664 lysbugede knortegæs på midvinteroptællingen i januar 

2016, et antal der ligger på niveau med gennemsnittet for den nærmeste 6-årsperide 

2010-2015, men under de forudgående 6-årsperioder (Tabel 1). Antallene er set i et 

længere perspektiv steget jævnt siden 1980’erne (Tabel 2, Figur 2). Antallet af 

Lysbugede knortegæs ved optællingerne i januar varierer generelt meget med vin-

terforholdene, med lave antal i kolde vintre som fx årene 1996-1997 og 2010-2011 

og højere antal i mildere vintre (Figur 2).  

 

 

Figur 4-5 Udvikling i antal af lysbuget knortegås, optalt ved årlige landsdækkende tæl-

linger i hhv. midvinter, maj og oktober  1981- 2016. I flere af årene 1992-2003 

http://novana.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/NOVANA_Naturtyper/Fugle/Traekfugle/LysbugetKnortegaasFigur1Stor.jpg
http://novana.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/NOVANA_Naturtyper/Fugle/Traekfugle/LysbugetKnortegaasFigur3Stor.jpg
http://novana.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/NOVANA_Naturtyper/Fugle/Traekfugle/LysbugetKnortegaasFigur2Stor.jpg
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er forårsbestanden ikke blevet opgjort for hele landet og oktobertællingern be-

gyndte først i 2005. 

I maj blev der optalt 7.750 lysbugede knortegæs, et antal der ligger noget over de 

gennemsnitlige antal opgjort de forudgående 6 år (Tabel 2). Ved majtællingerne 

har antallene af Lysbugede knortegæs været varierende fra år til år, men er over-

ordnet set stigende (Tabel 2, Figur 4).  

I oktober blev der optalt 6.495 lysbugede knortegæs, det højeste antal, der er regi-

streret i Danmark i oktober 2005-2016 (Tabel 3, Figur 6).  

Ved alle tællingerne blev de største antal registreret i den østlige del af Limfjorden, 

nærmere bestemt i Nibe og Gjøl Bredninger samt Limfjorden omkring Egholm 

(1.507 i januar, 4.465 i maj og 4.612 i oktober). Uden for dette område sås de stør-

ste antal ved Harboøre Tange (713) og østkysten af Himmerland (577) i januar, i 

området omkring Agerø (2.365) i maj og i området fra Stensnæs til Dokkedal (884) 

samt i området omkring Mariager og Randers Fjorde (888) i oktober.  

Tabel 4-1 Trækfugle på udpegningsgrundlaget i F27.  NOVANA overvågning med årlige 

optællingsdata i perioden 2004- 2009. 

 

Figur 4-6 Oversigt over trækfugle i Fuglebeskyttelsesområde 27. (NST, Basisanalyse re-

vision 2016-21) 

Lysbuget knortegås er påvirket af eutrofieringsbetingede reduktioner i udbredelsen 

af vandplanter på vigtige fourageringspladser samt dyrkning, afvanding, manglen-

de græsning/tilgroning af strandengene. I fuglebeskyttelsesområde nr. 27 er be-

standen af lysbuget knortegås på strandengene omkring Agerø blevet halveret i 

perioden 1992-2009.  De helt store antal rastende gæs ses på Agerø sidst i maj, 

hvor hele bestanden samles inden det nordgående træk. Gæssene græsser primært 

på selve strandengene, men og i mindre grad på ålegræs, der ellers andre steder er 

hovedernæringskilde for arten. 

Strandengene omkring Agerø er stadig væsentlige for bestandens sikring. Det er 

således vigtigt, at området forbliver attraktivt som fødesøgningsområde og at kvali-

teten af strandengene sikres eller forbedres f.eks. gennem sikring/genopretning af 

naturlig hydrologi i området.  

 

http://novana.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/NOVANA_Naturtyper/Fugle/Traekfugle/LysbugetKnortegaasFigur4Stor.jpg
http://novana.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/NOVANA_Naturtyper/Fugle/Traekfugle/LysbugetKnortegaasFigur6Stor.jpg
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4.6 Klyde og Havterne  

Ynglefuglene klyde og havterne er svingende i deres bestande i F27. 

Klyden yngler hovedsageligt i kolonier primært langs lavvandede fjordkyster og i 

salt eller brakke kystlaguner, hvor der findes slikvader og åbne enge med kort ve-

getation. Rederne placeres ofte på småøer, der er i sikkerhed for ræve og andre 

rovdyr. Arten er trækfugl, der overvintrer i Sydvesteuropa og i Vestafrika. I forbin-

delse med det nationale overvågningsprogram overvåges arten én gang i perioden - 

senest i 2009. Klyden blev totalfredet i Danmark i 1922. Herefter har bestanden 

været i fremgang i gennem en lang årrække. Bestanden blev i 2009 opgjort til ca. 

2.350 ynglepar, og arten er udbredt over hele landet med undtagelse af Bornholm. 

Det vurderes, at arten gennem den seneste årrække formentlig er i tilbagegang efter 

en lang årrække med fremgang.  

I fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27 og 39 har bestanden af klyde svinget meget 

årene imellem. I område nr. 27 har bestanden været relativt stabil i overvågnings-

perioden 2004-2009, og arten yngler spredt i området med enkelte par ved Jegindø, 

Munkholm Odde, Katholm Odde, Draget, Lindholm, Rotholmene, Agerø og Ager 

Vejle.  

 

Havterne yngler i Danmark overvejende på små ubeboede øer og holme med spar-

som vegetation ved sikrede kyster og aldrig inde i landet. Arten er trækfugl, som 

overvintrer i åbentvandsbæltet omkring Antarktis. I det nationale overvågningspro-

gram overvåges arten hvert 3. år – senest i 2012. Havternen er Danmarks alminde-

ligst ynglende terneart og forekommer i kolonier spredt langs de danske kyster 

undtagen på Bornholm. Den danske bestand af havterne har i perioden efter 1980 

været i tilbagegang og ved tællingen i 2006 lå bestandsestimatet på lidt under 4500 

ynglepar, hvilket er langt under estimatet fra slutningen af 1990’erne. Samlet set er 

udbredelse skrumpet ind og arten er stort set forsvundet fra sine ynglepladser i de 

vestjyske fjorde. Største trussel for den danske ynglebestand vurderes at være præ-

dation/forstyrrelse på ynglepladserne især fra ræve. 

I fuglebeskyttelsesområde nr. 27 har bestanden af havterne været relativt stabil med 

store udsving i perioden 2004-2012. I område nr. 27 yngler havterne med få par 

spredt ud over hele området, og ved den seneste overvågning i 2012 blev arten 

registreret ved Agerø, Glomstrup Vig, Munkholm Odde, Katholm Odde, Lindholm, 

Rotholmene. 
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5 Hydrologiske, hydrogeologiske og 

tekniske undersøgelser 

Historisk set er der sket løbende ændringer og indgreb i de hydrologiske forhold. 

De menneskeskabte ændringer har i en række tilfælde påvirket naturen negativt, 

hvilket også fremgår direkte af Natura 2000-planen for område nr. N28 Agger 

Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø:  

”Uhensigtsmæssig hydrologi som følge af dræning og grøftning udgør en trussel 

mod områdets store arealer med strandenge. På en stor del af arealerne er afvan-

dingen så fremskredet, at karakteristiske strukturer som loer, naturlige strandsøer 

og mindre laguner kun forekommer enkelte steder”. 

5.1 Historisk udvikling 

Nedenfor er den ældre historiske udvikling af overfladehydrologien inden for pro-

jektområdet fra 1800-tallet og frem beskrevet på baggrund af historiske kort. Den 

nyere udviklingshistorie for overfladehydrologi, natur og arealanvendelse er be-

skrevet for de enkelte delområder i Kapitel 7. 

Den historiske udvikling i området ses af Figur 5-1, som viser udsnit af de Høje 

Målebordsblade (1842-99) og de Lave Målebordsblade (1901-1971).  
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Figur 5-1 Øverst: Udsnit af de Høje Målebordsblade (1842-99). Nederst: Udsnit af de Lave 

Målebordsblade (1901-1971)  

Overfladehydrologien på de to odder, hhv. Katholm Odde og Munkholm Odde har 

ud fra de historiske kort ikke ændret sig markant. Syd for projektområdet er der i 

perioden sket en matrikulering af landbrugsområdet. På det historiske kort (Høje 

Målebordsblade) er der sydøst for Katholm Odde angivet en sluseplacering for en-

den af et grøftesystem. Ligeledes er der sydøst for Munkholm Odde angivet en slu-

seplacering i forbindelse med et grøftesystem.  

Landskabet i projektområdet er fladt, mens det syd for projektområdet stiger mod 

et højdepunkt nær bebyggelsen (Overgaardsminde).  

Det første tilgængelige luftfoto for området er fra 1954, og dette er vist på Figur 

5-2. Det ses, at kystlinjens har ændret karakter med en markant reduktion langs 
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projektgrænsen fra vest mod øst. Ved Katholm Odde har kystlinjen flyttet sig mod 

syd, og størrelsen af odden er reduceret ift. de historiske kort. Munkholm Odde er 

reduceret på den vestlige side, mens kystlinjen er udvidet på den østlige side af od-

den. 

Syd for projektområdet ses mere intens opdyrkning af markblokke sammenlignet 

med de historiske kort.  

Fotoets begrænsede opløsning gør, at man ikke kan se grøftning og anden afvan-

ding tydeligt. Detaljer er beskrevet nærmere under de enkelte delområder i kapitel 

7. 

 

 

Figur 5-2 Udsnit af ortofoto fra 1954 (DDOland 1954). Den røde linje angiver projekt-

områdets afgrænsning, som mod nord følger den nyværende kystlinje. 

5.2 Vandløb, oplande og afstrømning  

Der er ingen større vandløb, som har berøring med projektområdet, se af Figur 5-3. 

Området er domineret af landbrug og der er flere sammenhængende grøftessyste-

mer med udløb til Kås Bredning.  

Det topografiske opland til projektområdet strækker sig over et meget større områ-

de end projektområdet. Afvandingen foregår fra syd mod nord til Kås Bredning. En 

mindre del af den østlige del af projektområdet afvandes direkte mod øst til Kås 

Bredning.  
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Figur 5-3 Topografisk opland til projektområdet samt angivelse af større og mindre vand-

løb. 

Størstedelen af projektområdet tilhører det samme vandopland som har udløb mel-

lem de to odder. Strømningningsvejen ligner et vandløb, men dette skyldes, at der 

er etableret større grøftessystemer til landbruget i oplandet. Den østlige del af pro-

jektområdet ved Munkholm Odde og syd herfor er et kuperet område, hvorfor der 

dannes mange mindre vandoplande.  

5.3 Vandløb, grøfter og dræn 

Der er ud fra historiske kort, luftfoto, højdemodeller, og observationer i felten op-

tegnet forløb af vandløb og grøfter inden for projektområdet, se Figur 5-4. Vandløb 

og grøfter bliver kommenteret mere i detaljer i kapitel 7 ved gennemgang af del-

områder. Der findes ingen navngivne vandløb i projektområdet. 
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Figur 5-4 Vandløb og grøfter inden for projektområdet.  

Orbicon har registreret drænplaner i området, som ses på Figur 5-5. Der findes to-

tre drænplaner inden for projektområdet samt et antal af planer syd herfor. Der kan 

herudover være drænede områder inden for projektområdet, som ikke er udført af 

Hedeselskabet og dermed ikke registreret i Orbicons database. Vi har rekvireret 

drænplanerne nr. K4438-381 og K12008. Disse beskrives nærmere i Kapitel 7.  

 

Figur 5-5 Oversigt over områder med drænplaner (Orbicons database). 
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5.4 Arealanvendelse 

Den overordnede nuværende arealanvendelse i området omkring projektområdet er 

beskrevet ved hjælp af AIS arealanvendelseskort (Miljøministeriet2) og er vist på 

Figur 5-6. 

 

Figur 5-6 AIS arealanvendelseskort omkring projektområdet 

Arealanvendelseskortet viser, at størstedelen af projektområdet i dag består af 

strandeng, søer og landbrug. En nærmere beskrivelse af naturtyperne inden for pro-

jektområdet foretages i kapitel 6 og 7. 

I områderne, der grænser op til projektområdet, ses mod syd primært et landskab 

bestående af landbrug. Syd for projektområdets vestlige spids findes plantage be-

stående af både nåle- og løvskov.  

5.5 Topografi og potentialeforhold 

For projektområdet er Danmarks Højdemodel benyttet. Denne er vist på Figur 5-7. 

Det ses, at hele projektområdet ligger meget lavt omkring kote 0-1 m DVR90. Ved 

den sydlige projektafgrænsning skråner terrænet til kote 5-15 m DVR90, med et 

toppunkt sydøst for Overgårdsminde.  

                                                      

 

 
2 http://www2.dmu.dk/1_Viden/2_Miljoe-tilstand/3_samfund/AIS/4_Download/MIdownload/aisdownload.htm  
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Figur 5-7 Geodatastyrelsens digitale terrænmodel for projektområdet  

Der er ikke indhentet informationer om potentialeforholdene i området omkring 

projektområdet. Potentialet vil med størst sandsynlighed være lavt, da området er 

meget fladt og ligger kystnært med en terrænkote på 0-1 m DVR90.  
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5.6 Landhævning og kystudvikling  

Siden Littorinahavets tid har terrænet hævet sig mellem 2-3 meter, se Figur 5-8 

(/20/). Kystudviklingen fremgår af kort og luftfotos i rapportens øvrige afsnit. 

