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0.

INDLEDNING
Som en del af LIFE-projektet LIFE 70 ”Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark”
1
har Odense kommune ønsket at der udarbejdes forslag til forbedret hydrologi på engene langs
Odense Å fra Sct. Klemens til kommunegrænsen mod Assens og Fåborg-Midtfyn kommuner. Ådalen er en del af Natura 2000 habitatområdet Odense Å.
Denne undersøgelse sker dels på grundlag af den tidligere udførte screening af mulighederne for
hævning af tilløb og naturgenopretning (Rambøll 2012) og dels Statusrapport for projektområdet
Odense Å (Aglaja november 2012).
Den prioriterede naturtype Rigkær (7230) ønskes fremmet, dels ved rydning af opvækst og afgræsning og dels ved at afbryde eller hæve grøfter og dræn, som afvander engene og kilderne.
Muligheden for at reducere oversvømmelsen af engene med næringsholdigt vand fra Odense å
skal ligeledes undersøges.
På den undersøgte strækning løber Odense Å i et rimeligt naturligt forløb, hvor kun en enkelt
slyngning er rettet ud før år 1880. Terrænkoten på engene tyder på at bundkoten til Odense Å i
den sydlige del af projektområdet er uddybet på et tidspunkt, enten kunstigt eller ved naturlig
erosion. Generelt oversvømmes engene langs åen 0-2 gange i løbet af vinteren med store afstrømninger på grund af stor nedbør, typisk 2 x normal nedbør for en vintermåned. De tidligere
tiders oversvømmelse om foråret ved tøbrud efter en isvinter med frosset jord vil med klimaændringen blive sjældnere. Oversvømmelse af engene om sommeren ved store regnhændelser vil
næppe forekomme eller kun meget sjældent på grund af åens store opland, som ikke samtidigt
vil blive udsat for ekstremregn.
Rapporten behandler de samme 9 delområder, som er beskrevet i Statusrapporten, og disse delområder har hvert sit kapitel i rapporten.








For hvert delområde beskrives følgende emner:
Områdets beliggenhed og topografi,
Områdets potentiale efter naturgenopretning,
Vandstande i Odense Å langs delområdet,
Nuværende afvanding
Forslag til forbedret hydrologi
Konsekvenser ved ændret hydrologi

I områder, hvor engene er afvandet af grøfter til Odense Å, er det foreslået at hæve udløbet fra
grøften til åen ved opfyldning af grøften til en fastsat kote, som vil give den optimale grundvandsstand på de enge, der afvandes af grøften. Vinter og forår kan der tilbageholdes lavvandede søer, som vil fordampe om sommeren. Formålet vil være, at gøre engene mere våde, som
det er naturligt for enge i en ådal, men at de arealer, der kan være våde eller vanddækkede om
vinteren, kan afgræsses om sommeren med mere frisk græs end på de tørre enge. Disse forhold
vil betyde bedre forhold både for en naturlig engflora og rigkær og for vadefugle som viber og
rødben, som tidligere var almindelige ynglefugle på engene.
Opfyldningen udføres typisk over ca. 4 m og afdækkes med en erosionssikring i form af et 10 cm
lag af singels 8 – 32 mm. Hvis det viser sig, at der tilbageholdes for meget eller for lidt vand på
engene, vil det være muligt efter aftale med Odense Kommune at ændre overløbskoten, enten
ved at skrabe noget af opfyldningen af eller ved at fylde lidt mere på overløbet.
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1.

OMRÅDE 1 - SVENDSTRUPENGEN

1.1

Beliggenhed og topografi
Området er vist på Bilag 1-1 og 1-2
Området neden for kolonihaverne består dels af en eng på ca. 2 ha mellem kote + 11,25 m og
+12,00 m og dels af et skrånende terræn op til kolonihaverne beliggende over kote + 14,0 m.
Arealet i den østlige del består af en mindre våd eng. Den lave del af engen afgræsses sammen
med højjorden og virker nu velplejet.

Figur 1-1: Svenstrupengen (blå) med tilhørende højjord (stiplet grøn linje)
I den vestlige del af området er der en skov- og kratbevokset slugt, med et åbent udløb direkte
til åen.
Der er ingen synlige grøfter eller dræn, der afvander engen.
Engen virker derfor mere tør end den burde, men topografien tyder på at engen er en sandbanke
i ådalen aflejret i slutningen af istiden i et slyng, hvor åen løber langs den vestlige (venstre) bred
af ådalen. Muldvarpeskud i engen indeholder kun sandjord.
Den øverste del af den lave eng har en terrænkote omkring + 11,75 m, mens den østlige halvdel
ligger omkring+ 11,25 m.
Arealet er én samlet matr. nr. 25 sammen med kolonihaverne.
2
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Figur 1-2: Svenstrupengen set fra vest med gammelt dige mod højjorden

1.2

Delområdets potentiale
Med den fine afgræsning af arealet, som nu praktiseres, kan der udvikles rigkær i den østligste
del af engen, hvor der tilsyneladende er trykvand. Lidt længere nedstrøms delområdet foran Skt.
Klemens er der flere kildevæld og, i hvert fald tidligere, var der maj-gøgeurt og kødfarvet gøgeurt ved skræntfoden foran Skt. Klemens. På Præstens Eng foran Stenløseskoven er de genfundet,
efter genoptagelse af græsningen.
Den øvrige del af engen vil med afgræsningen udvikle en flora, som er tilpasset tør eng.