 

Figur 5-8  Relativ landhævning (m) siden Littorinahavets tid. (/20/) 

5.7 Grundvandsindvinding 

Der er lavet et udtræk af alle aktive indvindingsanlæg og -boringer fra Jupiter-

databasen for området omkring projektområdet. Udtrækkene viste ingen indvind-

ingsanlæg i tæt nærhed af projektområdet. Der findes kun enkelte vandboringer 

med vandsænkede formål ca. 500 m syd for projektområdets vestlige spids, disse 

forventes ikke at påvirke projektområdets hydrologi.  
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5.8 Ledningsoplysninger og tekniske anlæg 

Der er indhentet ledningsoplysninger fra ledningsregistret LER for projektområdet. 

Ledningsoplysningerne er gennemgået og der findes ingen relavante ledninger in-

den for projektområdet. 

Tabel 5-1 viser en oversigt over ledningsejere og modtagne ledningsoplysninger. 

Tabel 5-1 Oversigt over indhentede ledningsoplysninger 

Ledningsejer Modtaget Bemærkning 

Thy-Mors Energi 17-07-2017 Fibernet 

GlobalConnect A/S 17-07-2017 El, tele og data 

TDC 17-07-2017 Tele og data 

Struer forsyning 17-07-2017 Spildevand 
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6 Eksisterende viden om områdets natur 

Naturværdierne i området er beskrevet bl.a. i forbindelse med Natura 2000-

planlægningen i form af basisanalyse for skov og natur (2007), statens (Miljømini-

steriet, Naturstyrelsen) indsatsplan (2011), kommunens handleplan (2012) samt 

statens basisanalyse (2014) og Natura 2000-plan 2016-2021.  

Det er ikke formålet med denne forundersøgelse at gengive beskrivelserne af na-

turværdierne i området, så der henvises i denne sammenhæng til Miljøportalen og 

de tilgængelige rapporter på nettet. De væsentligste data om tilstand og udvikling 

for de mest projektrelevante dele af udpegningsgrundlaget gengives imidlertid i det 

følgende.  

6.1 Naturtyper  

Naturtyperne i området er kortlagt, dokumenteret og tilstandsvurderet som en del af 

DEVANO-programmet i hhv. 2004-2005 samt 2010-2011 og 2016-2017. Resulta-

tet af kortlægningen fra 2011 fremgår af Figur 6-1 og Figur 6-2.  

I Natura 2000-sammenhæng er størsteparten af arealerne kortlagt som habitat-

naturtypen strandeng 1330. Her er kun små arealer med strandvold (1320) og 

rigkær (7230). Strandengen er kortlagt som én polygon, og de kortlagte natur-

typer er alle bedømt til at have god tilstand (naturtilstandsklasse 2). 
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Figur 6-1 Kortlægning af naturtyperne i Natura 2000-området, både inden for og uden 

for selve projektområdet. 

 

Figur 6-2 Tilstandsvurdering af naturtyperne i Natura 2000-området, både inden for og 

uden for selve projektområdet. 
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Udvalgte arter og naturtyper i området overvåges desuden som en del af det natio-

nale overvågningsprogram af vand og natur, NOVANA. Der er naturtypestationer 

for strandeng i det meste af området (se Figur 6-3).  

 

Figur 6-3 Naturovervågning i området. Den vestlige del er en ekstensiv naturtypeover-

vågningsstation, den østlige del er en intensiv station. De røde prikker marke-

rer placering af overvågningsfelter. De lyseblå viser dokumentationsfelter i 

DEVANO-kortlægningen (Miljøportalen).  

Desuden sker der overvågning af sæler (positiv spættet + gråsæl) samt følgende 

fugle i og omkring området: Klyde (negativ 2009 og 2014, positiv 2017), alm. ryle 

ynglefugl (negativ), dværgterne (negativ 2009, 2012, 2015), havterne (positiv 

2012, 2015, 2017). Hertil trækfugletællinger af lysbuget knortegås, alm. ryle, hvin-

and mfl. 

 

Figur 6-4 Figur som viser punkter og flader for tælling af yngle- og trækfugle samt sæl i 

perioden 2004-2017 (Miljøportalen). 
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6.2 Natura 2000-planlægning 

Natura 2000-planlægningen er beskrevet i samme rapporter som nævnt ovenfor. 

Det er ikke formålet med denne forundersøgelse at genfortælle alle planernes mål 

og retningslinier. De projektrelevante dele af udpegningsgrundlaget er: 

› Strandeng (1330) 

› Enårig strandengsvegetation (1310) 

› Tidvis våd eng (6410) 

› Rigkær (7230) 

› Lysbuget Knortegås 

 

Nedenfor er uddrag af Natura 2000-planens (2010-2015) adressering af disse samt 

hydrologien i området. Der er ingen generelle og specifikke retningslinjer i den 

seneste plan (2016-2021). 

› Generelle retningslinier: Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssi-

ge hydrologi på arealer med strandeng, kildevæld og rigkær samt på leveste-

der…. 

› Der sikres velegnede levesteder med yngle-/raste-/ fouragerings-muligheder 

for rørdrum, rørhøg, alm. ryle, brushane, hvidbrystet præstekrave, splitterne, 

fjordterne, havterne, dværgterne, mosehornugle, klyde, lysbuget knortegås, 

kortnæbbet gås, bramgås, pibesvane, sangsvane, pibeand, krikand, spidsand, 

hvinand, toppet skallesluger, lille kobbersneppe og hjejle.  

› Pleje og genetablering af naturlige hydrologiske forhold vurderes i handle-

planen at kunne sikre tilstrækkeligt med levesteder for truede fugle i overens-

stemmelse med målsætningen i Natura 2000 planen. 

› Arealet med rigkær udvides sammen med arealet med kildevæld med sammen-

lagt 10-20 ha, hvor de naturgivne forhold gør det muligt. 

› Fra N2000-basisanalyse: Den største trussel mod områdets store arealer med 

strandeng er de hydrologiske forhold samt manglende afgræsning/høslæt. På 

omkring 35% af arealerne er afvandingen fremskreden, hvilket bevirker, at 

karakteristiske strukturer som loer, naturlige strandsøer og mindre laguner 

kun forekommer sjældent. Hvis man ønsker at opretholde og/eller genskabe en 

for naturtypen karakteristisk naturtilstand, kræver det, at man får genskabt 

den naturlige dynamik ved bl.a. tildækning af grøfter og dræn. 

› Fra N2000-handleplan: Lukning af grøfter, fjernelse af drænrør mv. kan være 

afgørende plejetiltag for våde naturtyper som f.eks. strandenge, rigkær og kil-

devæld. Dette gælder også for en række arter tilknyttet våde naturtyper som 

f.eks. gul stenbræk og blank seglmos. Mere naturlige vandstandsforhold kan 

være en afgørende forudsætning for, at de våde naturtyper som f.eks. strand-

enge, rigkær og kildevæld kan opnå gunstig bevaringsstatus. Effekten af de 

mere naturlige vandstandsforhold vil typisk være, at fugtigbundsarterne bliver 

mere dominerende, og at der indvandrer flere arter tilknyttet våd og fugtig 

bund. Desuden vil uønsket opvækst af træer og buske blive hæmmet. 
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› Forslag til Natura 2000-plan 2016-21: Der arbejdes for at sikre de lysåbne 

terrestriske naturtyper en hensigtsmæssig hydrologi, drift og pleje. Hydrolo-

giprojekter finansieret via landdistriktsprogrammet og igangsatte Life-

projekter fra Natura 2000-planen 2010-15 afsluttes…. Kommunen og offentli-

ge lodsejere skal være særlig opmærksomme på naturtypen strandeng samt 

trækfuglene pibesvane, kortnæbbet gås, lysbuget knortegås, pibeand, krikand, 

spidsand og ynglefuglene brushane, alm. ryle, splitterne, dværgterne og mo-

sehornugle som har en væsentlig forekomst i området (jf. områdets målsæt-

ning) og er i tilbagegang. 

Det kan resumeres at: 

› Natura 2000-området er bedst kendt for sine store, vidtstrakte, lysåbne strand-

enge. 

› Strandengene er et væsentligt fouragerings- og rasteområde for ansvarsarten 

Lysbuget knortegås. 

› Der er udlagt NOVANA-naturtypestationer i projektområdet. 

› Strandengene er ved DEVANO-kortlægningen vurderet at have unaturlig hy-

drologi pga. grøfter og grøblerender. 

Projektområdet er jf. basisanalysen ikke kortlagt som potentielt yngleområde for 

klyde: 

 

Figur 6-5 Kortlægning af potentielle levesteder for klyde i Natura 2000-området (Natur-

styrelsen, 2014). 

6.3 Øvrige naturdata 

Der er eftersøgt informative naturdata i projektområdet i bl.a. DOFbasen og Natur-

basen (Fugleognatur.dk). Bortset fra de nævnte fuglearter, som overvåges, og plan-

tefund fra nærværende undersøgelse, er der kun få fund af interessante arter.  
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Naturbasen på Fugleognatur.dk har ældre observationer ved Katholm Odde af fire-

hannet hønsetarm, kær-fladbælg, stilket kilebæger, stivhåret ranunkel og cikade-

græshoppe. På Fuglholm og Munkholm Odde er registreret Cikadegræshoppe og 

ved Munkholm er fundet djævelsbid. 

 

Figur 6-6 Engene rummer generelt en række spændende og sjældne arter af dyr og plan-

ter. Her ses desuden brushane, som muligvis vil kunne yngle på engene med 

passende græsning og naturlig hydrologi. (Foto: Per Hallum, COWI). 

DOF-basen beretter om talrige registreringer af især lysbuget knortegås, grågås, 

hjejle, kortnæbbet gås, grågås, skarv, hvinand, toppet skallesluger, vibe, alm. ryle 

og strandskade på både Katholm og Munkholm Odde.  

I det følgende kapitel gennemgås projektområdet minutiøst mht. naturværdier, 

drift, potentiale og hydrologi. 
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7 Biologiske og hydrologiske 

feltundersøgelser 

Projektområdet er som en del af denne forundersøgelse undersøgt i perioden fra 

marts 2017 til august 2018 med henblik på at vurdere de hydrologiske og biologi-

ske forhold ved forventede ekstreme vandstande. Ved feltundersøgelserne blev are-

alerne afgrænset i delområder og beskrevet overordnet. Inddelingen skete på bag-

grund af en kombination af delområdernes drift, hydrologi, plejebehov, indhold af 

habitatnaturtyper, potentiale for udvikling til habitatnatur samt matrikulære opde-

ling. Delområderne er nummereret fra 1 til 7, som det kan ses på Figur 7-1.   

 

Figur 7-1  Projektområdet er i forbindelse med beskrivelser og projektforslag inddelt i 7 

delområder.Baggrund med luftfoto fra 2016. COWI. 

I det følgende er givet et overblik over de tekniske undersøgelser. Disse er beskre-

vet mere detaljeret i gennemgangen af delområderne, hvor også de biologiske felt-

undersøgelser er beskrevet.  
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Grøfteopmåling 

Der er foretaget en opmåling af grøfterne i projektområdet d. 16/3-2017, hvor bund 

af grøft og vandstand i grøft er registreret. De målte bundkoter og vandspejlskoter 

anvendes senere i pejleprofilerne til beskrivelse af delområdernes hydrologi.  

Næringsstofprøver 

Der er taget vandprøver til bestemmelse af næringsstofindhold på 2 lokaliteter i 

delområde 1. Placering for udtagelse af vandprøverne vises ved delområdebeskri-

velserne. Prøverne er taget fra dræn med udløb i natur. 

Tabel 7-1 Resultater af laboratorieanalyser af vandprøver udtaget i projektet i august 

2017 

 

Total kvælstofkoncentrationer (TN) på 2,7 og 3,9 mg/l er ikke ualmindelige for 

drænudløb i landbrugsjord. Koncentrationerne er højere end i de naturlige vandløb, 

hvor mediankoncentrationen ligger på ca. 1 mg/l og med 90 % af resultaterne lave-

re end ca. 2 mg/l (Thodsen m.fl. 2016). 

Både kvælstof- og fosforkoncentrationerne i vandløbene er faldet siden 1989 

(Thodsen m.fl. 2016). Koncentrationer på 2,7 og 3,9 mg/l svarer til kvælstofkon-

centrationerne i vandløb, der ligger i dyrkede oplande eller modtager udledninger 

fra punktkilder. Mediankoncentrationen af kvælstof i disse vandløb var i 2015 ca. 4 

mg/l og med 90 % af resultaterne lavere end ca. 7,5 mg/l (Thodsen m.fl. 2016). De 

høje koncentrationer, som er målt i tilløbene, kan således indikere, at der er tale om 

drænvand fra dyrkede arealer. Der kan være årstidsvariation i udvaskningen af 

kvælstof, og særligt vinter og det tidligere forår kan der være en stor udvaskning 

pga. store nedbørsmængder og lav vækst og aktivitet hos planter og mikroorganis-

mer, dvs. minimal optagelse (selvrensende effekt). 

Total fosforkoncentrationer (TP) er målt til 0,38 og 1,1, mg/l for henholdsvis NP1 

og NP2. Disse niveauer er 6-20 gange højere end, det der kan forventes i naturlige 

vandløb. I naturlige vandløb er mediankoncentrationen ca. 0,06 mg/l, mens den i 

vandløb, der ligger i dyrkede oplande eller modtager udledninger fra punktkilder, i 

2015 var ca. 0,1 mg/l.  

Pejling af det terrænnære grundvandsstand 

Der er lavet pejlinger af det terrænnære grundvand i en række pejlerør i området. 

Pejlingerne er lavet som håndpejlinger i Ø63 piezometerrør hhv. i marts, april, maj, 

juni og august 2017 samt april 2018. Alle piezometerrør er filtersat omtrent 1 m.u.t. 

På Figur 7-2 ses et kort, som viser hvor pejlerør/pejleprofilerne er placeret. Der er 

placeret 39 pejlerør i hhv. delområde 1, 3, 4 og 5.  

Prøvenummer NP2 NP3

Komponent Enhed Resultat Resultat

Total-N mg/l 2,7 3,9

Total-P mg/l 0,38 1,1
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Figur 7-2 Placering af pejlerør i projektområdet. 

 

Figur 7-3 Pejlerør på Katholm Odde, juni 2017. 

Pejleprofilerne er gennemgået under de enkelte delområder, men i det følgende 

afsnit er givet en kort vejledning i, hvordan en pejlefigur "læses". 

Læsevejledning til pejleprofiler 

På Figur 7-4 er vist et eksempel på en pejlefigur. Der er afsat en relativ stationering 

på x-aksen, som på dette profil går fra NV til SØ på tværs af grøfter og pejlerør. 
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Figur 7-4 Eksempel på pejlefigur. 

På figuren ses en sort streg, som repræsenterer terrænoverfladen. Den er et udtræk 

fra Danmarks Højdemodel. Højdemodellen har dog sine begrænsninger. Den kan 

f.eks. ikke "se" bunden af grøfter eller vandhuller. Her vil den i stedet måle vand-

overfladen, hvis der har stået vand i grøften den dag, højdedata er blevet indsamlet. 

Højdemodellen vil også i nogen grad komme til at fange højden på vegetationen, 

hvor der f.eks. er mange tuer, krat eller rørsump. Højdemodellen er også begrænset 

af opløsningen, der er 0,4 x 0,4 m. 

Højdemodellens validitet er tjekket ved at indmåle terrænet med GPS i de punkter, 

hvor der er sat pejlerør. Disse punkter repræsenteres med de sorte prikker på pejle-

profilet. Som det kan ses på eksemplet på pejlefiguren, er det indmålte terræn i det-

te tilfælde omtrent 5-10 cm lavere end højdemodellen for de fleste punkter, for-

mentlig bl.a. pga. højere vegetation. Bunden af grøften er ligeledes indmålt med 

GPS og vist som sorte trekanter på pejleprofilet. På figuren ses en ca. 50 cm dyb 

grøft ved st. 25 m og en ca. 10-20 cm dyb grøft/grøblerende ved st. 145 m.  

Der er i eksemplet pejlet vandstand i pejlerør og indmålt vandstand i grøfterne på 4 

tidspunkter; august, september, oktober og januar. De registrerede vandstande er 

vist med en streg. Hvert registreringstidspunkt har sin egen farve således, at en rød 

streg repræsenterer vandstanden i august og en grøn streg vandstanden i oktober.  

Eksemplet viser, at der i januar var en lille hældning på vandspejlet fra området 

imellem grøfterne og ned imod disse. På dette tidspunkt har grøfterne altså en af-

vandende effekt på området, og grøfterne betyder, at området vil blive afvandet 

hurtigere, end hvis grøfterne ikke havde været der. I de øvrige måneder var grøf-

terne tørre og grundvandsstanden dybere. Grøfterne har på dette tidspunkt ikke 

længere en afvandende effekt.  

Vandstands-logging af terrænnært grundvand 

Vi har installeret to vandstandsloggere (L1 og L2) i et piezometerrør med filter i 

det terrænnære grundvand i projektområdet. Derudover er der installeret en baro-

meterlogger i nærheden af de to dataloggere.  
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Figur 7-5 Fotos som viser de opsatte vandstandsloggere marts 2017. Øverst datalogger L1 og 

nederst datalogger L2.  

Terrænet ved dataloggeren L1 er indmålt til 0,30 m DVR90 og toppen af pejlerøret 

er indmålt til 0,91 m DVR90. Terrænet ved dataloggeren L2 er indmålt til 0,48 m 

DVR90 og toppen af pejlrøret er indmålt til 1,02 m DVR90. Ved første aflæsning 

af data d. 16-03-2017 var datalogger L2 afbrudt og blev herefter erstattet. Datalog-

ger L2 har været funktionel fra d. 17-05-2017 og frem til aflevering august 2018. 

På Figur 7-6 vises placeringen af de to dataloggere.  
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Figur 7-6  Placering af dataloggere fra det terrænnære grundvand i projektområdet 

Data fra dataloggerene i projektområdet er korrigeret til vandstandsdata ved at be-

nytte barometerdata (daglige værdier målt i projektområdet). Data er herefter kali-

breret efter fysiske opmålinger, for at sikre at dataserien viser de faktiske forhold.  

På Figur 7-7 fremgår data fra vandstandslogning af det terrænære grundvandsspejl 

ved Katholm-Munkholm Odde. Vandstanden er målt i perioden fra marts 2017 til 

august 2018. Vandstanden ved de to dataloggere ligger omkring terræn det meste 

af året, hvilket også fremgår af fotos (Figur 7-5).  

I perioden fra marts 2017 til midt juni 2017 var der store udsving på datalogger 1, 

som viste et vandspejl op til 70 cm under terræn. Disse udsving kan ikke direkte 

forklares hydrologisk, og der kan være tale om fejl i enten måledata eller barometer 

data, som bruges til at korrigere vandstanden.  

Siden starten af juli 2017 har dataserierne for begge vandstandsdataloggere været 

ensarterede, hvilket kan forventes på en strandeng, hvor vandstanden primært er 

styret af havvandsspejlet.  

I vinterperioden fra september 2017 til marts 2018 er der målt flere høje udsving i 

vandstanden ved begge vanstandsloggere. De høje udsving er udtryk for et midler-

tidigt forhøjet vandsspejlsvand i Limfjorden og vindstuvning i området. De forhø-

jede vandstande giver anledning til en vandstand som ligger ca. 0,4 – 0,6 m højere 

end det målte terræn ved vandstandsloggerne.  

Vandstanden på strandengene er normalt styret af vandstanden i Limfjorden, men 

vandspejlskoten i sommeren 2018 viser et ekstremt fald i vandstanden, op til 1,9 

meter under terræn og medianvandstanden. Sommeren var usædvanlig tør, med få 
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og små byger helt fra ca. midten af marts 2018 frem mod primo august, hvor som-

merens første regnvejrshændelser indtraf. 

 

Figur 7-7  Resultat af datalogning af terrænnært grundvandsspejl. Måleperiode fra 16-03-

2017 til 5. august 2018. Middelterræn ved de to loggere er indmålt og vist, men 

der er stor variation fra bund af saltpander til toppen af knolde. 
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7.1 Delområde 1 

Delområde 1 udgør den sydlige kant af det langstrakte projektområde, den del som 

ikke er strandeng. Størsteparten af delområdet græsses med kreaturer, men der fin-

des også dyrket mark, plantede læhegn, græsmarker og vandhuller.  

 

Figur 7-8  Luftfotoserie af delområde 1-4, fra årene 1954, 1999, 2008 og 2016. Luftfotos 

viser den skiftende drift, fugtighed og stedvis tilgroning på arealerne. DDO-

land, copyright COWI. 

Længst mod vest, på kanten af Plethøj Plantage, ligger en smal stribe med surt 

overdrev og dels en tidvis våd eng. Her ses øverst tormentil, alm. hvene, hedelyng, 
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lyng-snerre og læge-ærenpris, herefter knop-siv, sump-kællingetand, vand-mynte, 

bidende ranunkel, eng-rævehale, kær-snerre, alm. star, rød svingel, kær-tidsel, mo-

se-bunke, vellugtende gulaks og liden skjaller. Herefter er en glidende overgang til 

harrilengen i delområde 2. 

 

Figur 7-9 Længst mod vest, langs Plethøj, ses tidvis våd eng og en smal stribe med surt 

overdrev inden for strandengen. 

Lige nord for Plethøj findes fersk eng og kær, som ikke er §3-registreret. I en del af 

kæret er der gravet et vandhul, opsat hegn og etableret andeopdræt.  

 

Figur 7-10 Luftfoto fra 2016 af eng og kær lige nord for Plethøj plantage. Andeopdrættet 

ses midt i billedet. 

I området med andeopdræt er der nogen vældpåvirkning, og der er flere steder med 

udløb af næringsbelastet drænvand. Denne centrale del domineres af knop-siv, to-

radet star og vand-pileurt med partier med høj sødgræs, bidende ranunkel, kryb-

hvene, manna-sødgræs, blågrøn kogleaks, strand-kogleaks, glanskapslet siv, vej-

bred-skeblad, hestehale, kær-ranunkel, kær-snerre mm. Midt på engen, ligger en 

højere vold med et hjulspor. Her dominerer fløjslgræs, knop-siv, alm. hvene og rød 

svingel og pletvis ses alm. kællingetand, hare-star, alm. røllike mm. 
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Figur 7-11 Et af de næringsrige drænudløb på engen. I baggrunden ses andeopdrættet. 

 

Figur 7-12 Nærbillede af det gravede og hegnede vandhul med ænder og gæs. 

Den centrale del er primært græsmark og den mindre del, som er dyrket med korn, 

samt levende hegn og krat. Her er der potentiale for en udvidelse af arealet med 

natur, men det kræver en omlægning af driften og brug af området. 
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Figur 7-13 Gødsket græsmark i den centrale del af delområde 1. 

  

 

Figur 7-14 Krat og levende hegn i den centrale del af delområde 1. 

Længst mod øst findes en højereliggende græsmark domineret af hvid-kløver, alm. 

rajgræs, kamgræs og lyse-siv. Dette areal var omlagt i 1954 og frem til 2010. Tid-

ligere var der en meget våd lavning i den sydlige del (se Figur 7-38). 



 
TEKNISK FORUNDERSØGELSE NATUR OG VANDSTANDSFORHOLD VED KATHOLM OG MUNKHOLM ODDE 

 

 

 

http://projects.cowiportal.com/ps/A094420/Documents/03%20Project%20documents/UDKAST%20Forunders%C3%B8gelse_NatHyd_Katholm%20munkholm%20odde.docx 

 

61/126 

 

 

Figur 7-15  Den østligste del af delområde 1, tilgrænsende delområde 4, er relativt højtlig-

gende, artsfattig græsmark. 

 

Figur 7-16 Øverst på kanten mellem marker, græsmark og strandeng (delområde 3) er 

gravet et vandhul. Vandhullet er stærkt næringsberiget og omgivet af tæt tag-

rørsump. På foto ses også en drænbrønd, som leder vandet videre til en kana-

len i delområde 3. 
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7.1.1 Hydrologiske undersøgelser i delområde 1 

Delområde 1 gennemskæres af én større grøft, som afvander opstrøms markområ-

der. Delområdet er placeret højt i terrænet, og det terrænære grundvand afvandes 

mod nord til en vest-østgående grøft.  

Enkelte drænplaner krydser det smalle delområde, primært drænplan K4438-381, 

Figur 7-17. Denne viser afdræning af markarealer beliggende syd for delområdet. 

Drænvandet føres mod nord til det åbne grøftesystem i delområde 3, skitseret på 

drænplan K12008.  Den dyrkede mark i området er ligeledes drænet, og afløbene 

herfra er rørført med udmunding et stykke ude i Limfjorden. 

 

Figur 7-17  Drænplan K4438-381 

I den vestlige del af delområde 1 er der som nævnt konstateret yderligere drænud-

løb. Her er indholdet af N og P målt, se Figur 7-18 og Tabel 7-1. Dette tyder på, at 

der i 1 er tale om drænvand fra markerne mod syd. I 2 skyldes det meget høje P-

indhold formentlig udsivning for andegården. Drænudløbene kan føres direkte ud 

til Limfjorden i en tæt ledning. Udløbet vil derfor ikke længere vil have negativ 

indflydelse på naturen i delområdet. Til gengæld vil næringsbelastningen af Lim-

fjorden øges.  

Delområde 1 gennemskæres således af enkelte grøfter og dræn fra opstrøms land-

brugsarealer, som føres igennem delområdet eller udledes på engen. Bortset fra 
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disse gennemskæringer og drænudløb er der ikke kendskab til hydrologiske ind-

greb i området. Der sker muligvis dræning af marker og græsmarker, som tidligere 

har været omlagte. 

 

Figur 7-18 N og P målinger (Stjerne) ved drænudløb i den centrale del af delområde 1. 

7.1.2 Delkonklusion delområde 1 

Delområde 1 er sammensat af arealer, som ligger på kanten mellem omdriftsjorder 

og den egentlige strandeng. En del af arelaerne er stærkt kulturpåvirkede græsmar-

ker, marker i omdrift, gravede vandhuller og plantede krat, mens kun en enkelt er 

§3-beskyttet eng/kær, selv om den ikke er registreret som sådan. Engen er påvirket 

ved udledning af drænvand og opgravning, samt udsætning af ænder og gæs (§3 + 

Natura 2000-overtrædelse), men i øvrigt er der naturlig hydrologi. De omlagte are-

aler, som formentlig har unaturlig hydrologi pga. dræning, har lavt naturpotentiale 

og kræver udtagning af driften før hydrologiske ændringer kan komme på tale. 

Disse kunne dog med fordel anvendes til udlægning af dyrkningsfrie bræmmer 

med henblik på at fjerne næringsstoffer, inden de når frem til naturarealer og Lim-

fjorden. Dette vil kræve erstatning til lodsejerne. 