1.3

Odense Å ved område 1
Stationeringen af Odense Å ud for delområdet er fra St. 20.600 ved gangbroen over åen til St.
21.350 ved slugten. Åens data med bundkoter og vandspejl er vist i Tabel 1-1.
Stationering

20.600

21.350

9,20

9,80

Median sommervandstand

10,20

10,50

Median vintervandstand

10,40

10,85

Med-maksimumvandstand

11,25

11,70

Kote til terræn

11,25

11,75

Åens bundkote

Tabel 1-1: Data for Odense Å langs område 1.
Median vintervandstanden er fra kote + 11, 25 m til + 11,70 m, mens terrænet på engen langs
åen er ca. + 11,25 m til 11,75.
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1.4

Nuværende afvanding af delområdet
Engen er naturligt drænet gennem sandjorden, så drændybden vil om sommeren være ca. 1,0 m
og 0,8 m om vinteren. Trykvand i den østlige del af engen medfører dog, at engen og den nederste del af højjorden i denne del er våd med tørvejord over sandet.

Figur 1-3: Svenstrupengens østlige del med fugtig bund

Ved større vandføring end medianmaksimum vil engens laveste del oversvømmes, dvs. sjældnere
end et døgn hvert andet år. Den trykvandspåvirkede eng er beliggende i kote + 11,25 og højere,
svarende til Med-maks. vandstand ud for denne del af engen.
Der er ikke fundet dræn eller grøfter i delområdet, som kunne afvande infiltration af trykvandet.
Dette kan måske bekræfte formodningen om, at engen er naturligt drænet gennem jordbunden.
I slugten i den vestlige ende af delområdet er der et åbent tilløb til åen gennem en slugt. Der er
en meget begrænset tilstrømning af kildevand til dette tilløb, men muligvis drænvand fra det højere liggende terræn. Vandet løber naturligt til åen og så dybt, at det ikke kan ledes ind over engen.
1.5

Foreslået forbedret hydrologi
Det vil ikke være muligt, at sikre en mere våd eng, da der ikke er fundet nogen menneskabte afvandingsanlæg. Hævning af levéen langs åen for at hindre oversvømmelse af engen, vil især i
den østlige del være et større anlæg med terrænhævning på ca. 0,75 m, som næppe er acceptabelt

1.6

Konsekvenser af ændret hydrologi
Hydrologien ændres ikke.

4
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2.

OMRÅDE 2 – ÅLØKKESKOLEN VED BELLINGEBRO

2.1

Beliggenhed og topografi
Området er vist på Bilag 2.
Dette område er en vældpåvirket eng, som hælder svagt mod øst fra kote + 12,00 m neden for
Ådalsskolen til + 11,50 m i den østlige del. Parallelt med åen ligger en lav højderyg i kote +
12,00, som er gennemgravet af en grøft, der afvander arealet mellem højderyggen og skrænten
med et terræn lidt under kote + 11,75 m.

Figur 2-1: Område 2. Muligt overdrev vist med stiplet grøn linje
Området er opdelt i 4 matrikler, fra vest 42b, 22as (2 parceller), 22ac og 23e, som alle har den
skovbevoksede højjord oven for skrænten op til landevejen med i matriklen. I den østlige del er
der to matrikler, 8c og 5 h, der både omfatter skrænten, lidt eng og højjord med uplejet overdrev.
Den østlige kilde løber i matr. nr. 5h.
Engen er helt tilgroet i høje urter og i krat ind mod skrænterne, se Figur 2.
Skrænten er bevokset med uplejet skov og krat.
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Figur 2-2: Engen set fra Ådalsskolen
2.2

Områdets potentiale
Med den konstaterede tilstrømning af kildevand vil der med afgræsning af arealet sammen med
noget højjord kunne udvikles rigkær i den centrale og den sydlige del af engen op mod skrænten,
hvor der er påvirkning af kildevand. Uden afgræsning vil den ændrede hydrologi kun medføre tilgroning med tagrør af den lave del af engen. En biologisk afvejning af naturtyper skal afgøre, om
kratskoven med kildevæld foran Ådalsskolen skal inddrages i det afgræssede område.

2.3

Odense Å ved området
Stationeringen af Odense Å ud for området er fra St. 21.650 i den østlige ende af engen til St.
22.150 ved Brogårdsvejs overføring over åen.
Åens data ud for område 2 er vist i Tabel 2-1.
Stationering

21.650

22.150

9,80

10,30

Median sommervandstand

10,70

10,85

Median vintervandstand

10,90

11,15

Med-maksimumvandstand

11,90

12,10

Kote til terræn

11,50

12,00

Åens bundkote

Tabel 2-1: Data for Odense Å langs område 2.
2.4

Nuværende afvanding af området
Ådalens vestlige matrikel 42b (Ådalsskolen) er helt tilvokset med krat og skov, men der er en diffus udstrømning af kildevand, som til sidst samles i en grøft til åen, hvor vandspejlet er målt til +
11,50 m i et terræn på + 11,9 m.
I ådalens stejle skrænt er der i engens østlige ende en kløft, som leder kildevand diffust ud over
den østlige ende af engen til åen gennem terrænet i kote + 11,50 m uden nogen egentlig grøft.
Imellem disse to kilder er der en mindre diffus tilstrømning af kildevand, som afvandes gennem
den gravede grøft til åen.
Bundkoten i grøften 10 m fra udløbet er målt til + 11,05 m og 40 m fra udløbet inden for højderyggen er vandspejlet + 11,31 m, hvor terrænet er ca. 11,70 m.
6
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Forudsættes engen veldrænet til Odense Å uden påvirkning af trykvand ville drændybden på højderyggen langs åen om sommeren være ca. 1,2 m om sommeren og 0,8 m om vinteren, svarende til terrænhøjden over åens vandstand. Engen inden for højderyggen er påvirket af trykvand fra skrænten, som medfører, at denne del af engen og langs skrænten er væsentlig mere
fugtig selv med de eksisterende grøfter. Afvandingen gennem grøfterne bestemmer drændybden
i arealet bag højderyggen, så grundvandsstanden i dag er ca. + 11,30 m, med en drændybde på
højst 0,40 m på den lave del af engen. Op mod skrænten er der vand i terræn i kote + 11,80 m
flere steder.
Ved medianmaksimum vandføring vil engen bag højderyggen oversvømmes helt ind til skrænten
i kote + 11,90 m ved indløb gennem grøften og ved tilbageløb fra den østlige lave del af engen i
kote + 11,25 m. Dette forekommer normalt kun om vinteren.