7.2 Delområde 2 

Delområde 2 er DEVANO-kortlagt som strandeng (1330) og yderst med strandvol-

de som flerårig vegetation (1220). Begge typer er i god naturtilstand. Området af-

grænses mod nord af Limfjorden og mod syd af delområde 1. Arealet er ekstensivt 

græsset.  
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Figur 7-19 Delområde 2 vist på luftfoto fra 2016. Der er kun sket marginale ændringer i 

udbredelsen af strandeng, loer og saltpander siden 1954. 

Delområdet indeholder er store loer/strandsøer omgivet af hhv. strandsump og 

lavtvoksende strandeng, samt strandvoldssystemer langs Limfjorden. 

 

Figur 7-20 Frahegnet strandsø i delområde 2. I forgrunden blomstrende strandkogleaks. 

Til højre ses karakterarten på den græssede strandeng: Harril. 
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Figur 7-21 Oversigtsfotos fra delområde 2. Øverst ses den sydvestlige del med strandsump 

og rynket rose. Nederst ses yderst strandvold, inderst plantage, og her imellem 

strandeng og strandsøer. 

På de ydre strandvolde ses en del kloner af rynket rose. Vegetationen domineres 

skiftevis af harril, tagrør, strand-kogleaks, blågrøn kogleaks, rød svingel, kryb-

hvene og alm. kvik. Spredt i området ses strand-trehage, spyd-mælde, strand-

gåsefod, strand-vejbred, vingefrøet hindeknæ, kødet hindeknæ, strand-asters, 

strand-annelgræs, kveller og sandkryb. På strandvoldene yderst ses desuden strand-

arve, marehalm, renjfan, alm. røllike, ager-svinemælk, bidende stenurt og alm. kæl-

lingetand. 

Delområdet var helt udtørret sommeren 2018, med blottet klæg/silt i loer og erosi-

onshuller. 

7.2.1 Hydrologiske undersøgelser i delområde 2 

Delområde 2 gennemskæres af en enkelt ældre grøft, som leder vand fra baglandet 

til fjorden, ligesom der på grænsen til delområde 3 går en drænledning fra baglan-

det til fjorden. Grøften er meget tydelig på ældre luftfotos, men ser ikke ud til at 

være vedligeholdt de seneste 20 år.  Ellers er der ingen andre tegn på unaturlige 

afvandingskonstruktioner. Der findes som nævnt et drænudløb fra delområde 1, 

som umiddelbart afleder drænvand til delområdets strandsø. Der er ikke registreret 

drænplaner i området, og området vurderes at have naturlig hydrologi. Det tidligere 

nævnte drænudløb kan rørlægges ud til Limfjorden, så drænvandet ikke påvirker 

hydrologien i delområdet.  
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7.2.2 Delkonklusion delområde 2 

Reelt vurderes der at være naturlig hydrologi i delområde 2, på trods af den ældre, 

ikke vedligeholdte, gennemskærende grøft samt drænledning. Reelt er påvirknin-

gen af området minimal, da der ikke sker noget afvanding af strandengen. Der sker 

derimod en punktvis næringsstofpåvirkning fra drænvand fra markerne. Driften i 

form af kreaturgræsning er velfungerende. Der er voksende kloner af rynket rose, 

som bør bekæmpes. 

7.3 Delområde 3 

Delområde 3 dækker den centrale og den største del af projektområdet. Området er 

kreaturgræsset og fremstår som en meget veludviklet strandeng, lidt hårdt græsset 

men med vand nær terræn i store dele af året. Arealet er § 3-registreret som beskyt-

tet strandeng og habitatkortlagt som strandeng med god naturtilstand (klasse 2). 

Yderst mod kysten er der store stræknnger med strandvold (med flerårige planter, 

1220). Denne naturtype er endnu ikke tilstandsvurderet.  

Store dele af strandengens saltpander og loer har reelt væsentlige indslag af 1310, 

hvor kveller og strand-gåsefod dominerer. Loer og strandsøer var vandfyldte ved 

besøg forår, sommer efterår og vinter – og ved sommerbesøget 2017 var her yng-

lende klyde på øen - men alle lavninger var helt udtørrede i sommeren 2018.  

Luftfotoserien i Figur 7-22 viser et område, som har været gennemskåret af grøfter, 

loer og kanaler siden 1954, uden at der tilsyneladende er sket en markant ændring i 

fordelingen af våde og tørre arealer. 
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Figur 7-22 Luftfotos fra 1954, 2004 og 2016, som viser tilstand og udvikling i kanaler, loer 

og gennemføringer. 

Der er ingen af arealerne, som ser ud til at have været omlagt eller drænede, men 

flere steder fører rør eller grøfter fra baglandet (dræn-) vand gennem strandengen. 

Vegetationen domineres af typiske strandengsarter som harril, rød svingel, strand-

annelgræs, strand-asters, sandkryb, kveller, strand-gåsefod, jordbær-kløver, strand-

vejbred, strand-trehage, vingefrøet og kødet hindeknæ mfl, og ved lagunerne tagrør 

og strand-kogleaks. I den centrale del ses desuden også spredte stilket kilebæger, 

strand-tusindgylden og udspærret annelgræs, mens mere sjældne arter mangler. 

Især den vestlige del har længst mod syd en mere tør zone med kamgræs, fløjls-

græs, alm. hvene, ager-tidsel, alm hundegræs, alm. kongepen mm. 
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Figur 7-23 Vinterfoto som viser dobbelthegn mellem delområde 1 og 2. Her kan rovdyr 

skjule sig for fuglene. 

 

Figur 7-24 Den vestligste del af delområde 3 med vand nær terræn, juni 2017. 

I den centrale del af strandengen blev i sommeren 2017 registreret 3 klydepar, 5 

par rødben og 3 par viber. I sommeren 2018 var der meget tørt, og forholdene for 

de ynglende vadefugle var ringe. 
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Figur 7-25 I den vestlige del blev registreret en række drænbrønde. Her ses en drænbrønd 

med et nygravet rørforløb mod stranden. Lille foto viser strandengens vegetati-

on med jordbær-kløver, harril, strand-vejbred, sandkryb og strand-trehage. 

 

Figur 7-26 Anguskvæg ved tør lavning i den vestlige del af delområde 3. 
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Figur 7-27 De centrale strandsøer i i 2017 hhv. 2018. Sidstnævnte var usædvanlig tør. I 

dette område var der i juni 2017 3 redevarslende klydepar. 

 

Figur 7-28 Ungevarslende klyde i delområde 3, sommer 2017. 
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Figur 7-29 Strandengsplanter fra området: Kveller, strand-asters og vingefrøet hindeknæ. 

7.3.1 Hydrologiske undersøgelser i delområde 3 

Delområdet er præget af talrige grøfter og kanaler i selve strandengen, ligesom der 

er flere drænbrønde og rørlagte gennemføringer af drænvand fra baglandet. Afvan-

dingssystemet består overordnet set af to grøftegrupper. Den ene gruppe er et stort 

antal tætliggende grøfter, denne gruppe dækker størstedelen af delområde 3. Den 

anden grøftegruppe er skitseret på drænplan K12008 og dækker et mindre område. 

Grøfterne er opmålt og på Figur 7-30 fremgår de opmålte vandspejlskoter i grøfte-

ne d. 16 marts 2017. Vandstanden ligger mellem kote 0 og 0,5 i hele delområdet. 

Denne grøftegruppe har udløb øst for Katholm Odde via den samlende kanal, der 

løber på tværs af hele strandengen mod øst.  
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Figur 7-30  Målte vandstande i grøfter og vandspejlskoter i pejlerør (m, DVR90) d. 16 

marts 2017 i delområde 3. Vandstandene var på hele engen mellem 0 og 0,5. 

 

Figur 7-31 Sommerfoto af den øst-vestorienterede hovedkanal langs sydkanten af delom-

råde 3. 
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Figur 7-32 Den store, vandførende kanal ved udløbet i øst. En tidligere rørføring er brudt 

sammen, så udløbet i dag ser naturligt ud. 

 

En del at det åbne system af grøfter ses på Figur 7-33, drænplan K12008. Dette 

grøftesystemet har et samlet rørlagt udløb til Limfjorden igennem en strandvold på 

den vestlige side af Katholm Odde.  
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Figur 7-33  Placering af drænplan K12008. Drænplanen viser åbne grøfter med samlet 

rørudløb til Limfjorden igennem en strandvold til højre.  

  

I delområde 3 er der udført løbende pejlinger af vandspejlskoten, og på baggrund af 

disse målinger er der opstillet fire pejleprofiler. Der er foretaget pejlinger i marts, 

april, maj, juni, aug 2017 og april 2018.  
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Figur 7-34 Pejleprofil 1 - delområde 3. Mellem G24 – L1. 

Pejleprofilet 1 viser et relativt stabilt, ensartet vandspejl på de fleste tidspunkter af 

året. April 2018 viser dog generelt lave vandstande, hvilket blev forstærket yderli-

gere i løbet af den tørre sommer, jf. vandstandsloggerne. Den store hovedgrøft vi-

ser imidlertid hele året en markant udtørring på begge sider af grøften. Målinger i 

marts, april, maj og august viser således en stor påvirkning af vandspejlet målt i de 

nærliggende pejlerør. Mellem grøfterne ses, at det målte vandspejl ligger nær ter-

ræn i det meste af 2017.  
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Figur 7-35 Pejleprofil 2 - delområde 3. Mellem L1 – P16. 

Pejleprofil 2 viser stabile vandstandsniveauer omkring terræn over året. Vandstan-

den i april 2018 afviger fra tidligere målinger på samme tid af året, hvor de nyeste 

målinger viser et lavere vandspejlsniveau og dermed tørrere forhold end hidtil. Ge-

nerelt sker der kun en mindre afdræning af arealerne mellem grøftene, størst ved de 

grøfter som er tilsluttet hovedgrøften, der løber mod øst til Limfjorden (nederst på 

Figur 7-35).  

Datalogger L1 indgår i både pejleprofil 1 og 2 som hhv. slut og start punkt i de to 

profiler. Dataloggerens tidserie er beskrevet i afsnit 0 og viser samme tendens som 

pejleprofilerne. Vandspejlskoten ligger omkring eller lidt over terræn i hele måle-

perioden, bortset fra sommeren 2018, med enkelte høje udsving som funktion af 

høj havvandsstand i Limfjorden.  
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Figur 7-36 Pejleprofil 3 - delområde 3. Mellem P21-P25.  

Pejleprofil 3 viser et nord-sydgående profil af de målte vandstande. Vandspejlsni-

veauet ligger i terræn i næsten alle målepunkter året rundt, i det mindste frem til de 

seneste målinger fra april 2018. Her ses et vandstandsfald omkring grøften i den 

sydlige del af delområdet.  
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Figur 7-37 Pejleprofil 4 - delområde 3. Mellem P16-P20. 

Pejleprofil 4 viser samme tendens som ved pejleprofil 3. De fleste målinger viser et 

vandspejlsniveau omkring terræn. Som ved de tidligere profiler ses en betydelig 

tørrere hydrologi ved de seneste målinger i april 2018. Vandet afdrænes fra nord 

mod syd.  

7.3.2 Delkonklusion delområde 3 

Den overordnede afvandingsretning i delområde 3 går fra nord mod syd, til hoved-

grøften/vandløbet fra baglandet, som løber fra vest mod øst til Limfjorden. Der er 

naturlige strandvolde yderst mod fjorden. De mange grøfter i Delområde 3 afdræ-

ner området, og påvirker hydrologien i området. Da området ligger så lavt har det 

imidlertid kun lille betydning i hele vinterhalvåret, mens det bevirker en hurtigere 

afvanding og udtørring om sommeren. I tørre år som f.eks. 2018 vil der ske en hur-

tigere udtørring end under naturlige forhold, og trykvandsforekomster langs 

skræntfoden føres væk, inden vandet ”gør gavn” på strandengen. Desuden er der en 

drænplan for den vestlige del, som hvis den er gennemført, bevirker en reel afvan-

ding af delområdet. Der er en række muligheder for at forbedre de hydrologiske 

forhold for naturen i området. Driften i form af kreaturgræsning er velfungerende. 
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7.4 Delområde 4 

Delområde 4 udgøres yderst af et mindre, græsset strandengsreal og en lavning 

med et fint rigkær. Mod syd afgrænses delområdet af marker og delområde 1. Are-

alet er habitatkortlagt som strandeng med god naturtilstand (klasse 2) og som rig-

kær (7230), også i god naturtilstand. Hele arelaet er §3-beskyttet som strandeng og 

fersk eng. 

 

Figur 7-38  Luftfotos af delområde 4 fra hhv. 1954, 1999, 2004 og 2016. Det ses at kystlin-

jen er rykket mod syd, og at kærets udstrækning varierer en smule. 
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Strandengen i den nordlige del er smal, og gennemskæres i vest af en smal øst-

vestorienteret grøft. Vegetationen på strandengen domineres af harril, sandkryb, 

jordbær-kløver, spyd-mælde, rød svingel, strand-trehage, strand-vejbred og mindre 

saltpander med kveller.  Luftfotos indikerer, at drænvand fra marken mod syd ledes 

midt gennem området og med tilkobling af den nævnte grøft.  

I den østligste del går desuden en grøft fra markerne mod syd til Limfjorden. 

I den sydlige del af delområde 4 findes et rigkær, som er påvirket af trykvand. Her 

findes en række karakteristiske og lokalt sjældne arter bl.a.: Krognæb star, alm. 

star, trindstænglet star, næb-star, hirse-star, kær-trehage, toradet star, sump-

kællingetand, kær-tidsel, glanskapslet siv, alm. mjødurt, dynd-padderok, nyse-

røllike, smalbladet kæruld, knold-star, vand-navle, trævlekrone og sump-snerre. 

Desuden er der dominans af Calliergonella cuspidata samt forekomster af Bryum 

pseudotriquetrum og Plagiomnium ellipticum. 

                

Figur 7-39 Fotos fra kæret i delområde 4. Til venstre pejlerør og kæret set fra nord, i mid-

ten krognæb-star, til venstre trindstænglet star. 

Centralt i de blødeste dele er der opvækst af rød-el omgivet af rørsump med tagrør, 

blågrøn kogleaks, vand-mynte, vinget perikon, skjolddrager, sværtevæld og side-

skærm. 
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I 2017 var der kun sporadisk græsning af tagrørsumpen. I den meget tørre sommer 

2018 var det derimod tydeligt, at kreaturerne havde græsset og optrådt det væld-

prægede, våde området intenst. 

På kanten mod marken, ved skræntfoden mod syd, er der et mindre drænudløb. Der 

er ved sommerbesøgene forsøgt udtaget vandprøver til næringsstofbestemmelse, 

men der har i ingen af tilfældene været tilstrækkeligt med vandudsivning til prøve-

tagning. Der er tilsyneladende især udstrømning i perioder med høj nedbør, forår, 

vinter, efterår. Den tætte tagrørsump er formentlig en indikation på næringsberigel-

se fra drænvandet.

 Figur 7-40 Tagrørsumpen i rigkæret 2017 og 2018. Området var hårdt græsset og optrådt 

i 2018 (nederst), hvor der i området i øvrigt var sparsomt med grønt græs. Til højre ses drænud-

løb ved skræntfoden. 
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7.4.1 Hydrologiske undersøgelser i delområde 4 

Afvandingssystemet i delområde 4 er præget af den vest-øst gående grøft, drænled-

ningen gennem området og den lille drænudledning med ved rigkæret. På Figur 

7-41 fremgår de målte vandspejlskoter i marts 2017. De målte vandspejlskoter vi-

ser, at grøften afvander fra vest mod øst, mens der yderligere sker en afvanding fra 

syd mod nord via drænledningen.  

 

Figur 7-41  Målte vandstande i grøfter og vandspejlskoter i pejlerør (m, DVR90) d. 16 

marts. 2017 i delområde 4. 

Vandspejlet er blevet pejlet i flere omgange, og det resulterende pejleprofil fremgår 

af Figur 7-42. Pejleprofilet viser, at vandspejlskoten i kæret (P27 og P28) er stabil 

og ligger nær/lige over det indmålte terræn. Vandstanden på strandengen (P26) 

varierer mere med overfladevandets svingninger. Yderligere ses, at vandspejlet ved 

alle målinger afdrænes mod nord, hvilket er i overstemmelse med de målte vand-

spejlskoter. En enkelt måling i juni i P26 falder uden for normen – i strandengen 

nord for rigkæret. Her ses et hurtigt vandstandsfald uden for det vældpåvirkede 

område, som respons på en periode uden regn. Faldet understøttes af faldet i vand-

stand på vandstandslogger L2, som står 200 meter mod nordøst. Ved besøget i au-

gust 2018 var pejlerørene fjernet, men som det eneste sted i projektområdet var der 

stadig vådt i kæret pga. den konstante trykvandspåvirkning. 
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Figur 7-42 Pejleprofil 5 - delområde 4. Mellem P26-P28. 

7.4.2 Delkonklusion for delområde 4 

Delområde 4 har unaturlig hydrologi, pga. tværgående grøft, nedgravet drænled-

ning samt grøften mod delområde 5. Der er desuden et drænudløb, som giver næ-

ringsbelastning af rigkæret. Rigkæret er påvirket af trykvand, som giver en stabil 

vandstand omkring terrænniveau. Driften i form af kreaturgræsning er velfunge-

rende. 

7.5 Delområde 5 

Delområde 5 er det store strandengsområde Munkholm og Munkholm Odde, neden 

for marker og skræntfoden. Området er §3-registreret som strandeng og sø. Det er 

habitatkortlagt som strandeng med god naturtilstand (klasse 2) omgivet af smalle 

strandvolde (se Figur 6-1). Den nordlige del er en stor strandsø/brakvandslagune, 

som er adskilt fra de sydlige strandenge af en høj øst-vestorienteret vold. 
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Figur 7-43 Luftfotoserie af delområde 5, fra årene 1954, 2004 og 2016. Luftfotos viser den 

skiftende fugtighed og vedligeholdelse af dræn og grøfter på arealerne. DDO-

land, copyright COWI.  

Ifølge luftfotos er kystlinjen rykket lidt mod øst, men ellers er der ikke sket mar-

kante ændringer i fordelingen af enge, søer og laguner. Helt siden 1954 har der væ-

ret talrige grøfter og grøblerender i området. I den sydøstlige del ligger grøftesy-

stemerne tættere og øst-vestorienteret, og der er et par udløb til fjorden mod øst. I 

sidste halvdel af 1800-tallet var der en sluse i denne del, jf. Figur 7-44 
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Figur 7-44 Udsnit af de høje målebordsblade (1890) for delområde 5. Her ses en sluse i 

østsiden. 

Strandengen er veludviklet med talrige naturlige lavninger på trods af et omfatten-

de net af grøfter/grøblerender. Vegetationen er domineret af kryb-hvene, harril, 

strand-vejbred, jordbær-kløver, strand-trehage, sandkryb, strand-annelgræs, læge-

kokleare, strand-gåsefod, kveller, enskællet sumpstrå, kødet og vingefrøet hinde-

knæ, rød svingel og strand-asters.  

 

Figur 7-45 Foto af jordvolden tværs gennem delområde 5, set mod øst. På nordsiden er 

primært lagune/strandsø og strandvolde, på sydsiden er strandeng. 

Overalt var i foråret dækket af gåseekskrementer, og der blev set både grågås og 

lysbuget knortegås. I strandsøen på Munkholm Odde blev der om sommeren set 

sandsynligt ynglende klyde, havterne, vibe og rødben (ungevarslende).  



  
86/126 TEKNISK FORUNDERSØGELSE NATUR OG VANDSTANDSFORHOLD VED KATHOLM OG MUNKHOLM ODDE 

http://projects.cowiportal.com/ps/A094420/Documents/03%20Project%20documents/UDKAST%20Forunders%C3%B8gelse_NatHy

d_Katholm%20munkholm%20odde.docx 

 

  

Figur 7-46 Foto af den store kystlagune/strandsø på Munkholm Odde. Lille foto viser fou-

ragerende klydepar. 

 

 

Figur 7-47 Foto af udløbet af grøblerendesystemerne mod øst, syd for volden. Her var 

tidligere en sluse. 

 

Figur 7-48 Foto af den sydøstlige, mere højtvoksende del af strandengen. 

Den sydøstlige del af delområde 5 har karakter af højere, mere ekstensivt græsset 

strandeng/strandrørsump. Her dominerer tagrør og strand-kogleaks, med spredte 

harril, hvid-kløver, gåse-potentil, blågrøn kogleaks og længst mod syd partier med 

toradet star og vandnavle. 
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I den vestligste del føres vand i en tilgroet, dobbelthegnet grøft fra markerne mod 

syd. 

 

7.5.1 Hydrologiske undersøgelser i delområde 5 

Afvandingssystemet i delområde 5 består af talrige grøfter, grøblerender og volde. 

På Figur 7-49 fremgår de målte vandspejlskoter d. 16 marts 2017. Det ses, at næ-

sten alle målte vandspejlskoter ligger i intervallet mellem kote 0,25 og 0,5 m 

DVR90. Kun i enkelte målepunkter fra den centrale del af Munkholm Odde er der 

målt en minimalt højere vandspejlskote.  

Der er ikke registreret grøfter nord for volden i den nordlige del af Munkholm Od-

de, og dette område vurderes at have naturlig hydrologi.  
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Figur 7-49  Målte vandstande i grøfter og vandspejlskoter i pejlerør (m, DVR90) d. 16 

marts. 2017 i delområde 5. 

Der har været anbragt et pejlerørsprofil og en vandstandslogger i området. Vand-

spejlskoten i pejlerør og tværgående grøfter er opmålt løbende i perioden fra marts 

2017 til april 2018. På baggrund af disse målinger er der opstillet et pejleprofil for 

en række pejlerør og grøfter i delområde 5, pejleprofilet fremgår på Figur 7-50. 
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Figur 7-50  Pejleprofil i delområde 5. Fra vest mod øst, mellem P32-G58. 

Pejleprofilet viser, dels en meget varieret topografi med tue-høljer, dels en lang 

række grøfter/grøblerender på ca. 20-30 cm’s dybde. Desuden ses at terrænmodel-

len passer fint med den opmålte terrænkote.  Den målte vandspejlskote er i perio-

den marts 2017-april 2018 ret stabil. Variationen i den vestlige del af profilet er 

blot 10 cm og 20 cm i den østlige halvdel. Der er meget synkrone svingninger i 

hele profilet, således at vandstanden er højest i marts 2017 og lavest i april 2018 og 

maj 2017. Vandstanden ligger nær terræn i hele perioden. Besøg i sensommeren 

2018, hvor pejlerørene var fjernet, viste imidlertid en stærkt udtørret strandeng med 

vandstand langt under terræn. Dette fremgår af fotos og data fra Datalogger L2, 

som også er en del af pejleprofilet. Vandspejlskoten ligger generelt lige over terræn 

med enkelte høje udsving som funktion af høj havvandsstand i Limfjorden, hvilket 

stemmer godt overens med strandengens naturlige forhold.  
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Figur 7-51 Vandstandslogger L2 og strandeng i delområde 5 sommer 2017 og 2018. 

Vandstandsloggeren L2 viser det meste af perioden en relativt stabil vandstand 

omkring terræn, se Figur 7-52. Der er dog en række oversvømmelser med havvand 

i vinterperioden (oktober-februar), hvor vandstanden stiger markant i korte perio-

der. Først og fremmest viser loggeren dog et ekstremt og usædvanligt fald fra ca. 1. 

maj-1. august 2018 pga. en lang tørkeperiode. Vandstandens lavpunkt er kote -0,7, 

dvs. ca. 1,2 meter under normalvandstanden. Dette understøttes af fotos af logge-

ren, Figur 7-51. 
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Figur 7-52 Gengivelse af resultaterne fra vandstandsloggerne. Den orange linje viser 

vandstanden i delområde 5 v. L2. Sommeren 2018 viser et voldsomt og usæd-

vanligt fald i vandstanden. 

7.5.2 Delkonklusion delområde 5 

Delområde 5 er præget af mange grøfter og grøblerender, som afvander området, 

og det har således unaturlig hydrologi. Når vandstanden er høj, er grøfterne uden 

særlig betydning, men de bevirker en meget hurtig afvandning og udtørring, når 

vandstanden falder. Der er desuden en stor vold, som adskiller den sydlige og den 

nordlige del af Munkholm Odde. Opfyldning af de nogle af de mange grøfter vil 

mindske afvandingshastigheden, således at der kan bevares gunstige våde forhold 

for planter, padder og fugle i en meget længere periode. Driften i form af kreatur-

græsning er velfungerende og vil kunne opretholdes, selv hvis området bliver våde-

re. 

7.6 Delområde 6 

Syd for delområde 5 ligger delområde 6, som udgør den sydøstlige spids af pro-

jektområdet. Arealet ligger lidt højere end resten af projektområdet og består af 

græsmark, kornmarker og en bræmme med strandvold yderst mod Limfjorden. Kun 

en lille strandsø længst mod syd er §3-registreret, og kun den østlige spids er kort-

lagt som habitatnatur (strandvold, 1220). Arealet græsses og gødskes. 
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Figur 7-53 1954 og 2016 luftfoto af delområde 6. Det ses tydeligt, at det meste af området 

var omlagt i 1954 og at den åbne drængrøft er rørlagt siden da. 

Vegetationen i den nordlige del er typisk for en græsmark: alm. rajgræs, hvid-

kløver, alm. kamgræs og fløjlsgræs, på lavere dele desuden kryb-hvene, mose-

bunke, gåse-potentil, vand-pileurt, rød svingel, eng-rapgræs, lancet-vejbred, horse-

tidsel, ager-tidsel samt enkelte muse-vikke og alm. knopurt.  

 

Figur 7-54 Foto fra den vestlige del (set mod syd) af delområde 6. 
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Figur 7-55 Foto fra den centrale del af delområde 6 set mod nord. 

I den sydlige del findes et lille kær mellem marken og strandvoldene. Her ses tora-

det star, fløjlsgræs, mose-bunke, lyse-siv, blågrøn kogleaks, bidende ranunkel, hå-

ret star, hare-star. Uden for dette er en smal zone med strandeng, domineret af har-

ril, sandkryb, engelskgræs og jordbær-kløver. 

 

Figur 7-56 Foto af kæret i den sydlige ende af delområde 6. 

På strandvolden på spidsen ved Fuglø vokser bl.a. strandarve, marehalm, tagrør, 

rød svingel, strand-mælde, spyd-mælde, sandkryb, gåse-potentil, blågrøn gåsefod, 

klæbrig brandbæger, sand-star, bidende stenurt, strand-kvik og strand-kamille. 
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Figur 7-57 Foto af strandvolden i delområde 6 med dominans af strandarve, marehalm og 

rød svingel. 