2.5

Foreslået forbedret hydrologi
Det vil være oplagt helt at blokere grøften til åen, så den diffuse tilstrømning af kildevand til engen afvandes som oprindeligt mod øst til diffust udløb i den østlige ende af engen, hvorved påvirkningen med vand fra åen reduceres og vandet fra kildevældene kan påvirke hele engen.
Da engen påvirkes med kildevand, kan den laveste del af engen blive for våd med permanent
vandspejl, hvis der ikke sikres en naturlig afvanding i et terrænnært niveau.
Det kan derfor være nødvendigt med en lokal terrænregulering i engen, som sikrer, at kildevandet kan løbe mod øst uden større permanente vandflader på engen. Dette kan udføres som en
lav 1,0 m bred rende parallelt med åen gennem det laveste terræn omkring kote + 11,75 m. Afgravningen udføres med en bundkote i + 11,60 m ved grøften til udløb i den østlige ende i kote
+ 11,40 m

Figur 2-3: Engen med lukket grøft og afgravning for at sikre naturlig afvanding i terræn
Engen og skrænten bør ryddes for buske og der bør gennemføres en førstegangspleje med slet
og fjernelse af det høstede materiale, inden afgræsning. Afgræsning sammen med skrænten og
overdrevet på højjorden vil være ønskeligt, så dyrene kan hvile sig på højjord og søge tilflugt ved
høj vandtand i åen, som i sjældne tilfælde kan oversvømme engen, dog typisk kun om vinteren.
Arealet foran Ådalsskolen på matr. nr. 42b kunne blive en vældpåvirket eng, hvis bevoksningen
blev ryddet og der blev plejet med afgræsning sammen med de øvrige arealer. I så fald skulle de
grøften nederst i arealet kastes til. Bevoksningen består dog delvist af gammel rødel, som er en
del af udpegningsgrundlaget for habitaten.
7
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2.6

Konsekvenser af ændret hydrologi
Vandstanden i den centrale del af engen hæves med op til ca. 0,30 m i den lave del af engen ved
grøften, hvilket vil reducere drændybden tilsvarende og betyde en grundvandsstand i engen på
ca. + 11, 60 m. En mindre del af arealet vil dermed blive vådere. På engen nærmest åen vil et
ca. 10 – 30 m bredt område stadig være upåvirket af hævningen af vandstanden, da dette areal
drænes direkte til åen. Terrænet langs foden af skrænten er allerede i dag vådt lokalt med vand i
terræn, denne tilstand ændres ikke. Arealet med den ændrede drændybde er vist på kortet, Bilag
2-1.
Øvrige arealer og muligheden for at færdes langs åen ændres ikke.
Da terrænet stiger stejlt i den sydlige kant til engen, hvor der i dag er vand i terræn, vil det ikke
påvirke arealer og bygninger oven for skrænten. Skoven på højjorden syd for engen er i forvejen
påvirket af trykvand med våd bund. På gamle kort er arealet vist som grøftet eng. Skolens parkeringsplads ligger over kote + 17,0 m og terrænet ved bygningen i kote + 18,5 m, eller ca. 7 m
over vandstanden i engen.
Grundvandsstanden oven for skrænten vil på grund af trykvandet i området ikke påvirkes af den
beskedne hævning af vandstanden i engen, da kildevældene typisk ligger højere end den påvirkede eng.
Ændringen af afvandingen vil betyde, at en større del af engen vil blive påvirket med vand fra kildevældene, som samles til udløbet i den nederste østlige ende af engen.
Oversvømmelse med vand fra åen vil forekomme sjældnere, da vandet skal løbe ind fra den nedstrøms ende af engen, hvor åens vandstand vil være 0,2 m lavere.

8
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3.

OMRÅDE 3 – KRATHOLM

3.1

Beliggenhed og topografi
Dette område omfatter en del af matrikel 3a. Området beskrives som et samlet område, se Figur
3-1.

Figur 3-1: Område 3 med vældpåvirket areal vist med blåt.
Området er beliggende fra St. 22.700 til St. 22.900. Området er opdelt i tre niveauer. Langs åens
bred er der en smal eng med en bredde på 20 – 30 m i kote + 12,25 m. En lav skrænt adskiller
det næste niveau, som på en bredde på ca. 60 m hæver sig fra kote + 15 til kote + 17 m. Herefter hæver terrænet sig til højjorden op til kote + 28 m.
Bortset fra et mindre område i den østlige del med en plantet skov er hele arealet med eng og
plateau udpeget som Natura 2000 og registreret som mose. Arealet i den østlige halvdel af plateauet i kote + 16 m er tydeligt påvirket af trykvand og kilder. Lige øst for området er den skovbevoksede skrænt ved Kratholm præget af kildevæld med tilstrømning til åen flere steder og tidligere tiders afgravning af kildekalk.
3.2

Delområdets potentiale
Det vældpåvirkede plateau langs skrænten er et særdeles fint trykvandspåvirket, som tidligere er
registreret som ekstremrigkær bl.a. med forekomst af den meget sjældne rigkærsart Butblomstret Siv samt med forekomst af den fredede orkidé Maj-Gøgeurt. Der er desuden registreret forekomst af en række sjældne kildemosser.
Pleje med ekstensiv afgræsning af området sammen med hele skrænten vil kunne sikre, at dette
område bevares og videreudvikles som rigkær. Vældområdet kan indhegnes som en separat fold,
der først afgræsses fra juli – august, når planterne har kastet frø.