7.6.1 Hydrologiske undersøgelser i delområde 6 

Terrænet i delområde 6 ligger højere end i de lavtliggende strandengsarealer. Over-

svømmelser er derfor mindre hyppige, og der er kun en enkelt fugtig lavning. Om-

rådet fremstår i øvrigt tørt. Arealanvendelsen for størstedelen af delområdet er 

landbrug, men der er findes ingen synlige grøfter eller drænplaner i området.  

Luftfotos viser imidlertid en tydelig tværgrøft midt gennem området i 1954. Der 

blev fundet en drænbrønd i indhakket i den vestlige del, og det vurderes, at denne 

grøft er udskiftet med et rørlagt dræn fra baglandet. Her er muligvis også lavet en 

dræning af lavningen lige nord her for.  

Der er ikke lavet tekniske undersøgelser af de hydrologiske forhold i delområde 6. 

7.6.2 Delkonklusion delområde 6 

Delområde 6 bruges til landbrug og omlægges med jævne mellemrum. Der er in-

gen særlige biologiske værdier tilknyttet p.t. Det er usikkert, om der er naturlig hy-

drologi, eller om der sker dræning af engen. Der er en drænbrønd i den vestligste 

del, som muligvis også samler drænvand fra delområde 6. Afklaring kræver lods-

ejerforespørgsel eller fysisk afsøgning efter potentielle markdræn.  

7.7 Delområde 7 

Delområde 7, øen Fuglholm (eller Hindsel Fuglholm), ligger ca. 300 meter øst for 

delområde 6, dvs. fra fastlandet. Øen består af strandvolde og er hjemsted for en 

stor koloni af især ynglende sølvmåge. Der er således ikke adgang på øen før efter 

1. juli. Øen er §3-registreret som strandeng og sø, men ikke kortlagt som habitatna-

tur. 
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På gamle kort (høje og lave målebordsblade, se Figur 7-58) fra slutningen af 1800-

tallet og starten af 1900-tallet, fremstår Fuglholm uden de laguner/strandsøer, som i 

dag fylder mere end 1/3 af øens centrale dele. Det vurderes, at disse er blevet gra-

vet i 1. halvdel af 1900-tallet, måske under krigen, med henblik på jagt. 

 

Figur 7-58 Fuglholm vist på luftfotos fra 1954 og 2016 samt på de høje Målebordsblade. 

 

Figur 7-59 Foto af Fuglholm, set fra fastlandet. Talrige måger i luften. 

Vegetationen på Fuglholm er næringsberiget fra de talrige yngle- og rastefugle 

samt opskyl fra bredningen.  

 

Figur 7-60 Den nordøstlige del af Fuglholm med strandvolde. Lille foto viser Strand-

kamille. 
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Karakteristiske arter er strand-kamille, marehalm, strand-mælde, spyd-mælde, gå-

se-potentil, strand-asters, alm. kvik, strand-kvik, finbladet vejsennep, aften-

pragtstjerne og strandarve. 

 

Figur 7-61 kanten af den gravede strandsø er dækket af kveller/salturt og strand-gåsefod. 

 

Der var talrige reder fra sølvmåger og blev registreret ca. 80 sølvmåge, 8 sildemå-

ge, 18 skarver, 13 strandskader, 4 rødben, 2 mudderklirer, en gul vipstjert og en 

fiskehejre. Øen har formentlig tidligere været yngleplads for en længere og mere 

divers række af fuglearter, bl.a. hav-, fjord- og dværgterne. Disse er blevet for-

trængt af sølvmågerne, som i dag er tæt på 10 gange så talrige i Limfjorden som i 

1970’erne. Ændring af sølvmågernes dominans på bekostning af mere sjældne ter-

ner og vadefugle kræver bekæmpelse af de store måger. 

Ved besøget i august 2018 var der tydelige tegn på afgræsning (bid, tråd og kokas-

ser), men kreaturerne var fjernet igen. 

7.7.1 Hydrologiske undersøgelser i delområde 7 

Der er ingen grøfter, dræn eller lignende på Fuglholm, og hydrologien fremstår 

derfor naturlig. Der sker hyppige oversvømmelse og aflejring af materiale ved høje 

havvandstande. Det er som nævnt sandsynligt, at søen midt på øen er gravet. 

Der er ikke lavet tekniske undersøgelser af de hydrologiske forhold i delområde 7. 

7.7.1 Delkonklusion delområde 7 

Delområde 7 ligger isoleret midt i Limfjorden og bruges alene til kortvarig græs-

ning med kreaturer. Øen er en vigtig koloni for sølv- og sildemåge, og har forment-

lig tidligere været yngleplads for en række terner og vadefugle.  
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8 Klimavurdering 

Klimaændringerne er et omdiskuteret emne, der afhænger af mange variable. Der 

er derfor udformet utallige prognoser for fremtidens klima, og hvordan dette vil 

udvikle sig. De væsentligste klimaændringer består af følgende delelementer: 

› Generel vandsstigning i havene som flytter kystlinjen og ændrer kystens mor-

fologi 

› Tørrere og varmere somre og vådere vintre samt effekten af dette på det ter-

rænnære grundvandsspejl 

Prognoserne er i vid udstrækning enige om disse generelle tendenser, men vurderer 

den egentlige påvirkningsgrad forskelligt. I denne vurdering tages udgangspunkt i 

de overordnede klimaændringer beskrevet af DMI (DMI, fremtidens vandstand).  

I det følgende undersøges kun mulige konsekvenser af et stigende havvandsspejl. 

Ændringer i nedbørsmønstre og intensitet har kun en mindre indflydelse på de 

kystnære strandenge, hvorfor disse ikke undersøges yderligere.  

8.1 Effekten af et øget havvandsspejl 

For de kystnære områder gælder, at der sker en generel vandstandsstigning som 

funktion af smeltning af polarisen grundet et varmere klima. På Figur 8-1 fremgår 

udviklingstendensen estimeret af DMI (DMI, fremtidens vandstand). Deres estimat 

angiver en middelstigning af vandstanden over de næste 100 år på 0,8 m. Medtages 

usikkerhedsspændet, findes et interval mellem 0,3 m til 1,3 m. Usikkerheden på 

dette estimat er således af betydelig størrelse.  
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Figur 8-1 Fremtidige vandstandsstigninger i havet over de næste 100 år. Sort kurve viser mid-

delværdi, mens grønt og blåt areal angiver usikkerheden hhv. globalt og i om-

kring Danmark. Kilde: DMI 

Usikkerheden skyldes blandt andet, at klimaændringerne afhænger af både den na-

turlige klimaudvikling og den menneskepåvirkede klimaændring. Sidstnævnte er 

meget svær at estimere, da denne udvikling afhænger af de enkelte landes eller 

unioners indsats for et forbedret klima i fremtiden. I det følgende undersøges kon-

sekvensen af tre scenarier for de enkelte projektområder, herunder en vandstands-

stigning på hhv. 0,3, 0,8 og 1,3 m for projektområderne. Undersøgelsen foretages i 

SCALGO Live, som kan simulere en stigning af vandstanden i havet, og hvordan 

denne vandstandsstigning vil udbredes på terræn.  

DMI's estimatet inkluderer ikke ændringer ift. landhævning / sænkning og den reel-

le udvikling vil derfor være områdespecifik.  

En ændring i vandstanden i havet vil ske gradvist og vil løbende påvirke de enkelte 

kysters morfologi og dermed erosionsforholdene. Kysternes ændres derfor dyna-

misk, hvilket ikke direkte medtages i denne analyse. Analysen viser en teoretisk 

kystlinjeændring ud fra de nuværende terrænforhold ved en hævning af havvands-

tanden.  

Effekten af en potentiel vandstandsstigning i havene på 30 cm er vist på Figur 8-2. 

Oversvømmelsen sker på grund af overløb fra de kystnære udløb, som ved en hæ-

vet havvandstandsstand vil løbe over sine breder og lede havvand ind i de lavt lig-

gende terrænpunkter.  
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Figur 8-2 Effekt af vandstandsstigning på 0,3 m i havene. 

Effekten af en vandstandsstigning på 0,8 m, som klassificeres som et middelscena-

rie af DMI, fremgår på Figur 8-3. I dette scenarie vil størsteledelen af alle de nord-

lige delområder være oversvømmet permanent. Kun delområde 1 og 6 er ikke på-

virket af vandstandsstigningen i væsentlig grad.  

 

Figur 8-3 Effekt af vandstandsstigning på 0,8 m i havene. 
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Hvis den fremtidige vandstandsstigning følger en kritisk kurve, kan der forventes 

en vandstandsstigning på op til 1,3 m jf. DMI. Effekten af en vandstandsstigningen 

på 1,3 m fremgår på Figur 8-4. Det permanente havniveau dækker nu hele den 

nordlige del af projektområdet, og dækker området med en vanddybde på 0,3 – 1,0 

m. Delområderne 1 og 6 er fortsat ikke påvirket i væsentlig grad, og terrænet må 

derfor være velafgrænset ift. kystlinjen i disse områder.  

 

Figur 8-4 Effekt af vandstandsstigning på 1,3 m i havene. 

Overordnet set må Katholm-Munkholm odde vurderes at være meget påvirket af de 

fremtidige vandstandsstigninger. Dette begrundes med, at et middelscenarie for 

vandstandsstigning vil give anledning til oversvømmelse af størstedelen af områ-

det.  

I fremtiden må der forventes en vådere hydrologi i området, som funktion af en 

ændret kystlinje og større påvirkning af det terrænære grundvandsspejl fra vand-

standsstigningen.  
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9 Projektforslag 

Flere steder vil bevaringsstatus for de eksisterende strandenge og rigkær, samt le-

vesteder for yngle- og rastefugle kunne forbedres ved at genskabe den naturlige 

hydrologi. Dette kan først og fremmest ske ved inaktivering af grøfter, grøbleren-

der og dræn. På Figur 9-1 ses et kort, som viser hvilke delområder, der vurderes at 

have hhv. ikke at have naturlig hydrologi.

 

Figur 9-1 Kort over delområder med naturlig og unaturlig hydrologi 

I Tabel 9-1 kan ses en oversigt over de 7 delområder. Det er angivet, om det er 

vurderet, at der er naturlig eller unaturlig hydrologi i delområderne. Årsagen til 

eventuel unaturlig hydrologi er angivet.  Dette er illustreret ved Figur 9-2. Den fo-

reslåede indsats for at genoprette naturlig hydrologi er sammenfattet i tabellen og 

beskrevet i de følgende afsnit. 

Den nuværende drift af delarealerne er ligeledes beskrevet i tabellen, og det er 

kommenteret, om der er problemer ud over hydrologien i delområdet. Den eksiste-

rende drift og pleje af delområderne er i alle tilfælde velfungerende, så der er ingen 

væsentlige forslag til ændringer.  
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Tabel 9-1 Oversigt over tilstand og muligheder i de 7 delområder 

 

 

 

Figur 9-2 Kort over delområder, som kan være aktivitetsområder for at genskabe naturlig hy-

drologi.  

9.1 Konkrete forslag til mere naturlig hydrologi 

På Figur 9-3 er der vist en oversigt over projektforslagene til at genskabe mere na-

turlig hydrologi i projektområdet. Kortet er gengivet i større format som Bilag A.  



 
TEKNISK FORUNDERSØGELSE NATUR OG VANDSTANDSFORHOLD VED KATHOLM OG MUNKHOLM ODDE 

 

 

 

http://projects.cowiportal.com/ps/A094420/Documents/03%20Project%20documents/UDKAST%20Forunders%C3%B8gelse_NatHyd_Katholm%20munkholm%20odde.docx 

 

103/126 

Tiltagene i de enkelte delområder er beskrevet nærmere i de efterfølgende afsnit.  

 

Figur 9-3 Oversigt over projektforslag. Okker = grøfter afbrydes, pink = dræn omlægges, grøn = område, som måske 

er drænet. Kortet ses i større format i bilag A. 

 

Tiltag 1a 

I delområde 1 omlægges et drænudløb og vandet føres i en tæt ledning til lagunen, 

så det næringsfattige vand ikke fortsat ødelægger rigkæret. På kortet er den angivet 

som 70 m lang ledning, men den kan måske gøres kortere. 

 

Figur 9-4 Omlægning af dræn 1a 

Tiltag 1b 

Det undersøges, om der er dræn i dette område, som kan afbrydes. 
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Andeopdræt 

Der er andeopdræt i delområde 1. Det bør lukkes, hegnet fjernes og kæret genop-

rettes. Der bør fjernes næringsrigt slam fra bunden af vandhullerne. Denne genop-

retning er ikke medtaget som en del af anlægsoverslaget, da vi antager, at forholdet 

er en overtrædelse af naturbeskyttelsesloven, som skal bringes til ophør og retable-

res. 

Tiltag 3a 

10 af grøfterne lukkes ved tilfyldning over ca. 5 m lange strækninger, så de ikke 

længere afvander de store strandengsarealer nord for den store øst-vest-gående 

grøft. 

Det navnløse, kanaliserede vandløb gennem området foreslås bevaret, da det ellers 

er nødvendigt at gennembryde det naturlige strandvoldssystem for at skabe afløb.  

Tiltag 4a 

Næringsrigt vand fra et markdræn ender nu i et rigkær. Drænvandet føres uden om 

rigkæret gennem en 85 m lang, tæt ledning til en eksisterende ledning, som fører til 

fjorden. 

Tiltag 4b 

Den lange grøft parallelt med kysten, som fører til den lukkede drænledning, luk-

kes. 

Tiltag 5a, 5b og 5c 

Der afbrydes i alt 9 grøfter ved tilfyldning over ca. 5 m lange strækninger. 

Tiltag 6a 

Der eftersøges dræn i området. Hvis de findes skal de afbrydes. Den rørlagte dræn-

ledning fra baglandet bevares. 

9.2 Drift og pleje 

En meget væsentlig forudsætning for at fastholde eller forbedre tilstanden af de 

internationalt beskyttede, lysåbne naturtyper og levesteder er at sikre den nødven-

dige drift og pleje. Kun herved kan Natura 2000-planens mål om at sikre gunstig 

bevaringsstatus opnås. 

I dette område er der en helt usædvanlig veltilpasset pleje af strandengene. Der er 

enkelte dobbelthegnede grøfter. Her bør det ene hegn fjernes, så der ikke er skjul 

for rovdyr. Desuden er der flere bestande af rynket rose, som bør bekæmpes, sær-

ligt i delområde 2. Bort set fra dette er der ingen væsentlige forslag til ændringer.
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Figur 9-5Kort over nuværende drift  

Figur 9-6 Forslag til fremtidig drift og pleje. Høslæt kan være et alternativ til 

afgræsning. 

9.3 Næringsbelastning 

Ligesom manglende drift og pleje kan også næringsbelastning være en begræns-

ning for sikring eller forbedring af naturtypernes og levestedernes tilstand. Dette 

gælder også for en strandeng, selv om den er fra naturens hånd er mere næringsrig 

end de øvrige beskyttede naturtyper. Væsentlig næringsbelastning i dette projekt 

vurderes at stamme fra: 

1  Direkte gødskning på arealerne 
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2 Overskydende næringsstoffer fra tidligere omlægning/gødskning 

3 Indirekte gødskning (afstrømning tilstødende arealer) 

4 Tilledning af næringsrigt/næringsbelastet grund- eller overfladevand. 

Hvor næringsbelastning ved feltundersøgelserne er vurderet at være påfaldende, er 

dette beskrevet i gennemgangen af områderne (i kapt. 7). På overordnet niveau 

vurderes det, at: 

› Direkte gødskning sker muligvis i dele af delområde 1, 4 og 6. 

› Overskydende næringsstoffer fra tidligere omlægning/gødskning forekommer 

i delområde 6. 

› Afstrømning fra tilstødende arealer sker i delområde 1, 4, 5 og 6. 

› Tilledning af næringsrigt/næringsbelastet grund- eller overfladevand fore-

komme i delområde 1, 2, 3, 4. 

Som konkrete tiltag for at afværge næringsbelastningen kan følgende iværksættes: 

› Ophøre med at udlede drænvand på arealerne.  

› Udlægge udyrkede bræmmer langs kanten af projektområdet. 

› Lave minivådområder til retention af næringsrigt vand ovenfor naturarealerne. 

› Føre næringsrigt vand i en lukket ledning gennem naturarealerne. 
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10 Konsekvensvurdering 

Konsekvensvurderingen omfatter alene konsekvenserne af gennemførsel af de be-

skrevne hydrologiske tiltag.  

10.1 Hydrologi og vandstandsforhold 

Vandstandsforholdene i projektområdet bestemmes overordnet af variationen i 

fjordens vandstand samt af grøfter, nedbør og fordampning. Hydrologien på disse 

strandenge er karakteriseret ved tilstrømning af dræn- og grundvand fra et for-

holdsvist lille opland (primært bestående af de dyrkede arealer ovenfor skrænten). 

Vandtilførslen til områderne består således af nedbør, brak/saltvand fra oversvøm-

melser fra fjorden og lidt vand fra oplandet, der dog primært ledes i grøfter og 

dræn. Vandstanden i strandengene er meget dynamisk og kan variere meget over 

en kort periode og hen over året, afhængigt af nedbør, vandstand i fjorden, vind-

styrke og -retning. 

Størstedelen af projektområdet har terræn under kote 1, men projektområdet er del-

vist omgivet af lave strandvolde/diger langs med fjorden. Disse strandvolde mind-

sker hyppigheden af oversvømmelser på engene, idet fjordvandstanden skal være 

over digehøjden før vandet svømmer over. Oversvømmelsen kan dog stadig brede 

sig ind gennem grøfterne.  

Grøfterne i projektområdet kan deles op i to typer; dybe grøfter med et ret stabilt, 

permanent vandspejl og lavere grøfter/grøblerender, som er tørre i dele af året. De 

dybe grøfter vil forårsage en permanent dræning af de tilstødende standengsarealer, 

imens de mere overfladiske grøfter/grøblerender primært har til formål at lede van-

det hurtigt væk fra strandengene efter oversvømmelser. De skaber herefter en ny 

"startbetingelse" for vandstanden i forhold til naturlig afstrømning i jordlagene og 

fordampning. Begge typer grøfter har således en markant afvandende effekt. 

De foreslåede tiltag med sløjfning af grøfter hæver grundvandsspejlet især ved at 

forsinke afstrømningen af saltholdigt vand efter oversvømmelseshændelser.  Ved 

evt. at gennembryde strandvoldende i delområde 3 fås endvidere en større over-

svømmelseshyppighed. De begyndende og forventede klimaændringer kan mulig-

vis bidrage til, at vandstanden generelt og oversvømmelseshyppigheden med tiden 
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øges. Dette vil være til fordel for strandengenes tilstand, så længe at de ikke per-

manent oversvømmes. 

Vandstandsforholdene er meget dynamiske, da de som nævnt præges af årstid, 

fjordens vandstand, nedbør, vindforhold og fordampning. Det er derfor ikke muligt 

at udarbejde deciderede afvandingskort før og efter tiltag, som man ofte gør i for-

bindelse med ændringer af vandspejlet i vandløb. De fleste af grøfterne vil i som-

mersituationen være tørre, og derved reelt ikke have en indflydelse på dræningssi-

tuationen om sommeren. De har dog alligevel en indirekte indflydelse på vands-

tandsforholdene på dette tidspunkt, idet de har medført en hurtigere afdræning af 

området efter oversvømmelser, og derved et lidt lavere vandspejl i sommersituatio-

nen. 

10.1.1 Teoretisk beregning af drænpåvirket zone 

For at vurdere grøfternes betydning kan man lave teoretiske beregninger af den 

afstand fra en grøft, hvor der er en drænende effekt. Disse beregninger skal selv-

følgelig tolkes afhængigt af, om grøften har en permanent drænende effekt, eller 

om den kun har en drænende effekt i en kortere periode efter oversvømmelser.  

Der er anvendt to forskellige formler til beregning af afstanden fra en grøft, hvor 

den har en drænende effekt.  

Den ene formel (1) er tidsafhængig. Den beskriver en situation, hvor strandengene 

er blevet oversvømmet, og der ikke er nogen yderligere tilførsel af vand til områ-

det. Afstanden med sænkningspåvirkning (dræning) vokser med tiden. Dette vil 

dog ikke være tilfældet i praksis, idet grøften vil løbe tør efter en periode, idet om-

rådet også med tiden bliver tømt for frit vand. Denne formel afhænger ikke af grøf-

tens dybde. Formel (1) er: 

 𝐿0 = (
12 ∙ k ∙ D ∙ t

S
)

1/2
   (1) 

hvor 𝐿0 = Afstand med sænkningspåvirkning, k = hydraulisk konduktivitet, D = 

mættet tykkelse af aquifer, t = tid siden pumpestart (i dette tilfælde oversvømmel-

se) og S = magasinkoefficient. 

Den anden formel (2) beskriver en stationær situation, hvor der er nogen vandtil-

førsel til området. Den giver mere realistiske tal for den afstand fra en grøft, hvor 

der er en målelig drænende effekt. 

 𝐿0 = 𝐶 ∙  (𝐻 − ℎ𝑤) ∙ 𝑘1/2   (2) 

𝐿0 = Afstand med sænkningspåvirkning, C = 1500 – 2000,  

H = trykniveau over aquifer bund,  

ℎ𝑤=Sænket vandstand (i grøft) over bunden af grøft, k = h hydraulisk konduktivitet 

Ved hjælp af disse to formler er der opstillet to tabeller med 𝐿0 (dræning) af-

hængigt af k, hydraulisk konduktivitet (jordlagenes vandførende egenskaber) samt 
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henholdsvis tid for (1) og dybde af grøft for (2). Det er ved beregningen antaget, at 

S = 0,1, D= 5 m og C=2000. 

Tabel 10-1 Teoretisk beregning af "afstand med sænkningspåvirkning" fra grøft eller dræn 

baseret på formel (1). Formlen er afhængig af tid fra oversvømmelse. 

Tabel over 𝐿0 = Afstand med sænkningspåvirkning (fra grøft) 

k [m/s] Jordtype t (tid fra oversvømmelse, timer) 

1 24 168 (svarer til 1 uge) 

1,0E-07 Ler 0,46 2,3 6,0 

3,2E-07  0,83 4,1 10 

1,0E-06  1,5 7,2 19 

3,2E-06 Fint sand med silt 2,6 13 33 

1,0E-05 Fint sand 4,7 23 60 

3,2E-05  8,3 40 107 

1,0E-04 Groft sand 15 72 190 

Tabel 10-2  Teoretisk beregning af "afstand med sænkningspåvirkning" fra grøft eller dræn 

baseret på formel (2). Formlen er stationær og afhængig af dybde af grøft. 

Tabel over 𝐿0 = Afstand med sænkningspåvirkning (fra grøft) 

k [m/s] Jordtype s = H - ℎ𝑤 (i dette tilfælde antaget nogenlunde 

svarende til dybde af grøft) 

0,50 1,0 1,5 2,0 

1,0E-07 Ler 0,32 0,63 0,95 1,3 

3,2E-07  0,56 1,1 1,7 2,3 

1,0E-06  1,0 2,0 3,0 4,0 

3,2E-06 Fint sand med silt 1,8 3,6 5,3 7,1 

1,0E-05 Fint sand 3,2 6,3 9,5 13 

3,2E-05  5,6 11 17 22 

1,0E-04 Groft sand 10 20 30 40 

 

Tabel 10-1 er anvendt til bestemmelse af den påvirkede zone omkring grøfterne i 

projektområdet. Denne kan give et billede af, hvor stort et areal omkring grøfterne 

der på nuværende tidspunkt (før-tilstanden) bliver drænet efter en given tidsperiode 

efter en oversvømmelseshændelse.  

Jordlagene i projektområdet består af tørv underlejret af varierende mægtigheder af 

sand og herunder ler eller gytje. Det er vurderet, at en hydraulisk konduktivitet på 

3,2E-6 vil kunne anvendes for området og give arealer på den sikre side. Hvis der 

aflæses i tabellen, vil en grøft kunne påvirke i en afstand på 2,6 m efter 1 time, 13 

m efter 1 døgn og 33 m efter 1 uge. Det er dog vurderet, at grøfterne i projektom-

rådet er så forholdsvis overfladiske, at de ikke vil have en effekt efter mere end ca 

1 døgn. Derfor er det valgt at vise en påvirkningszone svarende til dræningseffek-

ten efter et døgn, altså en 13 m buffer omkring grøfterne. Her er ikke taget hensyn 
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til, hvor afdræningen fra fjorden tager over og bliver mere betydende end afdræ-

ningen fra grøfterne. Det skal bemærkes, at der er væsentlig usikkerhed knyttet til 

beregningerne, og at de reelle påvirkningszoner ikke vil være stationære. Den be-

regnede påvirkningszone er vist på Figur 10-1. 

 

Figur 10-1 Beregnede påvirkningszoner (13 m buffer) omkring de grøfter, der sløjfes. Zo-

nerne svarer til det areal, hvor grøfterne før sløjfning ville kunne give en sænk-

ning 1 døgn efter en oversvømmelseshændelse. 

10.2 Biologiske forhold 

Hele baggrunden for projektet er at undersøge og vurdere mulighederne for at for-

bedre de hydrologiske forhold, med henblik på at forbedre bevaringsstatus for ud-

pegningsgrundlaget i områderne. Ved at genskabe naturlig hydrologi vil der såle-

des i udgangspunktet kunne ske en markant forbedring af de eksisterende, interna-

tionalt beskyttede naturtyper i form af strandenge og tidvis våde enge, samt leve-

steder for fugle, især lysbuget knortegås og klyde. Dette forventes også at have en 

mere generel gunstig effekt på den biologiske mangfoldighed af planter, padder, 

insekter mm. Engenes potentiale som yngleområde for engfugle, f.eks. alm. ryle og 

brushane samt arter af terner vil ligeledes forbedres. 

Hydrologisk genopretning af de bagvedliggende arealer vil stedvist og gradvist 

kunne ændre de eksisterende, mere artsfattige, kulturprægede og almindelige natur-

typer i form af næringspåvirkede marker, græsmarker og enge mod mere artsrige 

naturarealer. Nogle arealer vil kunne fungere som bræmmer om naturarealerne. 

Herved bidrager projektet væsentligt til opfyldelsen af målene i Natura 2000-

planen. 

Projektforslagene vurderes ikke at kunne få negativ effekt på eksisterende naturty-

peforekomster med gunstig bevaringsstatus. Derimod vurderes tiltagene at kunne 

forbedre levestedet markant for ynglende vadefugle og fouragerende gæs og ænder. 
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Det kan argumenteres, at omlægningen af den tværgående kanal vil kunne øge 

prædationen af ynglefugle på strandengen. Da der lige nu er flere brede gangbroer 

over kanalen, vurderes dette reelt at være uden betydning.  