9
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3.3

Odense Å ved delområdet
Stationeringen af Odense Å ud for område 3 er fra St. 22.700 i den nordøstlige ende af området
til St. 22.900 ved afslutningen af engen mod sydvest.
Vandstandene i Odense Å og bundkoten ud for område 3 er vist i Tabel 3-1 for afgrænsningen af
området.
Median vintervandstanden er fra kote + 11, 45 m til + 11,54 m, mens terrænet på engen langs
åen er ca. + 12,25 m. Kun den smalle eng langs åen oversvømmes ved Medianmaks. vandføring.
Arealerne, der påvirkes af trykvand, ligger i et terræn fra + 15,0 m og højere og vil derfor aldrig
oversvømmes med vand fra åen.
Stationering

22.700

22.900

Åens bundkote

10,40

10,40

Median sommervandstand

11,40

11,45

Median vintervandstand

11,45

11,50

Med-maksimumvandstand

12,40

12,50

Kote til terræn

12,25

12,25

Tabel 3-1: Data for Odense Å langs område 3.
3.4

Nuværende afvanding af området
Det vældpåvirkede plateau falder svagt mod åen og afvandes ved naturlig afstrømning til åen
gennem en lav grøft i skrænten. Da terrænet i det vældpåvirkede område har meget terrænnær
grundvandsstand, er der ingen grund til at ændre afvandingen af dette område.
Der er en grøft i områdets skel mod Kratholm, der afvander kilder og dræn til åen.

3.5

Foreslået forbedret hydrologi
Hele området har naturlig afvanding i dag med en fin vældpåvirkning af plateauet, så der ikke er
behov for ændringer af afvandingen.

3.6

Konsekvenser af ændret hydrologi
Der vil ikke ske ændringer
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4.

OMRÅDE 4 – FANGEL

4.1

Beliggenhed og topografi
Dette område består af fem næsten adskilte enge i ådalen på en strækning, hvor åens slyngninger er bevarede, således at åen slynger sig mellem venstre og højre bred af ådalen. Hvert af
disse 5 delområder beskrives separat i det følgende. Engene er beliggende 1 – 1,5 m over åens
normale vandstand. Foruden disse enge indeholder delområderne skrænter og plateauer i et højere niveau. Plateauerne er sandbanker aflejret i en flod i slutningen af istiden med en ca. 4 m
højere vandstand i åen end den nuværende. Disse højere arealer har karakter af tør eng, dog er
der nogle steder våd eng med trykvand langs skrænten til morænebakkerne.

Figur 4-1: Delområder og matrikler i Område 4
Området omfatter tre matrikler: 34a, 12x og 33ag.
Matr. 34a (Delområde 4A, 4B og lidt af 4C vist på Bilag 4) har tidligere været afgræsset, men er i
2014 blevet slået ved afpudsning på det centrale areal. Arealet plejes ikke i den østlige del mod
område 3 og i den vestlige del mod Matr. 12x. De to andre matrikler er afgræsset med Hereford
kvæg, som kan afgræsse engene og skrænterne samt store arealer med højjord oven for skrænterne. Efter en tør sommer synes græsningstrykket lidt for højt.
De fem engstrækninger beskrives særskilt og benævnes 4A til 4E og afgrænses med åens stationering.
Strækning 4A: St 22.900 – 23.400, Bilag 4: Den østligste nedstrøms del er en skovbevokset
skrænt med elleskov langs åen. Fra St. 23.100 breder engen sig ud i op til 60 m bredde med en
terrænkote mellem + 12,25 og + 12,50 m. Den vestlige halvdel af denne engen er blevet slået.
Ved foden af skrænten er engen våd. Engen afvandes naturligt til åen gennem engen mod øst.
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Den østlige del består dels af uplejet våd eng og dels af høj elleskov.

Figur 4-2: Strækning 4A set mod øst med den uplejede eng
Ved St. 23.350 er der en sandbanke i kote + 15 m, der indsnævrer den lave eng i kote + 12,50
m til en bredde på kun 6 – 10 m over en 70 m lang strækning.

Figur 4-3: Strækning 4A set mod vest med indsnævringen ved sandbanken
Strækning 4B: St 23.400 – 23.650, Bilag 4: En slyngning i åen giver en op til 80 m bred eng med
terrænkote fra + 12,25 m i den centrale del til + 12,75 m langs åen på den øvre strækning. Størstedelen af arealet ligger omkring kote + 12,50 m.
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Figur 4-4: Strækning 4B set mod vest med naturligt udløb til åen
Engen bliver slået ved afpudsning. Langs skræntfoden til et plateau i kote + 15 m er der fugtigt
fra udsivning af vand. Vandet drænes naturligt gennem engen mod øst langs skrænten til åen.
Strækning 4C: St. 23.650 – St. 23.950, Bilag 9-1: En slyngning i åen giver en op til 70 m bred
eng med terrænkote fra + 12,50 m i den centrale del til over + 13,0 m langs åen på den øvre
strækning. Størstedelen af arealet ligger omkring kote + 12,75 m. Engen er intensivt afgræsset
sammen med strækning 4D og 4E og sammen med skrænterne til kote + 19 m.
Den østlige del af engen og skrænten på Matr. nr. 34a er dog uplejet og under tilgroning, se Figur 4-5. Netop dette areal er påvirket af trykvand og kunne være potentielt rigkær.