Muligheden for at opretholde en ekstensiv drift og pleje, oftest i form af græsning, 

har afgørende betydning for de samlede positive effekter på biodiversiteten på læn-

gere sigt.  

Mere specifikt vurderer vi, som det er beskrevet i kapitel 3 og 4, at gunstig beva-

ringsstaus på strandenge og tidvis våde enge samt levesteder for fuglene kræver 

både en naturlig hydrologi og en hensigtsmæssig drift/pleje. De hydrologiske for-

hold er imidlertid forudsætningen og hele grundlaget for naturtypens tilstedeværel-

se, mens plejen i højere grad optimerer naturpotentialet på engen. 
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11 Anlægsoverslag 

De foreslåede anlægsarbejder omfatter hovedsagelig sløjfning af grøfter og grøble-

render. Sløjfningen skal ske ved tilfyldning af materiale skrabet af terrænet nær 

grøften på steder med mindre værdifuld vegetation, således at der dannes små lav-

ninger ("bekkasinskrab").  Det er ikke nødvendigt at fylde grøfterne op over hele 

strækningen, men blot at blokere dem med jævne mellemrum. Afstanden mellem 

de steder, der tilfyldes, afhænger af terrænet og kan typisk bestå af tilfyldning på 5-

10 m lange strækninger med 50 m mellemrum.  

Tabel 11-1 Anlægsoverslag baseret på erfaringstal 

Post Kr. 

1a omlægning af 70 m dræn 20.000 

1b eftersøgning og afbrydelse af dræn 10.000 

3a afbrydelse af 10 grøfter 30.000 

4a omlægning af dræn 20.000 

4b afbrydelse af grøft 5.000 

5a-c afbrydelse af 10 grøfter 30.000 

6a eftersøgning og afbrydelse af dræn 20.000 

Entreprenørudgifter i alt  135.000 

Detailprojektering og tilsyn 85.000 

Indhentning af lodsejeraftaler  

Tinglysningsafgift  

I alt 355.000 
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12 Ejendomsmæssig forundersøgelse  

Der er lavet en indledende ejendomsmæssig forundersøgelse, hvori lodsejernes 

interesse for projektet er blevet afdækket. Lodsejerne er ved flere telefonsamtaler 

blevet informeret om projektet, herunder deklarationsvilkår og de tilskudsmulighe-

der som de har mulighed for at søge hos NaturErhvervstyrelsen, nu Landbrugssty-

relsen. Lodsejerne blev desuden interviewet om driften på arealerne, drænoplys-

ninger mv. samt deres umiddelbare holdning til projektet. Endelig blev lodsejerne 

orienteret om den videre proces i projektet, såfremt de ville indgå en aftale om 

etablering af mere naturlig hydrologi på arealerne. 

 

Figur 12-1 Lodsejerkort som viser matrikler tilhørende forskellige lodsejere i projektom-

rådet. 
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Tilskud til selve gennemførelsen af projektet (anlægsfasen) forudsætter, at lods-

ejerne har accepteret tinglysning af servitut med de vilkår, der fremgår af afsnit 

12.3. 

12.1 Lodsejerundersøgelse 

Der er 8 matrikler i projektområdet, fordelt på reelt 5 lodsejere. Vibeke og John 

Nielsen ejer den yderste spids af delområde 2, hvor der ikke er foreslået projektind-

sats. De er derfor ikke kontaktet. Resultatet af undersøgelsen opsummeres i neden-

stående tabel. 

Tabel 12-1 Oversigt over lodsejere og deres interesse for projektet. 

 

12.2 Lodsejeraftaler og tinglysning 

Såfremt det senere besluttes at forsøge at gennemføre dele af projektet, anbefales 

det, at der søges midler hos NaturErhvervstyrelsen til udarbejdelse af egentlige 

skriftlige aftaler mellem hver enkelt lodsejer og kommunen. I aftalerne bør formå-

let med projektet beskrives. Endvidere beskrives de forventede anlægsarbejder, 

adgangsveje, arbejdsarealer, vilkår for afgrøde og strukturskade, hegning, kontakt-

oplysninger, afvandingsmæssige forhold, fremtidig vedligehold og oplysninger om 
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vilkår, der tinglyses. Endelig bør lodsejerne tilkendegive de tilskudsformer og 

driftstab, de vil søge som kompensation for ved etableringen af naturlige vands-

tandsforhold. 

12.3 20-årigt arealtilskud 

Som kompensation for det areal, der bliver vådere, kan ejere og forpagtere søge et 

20-årigt arealtilskud til fastholdelse af permanent naturlige vandstandsforhold.  

NaturErhvervstyrelsen kan i tilsagnet fastsætte betingelser om, at servitutter for 

projektområdet skal indeholde nærmere anførte bestemmelser i tilgift til de be-

stemmelser, der er anført nedenfor. Dette kan for eksempel være bestemmelser om 

afvandingsforhold, vedligeholdelse af anlæg og plantedække.  

Følgende bestemmelser og eventuelle yderligere bestemmelser fastsat i tilsagnet 

skal tinglyses på de ejendomme, der har arealer inden for projektområdet:  

› Arealerne må ikke anvendes til etablering af skov eller energi-, lav- eller 

stævningsskov.  

› Arealerne må ikke anvendes til dyrkning af afgrøder, herunder ikke anvendes 

til frøproduktion og til dyrkning af energiafgrøder, prydvækster, pyntegrønt og 

juletræer, hvilket dog ikke er til hinder for, at græs og anden plantevækst på 

arealerne kan anvendes til græsning, slæt, rørskær eller lignende.  

› Arealerne må ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler. NaturErhvervstyrelsen 

kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod tilførsel af plantebeskyttel-

sesmidler.  

› Arealerne må ikke tilføres gødning, bortset fra den gødning, der efterlades af 

græssende husdyr. 

› Der må ikke tilføres jordforbedringsmidler. 

› Arealerne må ikke omlægges. 

› Der må ikke tilskudsfodres på arealerne. Mineraler betragtes ikke som til-

skudsfoder. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra for-

buddet mod at tilskudsfodre på arealerne. 

› Aktiviteter, som ejere og forpagtere iværksætter eller tillader på den del af 

arealerne, der ligger nærmere end 5 meter fra åbne vandløb, søer over 100 m² 

og kystlinjer, skal udføres på en måde, der ikke medfører erosion af nævnte 

del af arealerne. Afstanden regnes fra vandløbets eller søens øverste kant eller 

for så vidt angår kystlinjen fra årets normale højeste vandstandslinje. NaturEr-

hvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen i 1. pkt.  

› Den naturtype og tilstand, der dannes som følge af de bestemmelser, der ting-

lyses i medfør af nærværende bekendtgørelse, er ikke omfattet af undtagelses-
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reglen (1-årsreglen) i § 2, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 1172 af 20. novem-

ber 2006 om beskyttede naturtyper eller senere bestemmelser, der måtte afløse 

de nævnte bestemmelser.  

› Den, NaturErhvervstyrelsen bemyndiger dertil, skal have adgang til udendørs 

arealer i projektområdet i forbindelse med målinger af effekten af projektet på 

naturen, herunder til at udtage prøver. 

Når alle aftaler med lodsejerne er indgået, og projektet etableres, sørger kommunen 

eller dennes rådgiver for tinglysning af vilkårene. 

Størrelsen på tilskuddet afhænger af, hvad arealet har været brugt til hidtil. Man 

kan få: 

› 3.500 kr./ha for omdriftsarealer. 

› 1.800 kr./ha for græsarealer. 

› 300 kr./ha for naturarealer, skov undtaget. 

For at opnå tilskuddet, som udbetales årligt, skal man udover at overholde kravene 

i deklarationen også årligt: 

› Erklære at betingelserne overholdes. 

› Udarbejde gødningskvoteberegning, som skal opbevares, også selvom man 

ikke bruger gødning. 

› Søge om udbetaling af årets tilskud. 

Derudover henvises til krav gennem bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og 

overholdelse af evt. rydningspligt jf. bek. Nr. 637 af 10. juni 2010.  

Tilskuddet søges hos NaturErhvervstyrelsen, hvor der skal udfyldes et særligt an-

søgningsskema, som vedlægges et kort over markerne. NaturErhvervstyrelsen har 

udarbejdet en ’trin for trin’ guide: http://help.naturerhverv.dk/trin-for-trin-guide/# 

Der henvises i øvrigt til NaturErhvervstyrelsens hjemmeside for ydereligere info. 

Generel information på: http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/ 

12.4 Øvrige tilskudsmuligheder 

Foruden ovennævnte 20 årige fastholdelsestilskud kan der desuden søges: 

a) Pleje af græs- og naturarealer (5-årig). 

b) Rydning af tilgroede arealer. 

c) Forberedelse til afgræsning. 

http://help.naturerhverv.dk/trin-for-trin-guide/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/
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Ved at indgå i en aftale om 5-år med græsning kan der opnås følgende tilskudssat-

ser: 

› 2.600 kr./ha for arealer, hvor der ikke søges grundbetaling (direkte støtte) 

› 1.650 kr./ha for arealer, hvor der samtidigt søges grundbetaling. 

Ved alene at indgå en aftale om at tage slæt, kan der opnås følgende tilskudssatser: 

› 1.050 kr./ha for arealer, hvor der ikke søges grundbetaling. 

› 850 kr./ha for arealer, hvor der samtidigt søges grundbetaling. 

Ved indgåelse i en græsningsaftale er der fra 2015 muligt at vælge mellem et krav 

om et fast græsningstryk i juni-august eller et visuelt krav til synligt afgræsset den 

15. september hvert år. 

På nogle arealer er der mulighed for at søge om tilskud til rydning af tilgroede 

arealer. Der gives 100 % i tilskud til udgifter, der er direkte relateret til projektet, 

men ikke til landmændenes eget arbejde. 

Der gives også op til 100 % i tilskud til forberedelse til afgræsning. Dette er f.eks. 

udgifter til hegning, elforsyning, drikkevandsforsyning og fangfolde. 

For nærmere information om tilskudsordningerne og vilkårene mv. henvises til 

www.naturerhverv.dk. 
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13 Konklusion 

Undersøgelserne viser bl.a. at: 

› 5 ud af 7 delområder har unaturlig hydrologi i projektområdet, primært pga. 

grøfter, dræn og grøblerender. Enkelte steder er der etableret et mindre dige 

langs kysten. 

› Naturtypernes hydrologi og dynamik er først og fremmest styret og betinget af 

vandstanden i fjorden og skiftende nedbørsmængder kontra fordampning. De 

er desuden påvirket af de menneskeskabte indgreb samt den forskelligartede 

drift i delområderne. Grøfternes primære funktion er hurtigt at fjerne regnvand 

og vand fra oversvømmelser, men de er ikke afgørende for, om der kan ske 

afgræsning i sommerhalvåret eller ej. Dette afgøres af fjordens vandstand. 

Kun relativt små arealer i delområde 1, 3, 4 og 5 er betingede af grundvand i 

form af trykvand fra skræntfoden. 

› Der er i flere delområder potentiale for at forbedre den hydrologiske tilstand 

på de centrale dele af engene og strandengene, og dermed forbedre levesteder 

for engfuglene. Dette kan ske ved at inaktivere grøfter, grøblerender og at 

fjerne/omlægge dræn. En inaktivering af grøfterne kan bidrage til at holde 

strandengene vådere længere tid ind i forsommeren, hvor de ynglende fugle 

har behov for fugtigheden. Eftersøgning og sløjfning af dræn kan evt. kombi-

neres med "bekkasinskrab" således, at der omkring de nuværende grøfter etab-

leres langstrakte fugtige lavninger og temporære strandsøer til gavn for fugle 

og padder. 

› Flere steder vil bevaringsstatus for eksisterende strandenge og rigkær kunne 

forbedres. Enkelte steder er der fundet ikke tidligere kortlagte tidvis våde en-

ge, og enkelte steder vil arealet af tidvis våd eng på sigt kunne udvides.  

› Levesteder for både strandengenes vadefugle og fouragerende lysbuget knor-

tegås vil kunne forbedres. 

› Gennemførsel af de valgte projekter vil således kunne bidrage til, at målsæt-

ningen i Natura 2000-planen nås, dvs. at der opnås eller sikres gunstig beva-

ringsstatus for de omfattede naturtyper.  
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› I delområderne 3 og 5 er der unaturlig hydrologi, pga. grøfter og grøblerender, 

men det vurderes, at dele af de eksisterende forhold er hensigtsmæssige for 

den eksisterende afgræsning og ikke markant negative for strandengen. Her er 

således kun givet mindre forslag til ændringer. 

› Næsten hele projektområdet er allerede kortlagt som primært strandeng, så der 

er kun et lille potentiale for at udvide arealet med habitatnatur. Dette skal ske i 

delområde 1 og 6.  

› Projektområdet er usædvanligt velplejet i form af kreaturgræsning. Græs-

ningstrykket er lidt højt, så der mangler den variation i vegetationsdækket, 

som engfuglene foretrækker.  

› Der kan på delarealer af strandengen og især i rigkæret gøres en indsats mod 

tilledning af overskydende næringsstoffer i form af drænvand. 

› En succesfuld støtte og retablering af bestanden af lysbuget knortegås knytter 

sig i høj grad også til, at området kan tilbyde udstrakte ålegræsbede og ro for 

de rastende fugle, især forår men evt. også efterår. 

› En af de 6 lodsejere var ikke interesseret i at indgå i projektet. Der er derfor 

ikke søgt om tilskud til at gennemføre realisering af indsatsforslagene.  
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