Figur 4-5: Strækning 4C, den østlige del med naturligt udløb til åen
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Engen langs skræntfoden ligger lavest i kote + 12,5 m og er vådere end engen nærmere åen,
som sandsynligvis er en selvdrænende sandbanke. Skrænten mellem engen og højjorden i kote
ca. 17 er synligt påvirket af trykvand, selv om udsivningen er begrænset. Der er ingen dræn eller
synlig afvanding af engen. Vandet siver mod øst over engen til naturligt udløb til åen, se Figur 45.

Figur 4-6: Strækning 4C, engen efter oversvømmelse og skrænten påvirket af trykvand
Strækning 4D: St. 23.950 – St. 24.400, Bilag 9-1 og 9-2: Den første strækning indtil St 24.200
består af et sandet plateau i kote + 14 til + 15 m med en lav skrænt til åen. Bag dette plateau
hæver en skrænt sig yderligere 3 – 4 m til højjorden på morænebakkerne. Neden for denne
skrænt er jorden på plateauet fugtig, og denne fugtige eng afvandes diffust over engen til åen
gennem nogle naturlige lavninger. Engen nærmere åen er mere tør og drænes naturligt til åen
gennem sandjorden.
Engen og skrænterne afgræsses uden hegn til åen og fremstår som velplejet.

Figur 4-7: Strækning 4D, Plateau i kote + 15 i baggrunden og trykvandspåvirket skrænt
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En mindre slyngning af åen fra St 24.200 til St 24.400 giver en op til 50 m bred eng med terrænkote fra + 12,75 m i den centrale del til op til + 13,25 m langs åen på den øvre strækning.
Engen er afgræsset sammen med strækningerne 4C til 4E, men mere ekstensivt afgræsset.
Hvor åen slynger sig tæt til skrænten, kan kvæget færdes på skrænterne. Engen langs skræntens nordøstlige del er fugtig på grund af trykvand. Generelt afvandes engen naturligt med diffust udløb til åen i den nordøstlige ende.

Figur 4-8: Strækning 4D, Engen set mod øst med drænvand i lavningen
Strækning 4E: St. 24.400 – St. 24.700, Bilag 9-2: Den nordøstlige strækning indtil St. 24.450
består af en skrænt direkte til åen, som kvæget dog kan græsse og passere videre til en eng med
op til 50 m bredde, hvor der er en mindre slyngning af åen fra St. 24.450 til St. 24.700.

Figur 4-9: Strækning 4D, Engen set mod vest med naturligt udløb til åen
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Engen har terrænkote fra + 13,00 m i den nordøstlige del til op til + 13,50 m i den centrale del.
Langs åen på den øvre strækning er der en lavning med terrænkote under+ 13,0 m, som er en
sø om vinteren. Engen er afgræsset sammen med strækningerne 4D til 4C, men er mere ekstensivt afgræsset. Engen afvandes naturligt mod nordøst, hvor vandet fra engen løber diffust til åen.
Søen i den nordlige del af engen afvandes direkte over terræn til åen.

Figur 4-10: Strækning 4E, Engen set mod øst med søen i den nordvestlige del
4.2

Delområdets potentiale
Hele området på matr. nr. 12x og 33ag inklusive skrænterne er fint afgræsset, så der kan med
den nuværende drift udvikles en naturlig flora for tørre enge og overdrev. Med den konstaterede
påvirkning af trykvand kan der desuden udvikles rigkær på en del af skrænterne og på engene
langs disse skrænter, som generelt er den fugtigste del af engene. Der er især et potentiale langs
skrænterne på strækning 4B, 4C og 4D. Potentialet på Matr. nr. 34a kunne udnyttes bedre, hvis
disse arealer blev inddraget i græsningsfolden. Der er især trykvandspåvirkning på skrænten ved
matrikelskellet til 12x.
Den våde eng og skrænten i den østlige del af delområde 4A bør plejes med afgræsning uden at
elletræerne skal fældes. Elleskoven kan evt. hegnes fra folden. Netop fordi engen er våd, er der
et potentiale i denne del, men det er sikkert også årsagen til, at denne del ikke er plejet. Hvis
arealet afgræsses sammen med de højere liggende arealer, kan dyrene gå ind og afgræsse området sidst på sommeren med lav grundvandsstand.
Det bør overvejes, om arealer med potentielt rigkær skal indhegnes som særlige folde, der åbnes
for afgræsning efter planternes blomstring. Dette vil give frisk foder til kvæget på et tidspunkt,
hvor græsvæksten ofte er ophørt på de mere tørre arealer.
De lavtliggende enge er våde om vinteren og oversvømmes kortvarigt ved store vandføringer.
Om sommeren drænes de naturligt til åen gennem sandjorden og vil normalt ikke oversvømmes.

4.3

Odense Å ved delområdet
Vandstandene i Odense Å og bundkoten ud for område 4 er vist i Tabel 4-1 for afgrænsningen af
de fem delstrækninger, som er beskrevet i nærværende notat.
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Stationering

22.900

23.400

23.650

23.950

24.400

24.700

Åens bundkote

10,50

11,00

11,10

11,50

11,80

11,40

Median sommervandstand

11,25

11,55

11,70

12,00

12,20

12,30

Median vintervandstand

11,52

11,80

11,95

12,20

12,45

12,55

Med-maksimumvandstand

12,45

12,75

12,85

13,00

13,30

13,45

Terrænkote

12,25

12,25

12,50

13,00

12,85

13,00

Tabel 4-1: Data for Odense Å ved grænserne til delområderne i Område 4.
Vandføringer tæt ved median-maksimum vil generelt oversvømmer engene. Levéerne langs åen i
den opstrøms del af engene vil normalt hindre strømmende vand hen over engene. Engene vil
ved stigende vandstand først oversvømmes gennem det diffuse udløb nedstrøms, hvor vandet fra
engene normalt løber til åen. Først når levéerne oversvømmes, vil der være strømmende vand
ind over engene. Det vil nok forekomme hver vinter, men meget sjældent eller aldrig om sommeren.
Med den forventede klimaændring vil vintrene blive vådere og vinteroversvømmelser derfor hyppigere. Til gengæld vil de tidligere tiders oversvømmelser ved tøbrud blive sjældnere. Ekstremregn om sommeren vil kun påvirke en mindre del af det store opland, hvorfor sommeroversvømmelse vil være sjældent forekommende, også med klimaændringen.
Hindring eller reduktion af oversvømmelse med vand fra åen ved store vandføringer vil kræve
hævning af levéerne med 0,25 m til 0,50 m på hele strækningen med enge langs åen. Det kan
reducere påvirkningen med næringsholdigt vand fra åen til de lave dele af engen, men vil også
ændre den naturlige dynamik på de enge, der er dannet ved aflejringer under oversvømmelse af
engene ved store vandføringer, således som det ses af højdemodellen af engene. De trykvandspåvirkede arealer med mulighed for udvikling af rigkær ligger typisk på skrænterne og på de lidt
højere beliggende enge ved foden af skrænterne, som ikke påvirkes af vand fra åen.
4.4

Nuværende afvanding af delområdet
Generelt er delområderne afvandet naturligt ved udsivning til åen i den nordøstlige nedstrøms del
af engene og ved direkte udsivning til åen gennem sandjorden. Der er således ikke spor af grøfter, som heller ikke har været nødvendige for afgræssede enge på grund af den naturlige dræning, som betyder, at engene om sommeren normalt vil fremstå som tørre enge.
I foden af skrænterne er der udsivning af grundvand, som dels drænes gennem sandjorden til
åen og især om vinteren siver gennem engen til åen langs skrænten. Engen langs skræntfoden
kan på delstrækninger være våde om sommeren.
Fælles for de lavtliggende enge er, at der opstrøms og langs åen er levéer ca. 0,5 m over den
centrale eng, der afvandes diffust nedstrøms engen til åen. Dette lave areal med den diffuse udstrømning til åen holdes åbent af den store udstrømning, der sker her, når levéerne oversvømmes ved store vandføringer i Odense Å.
Kun et enkelt drænudløb til åen er vist på længdeprofilet af Odense Å, idet der i delområde 4E er
et Ø 10 cm rør i St. 24.656 med en bundkote på + 11,40 m lidt under vintermedian vandstand.
På dette sted er der en lavning under kote + 13,00 m lige inden for levéen langs åen. Drænet har
derfor sandsynligvis lokalt afvandet denne lavning. Drænet er ikke fundet og lavningen afvandes
i dag over levéen til åen.
Der er fundet to drænudløb i skrænten til engen på delstrækning 4D. Det ene udløb består af to
Ø 100 mm drænrør i et 500 mm betonrør lagt som overkørsel. Drænvandet ledes ud over engen i
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den nordøstlige del, hvor det løber diffust til åen ca. 25 m fra udløbet. Det er en meget begrænset del af engen der påvirkes af dette dræn.

Figur 4-11: Drænudløb på strækning 4D
Det andet dræn med mindre vandføring ledes ud over engen ca. 50 m fra den opstrøms ende. På
grund af terrænets topografi siver drænvandet diffust gennem engen mod nordøst på en strækning på 120 m til udløb til åen. Den påvirkede del af engen oversvømmes også med vand fra åen
ved stor vandføring i åen.

4.5

Foreslået forbedret hydrologi
Generelt er der ikke kunstig afvanding af engene med grøfter eller dræn. Kun på sektion 4E er
der et lille dræn, som kan afvande en lavning bag levéen. Dette dræn fungerer sandsynligvis ikke
mere, men kan afbrydes, så det sikres, at søen om vinteren afvandes over terræn. Dette vil kun
hæve vandstanden i søen i våde perioder, da den sandede jord er selvdrænene ved normal nedbør og om sommeren.
Engene på sandbund med et terræn omkring 1 m over åens normale vandstand vil fremtræde
som tørre enge om sommeren, selv om der er naturlig hydrologi. Delstrækninger af engen langs
skrænterne har dog karakter af våde enge neden for de skrænter, der er påvirkede af trykvand.
Ved en besigtigelse af engene i en våd periode (7. januar 2015) efter oversvømmelse af engene
på grund af stor vandføring og ved granskning af højdemodellen er det undersøgt, om der er
nogle af de naturlige lavninger, som afvander engene, hvor en terrænhævning kunne sikre vådere enge. Generelt sker afvandingen af de lavtliggende enge over terræn til åen mod nordøst og
gennem naturlig dræning i sandjorden direkte til åen. De små naturlige lavninger fra plateauet på
strækning 4D, hvor der sker en udsivning af vand om vinteren, vil nok være tørre om sommeren.
En ændring af denne naturlige afvanding ved terrænhævning vil kun ændre afvandingen lokalt på
grund af terrænet hældning og næppe tilbageholde vand uden for de våde perioder på grund af
sandjordens drænende effekt.
Det kan ikke anbefales at lave en generel hævning af levéerne langs åen for at undgå / reducere
oversvømmelse af de lavtliggende enge, dels fordi det vil være et omfattende indgreb, som vil
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reducere dynamikken i ådalen og dels fordi de potentielle rigkær i trykvandspåvirkede arealer generelt er beliggende på og ved skrænterne i et niveau over oversvømmelsesniveauet.
Det kan overvejes at rørlægge de to drænudløb på engene, så drænvandet ikke påvirker engen.
Det kan dog ikke afvises, at drænene også udleder kildevand.
Det største drænudløb i den nordøstlige del af engen vist på Figur 11 påvirker imidlertid kun et
begrænset areal på den 25 m strækning til åen, som er delvist skygget af rødel og jævnligt oversvømmes med vand fra åen. En rørlægning af drænet til åen vil derfor ikke forbedre forholdene i
engen.
Drænudløbet til den sydvestlige del af engen løber diffust gennem den laveste del af engen til udløbet mod nordøst på en samlet strækning på 120 m. Vandføringen er begrænset, se Figur 4-12.
Drænvandet kan føres til åen med et 40 m langt tæt rør for en anlægspris på ca. kr. 10.000,-.
Fordelen vil være, at der ikke tilføres næringsstoffer til engen fra den dyrkede jord. Ulempen vil
være, at vandet fra drænet, som også kan indeholde kildevand, er med til at holde engen fugtig.
Drænvandet påvirker kun den laveste del af engen, som også oversvømmes med vand fra åen
ved store vandføringer.

Figur 4-12: Det sydvestlige drænudløb på strækning 4D
Tilstrømningen af drænvand vurderes at være 5 l/min. Hvis der regnes med et indhold på 7mg/l
N vil det med en tilstrømning af drænvand i 200 døgn om året tilføre engen 10 kg N/år. Med en
omsætning ved infiltration på 500 kg N/ha/år kan denne mængde kvælstof omsættes på 200 m2
af engen eller på 40 m i 5 m bredde. Drænvandet vil således kun påvirke engens flora på et lille
areal, men holde et større areal vådt.

4.6

Konsekvenser af ændret hydrologi
Vandstanden i søen i den sydvestlige del af engen på strækning 4E vil hæves lidt ved afbrydelse
af drænet. Besigtigelsen af engen viser dog, at drænet næppe virker mere, da det var overløbet
over terræn til åen, der bestemte vandstanden i søen. Lavningen er tør om sommeren.
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Rørlægning af drænet gennem engen i delområde 4D vil ikke påvirke dræningen af den dyrkede
jord, men vil betyde at engen vil blive lidt tørrere i den tid, hvor drænet udleder vand.
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5.

OMRÅDE 5, FANGEL / BORREBY

5.1

Beliggenhed og topografi
Dette område omfatter en del af matrikel 42a, idet der dog er et lille areal (en ø i den gamle å)
med eget matr. nr. 42 ah i den sydlige del og et lille areal hører til matr. nr. 2a på den anden
side af åen. Området beskrives som 2 forskellige delområder, se Figur 5-1.

Figur 5-1: Område 5 med 2 delområder.
Delområde 1 i den nordøstlige del af området fra St. 24.972 til St. 25.250 består af en op til 80
m bred eng, hvor der er blevet slået hø. Engen op mod skrænten er påvirket af udsivende trykvand. En del af det påvirkede areal er bevokset med gammel elleskov og syd herfor er der et
vældområde, som ikke er plejet, da det er for blødt til kørsel med maskiner. Længere mod syd er
påvirkningen med trykvand mindre, så engen er høstet ind til skræntfoden. Den centrale og sydvestlige del af engen har en terrænkote under +13,25 m, mens den lave levée langs åen ligger i
kote + 13,5 m dog op mod + 14,0 m mod sydvest.
I delområde 2 fra St. 25.250 til St. 25.400 er den ca. 40 m brede eng uplejet og neden for
skrænten væsentlig vådere med en terrænkote ned til + 12,75 m. Dette er resterne af en tidligere slyngning af åen, der kan ses på historiske kort (Figur 5-3), hvor Odense Å forløber helt
inde ved skrænten vest for åen.
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Figur 5-2: Område 5 med delområde 1 set mod nordøst.
Mellem det gamle og nye forløb af åen hæver engen sig til over + 13,75 m. Dette niveau fortsætter langs åen til skrænten ved områdets afgrænsning mod nordvest.

Figur 5-3: Høje målebordsblade med den oprindelige slyngning af Odense Å.
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Figur 5-4: Delområde 2 med den gamle slyngning under tilgroning

5.2

Områdets potentiale
Det vældpåvirkede område langs skrænten er lokalt meget vådt og vanskeligt at vedligeholde
med maskiner. Pleje med afgræsning af dette område sammen med hele skrænten vil kunne udvikle dette område til rigkær. Den høje elleskov i vældområdet bør bevares.

Figur 5-6: Delområde 1 med skrænten og del af engen påvirket af trykvand
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Delområde 2 bør afgræsses sammen med delområde 1. Skrænten er sandsynligvis trykvandspåvirket, men engen i det gamle forløb af åen neden for skrænten ligger så lavt, at den hyppigt
oversvømmes med vand fra åen og sandsynligvis er med blød bund på grund af naturlig opfyldning af det gamle leje for åen. Denne del kan næppe kan afgræsses. Engen langs åen vil fint
kunne plejes ved afgræsning, men det skal sikres, at dyrene kan nå frem til arealet. Det gamle
leje for åen kan være med blød bund, så adgangen kan sikres enten over et vadested eller via
skrænten til den sydlige del af området, hvorfra der er adgang til den højere eng langs med det
nuværende forløb af åen.

5.3

Odense Å ved delområdet
Stationeringen af Odense Å ud for delområdet er fra St. 24.972 i den nordøstlige ende af området
til St. 25.400 ved afslutningen af engen mod sydvest.
Vandstandene i Odense Å og bundkoten ud for område 5 er vist i Tabel 5-1 for afgrænsningen af
området og de to delstrækninger, som er beskrevet i nærværende notat.
Median vintervandstanden er fra kote + 12, 65 m til + 12,94 m, mens terrænet langs åen hæver
sig fra + 13,25 m til + 13,75 m. Det lave areal i delområde 2 ligger under median vintervandstand.
Stationering

24.972

25.250

25.400

Åens bundkote

11,80

11,80

11,70

Median sommervandstand

12,38

12,65

12,65

Median vintervandstand

12,65

12,90

12,94

Med-maksimumvandstand

13,60

13,80

13,85

Terrænkoter

13,25

13,75

13,0 / 13,75

Tabel 5-1: Data for Odense Å langs område 5.
Stort set hele engen oversvømmes ved Medianmaks. vandføring og den lav del af delområde 1
oversvømmes ved en vandføring lidt over median vintervandstand.
Arealerne, der påvirkes af trykvand, ligger i et terræn fra + 13,75 m og højere og vil derfor ikke
normalt oversvømmes med vand fra åen.
5.4

Nuværende afvanding af området
Engen i det nordlige delområde 1 falder svagt mod nordøst og afvandes ved naturlig afstrømning
mod åen ved den nordøstlige afgrænsning af området. Da terrænet centralt i engen ligger lidt lavere end ved åen vil der stå vand på arealet efter oversvømmelse som det ses på Figur 5-5.
Den vældpåvirkede skrænt i delområde 1 afvandes naturligt til den lave eng.
I den nordlige afgrænsning af området er der et åbent tilløb til åen. Dette tilløb modtager vand
fra Sivmosen gennem et rørlagt vandløb og dermed også drænvand fra oplandet.
Mod sydvest beskytter levéen i kote + 13,75 m op til + 14,00 m delvist engen mod oversvømmelse. Der er dog et hul i denne levée på de sidste 15 m ind mod skrænten, hvor der sker en
stor indstrømning til engen fra det lave område i delområde 2.
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Figur 5-5: Delområde 1 en uge efter oversvømmelse fra åen (7. januar 2015)

Det sydlige delområde 1 oversvømmes med vand fra åen ved indløb fra det lave område ved
slyngningen. Det laveste område kan næppe plejes, men de højere dele af området kan afgræsses sammen med delområde 1, hvis dyrene kan komme over til området. Dette kan ske, hvis dyrene kan og må gå på skrænten hen til den sydlige afgrænsning af området, alternativt kan der
laves et vadested ved udlægning af sten og ral over det lave våde område. Vadestedet skal være
3 m bredt og ca. 15 m langt og ca. 15 m langt med en laveste kote på + 12,75 m, så afvandingen af det lave område inden for vadestedet ikke hindres.
Der vil næppe opnås nogen forbedring af forholdene ved at hindre vandudskiftningen mellem åen
og det lave område, da det er meget vådt i sin nuværende tilstand.

5.5

Foreslået forbedret hydrologi
Hele området har naturlig afvanding i dag, så der ikke er behov for ændringer af afvandingen.
Det vil være muligt at lukke hullet mellem levéen og skrænten, således at hyppigheden af oversvømmelse af engen med strømmende vand fra åen reduceres.

5.6

Konsekvenser af ændret hydrologi
Hvis hullet i levéen lukkes, vil det betyde, at den lave eng sjældnere oversvømmes med strømmende vand. Ved høj vandstand i åen vil vandet fortsat kunne trænge tilbage over den lave del
af engen. Denne del af levéen nedstrøms engen skal dog ikke hæves, da den naturlige afvanding
af området sker her ligesom vandet ved meget store vandføringer fortsat vil strømme over engen
og tilbage til åen i engens nordøstlige ende.
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6.

OMRÅDE 6, FANGEL ÅGÅRD

6.1

Beliggenhed og topografi
Dette område er opdelt i 4 matrikler. Mod nord ved broen for Borrebyvej er der en mindre eng på
Matr. nr. 9ag og Matr. nr. 33v, centralt Matr. nr. 9a og mod syd Matr. nr. 9k. Matriklerne 33v og
9k ejer også landbrugsjorden oven for skrænten, mens den centrale matrikel 9a kun omfatter en
beboelse fra den tidligere landbrugsejendom Fangel Ågård, med en markvej ned til engen og
skrænten op mod den dyrkede jord. Området beskrives som 4 forskellige delområder vist på Figur 6-1.

Figur 6-1: Område 6 med delområder.
Delområde 6A på nordlige 250 m af området fra St. 25.858 til St. 26.100 består af en smal eng.
Engen virker tør uden udsivning af trykvand fra skrænten.
I delområde 6B fra St. 26.100 til St. 26.280 går den skovbevoksede skrænt direkte ned til åen.
Denne skrænt er meget påvirket af væld med udsivning af vand mange steder i skrænten, som
er meget blød og vanskeligt passabel på delstrækninger. Der har tilsyneladende været gravet kildekalk i skråningen. Det meste af arealet er tilgroet med buske og træer med et enkelt åbent
parti. På ortofoto fra 1954 er der kun enkelte træer i skel mod den dyrkede jord.
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I delområde 6C fra St. 26.280 til St 26.630 er der en 50 – 90 m bred stærkt tilgroet eng med en
hældning på 1 – 2 m fra skrænten mod åen. Områdets nordlige del er vældpåvirket neden for
skrænten. Ved afgrænsningen mod nord i St. 26.280 er der en grøft, der opsamler kildevand fra
området. Højdekurverne tyder på, at der har været udgravet kildekalk på den vældpåvirkede del
af dette område. Syd for dette område er der en begrænset vældpåvirkning. Området er delvist
tilgroet med træer, lokalt med karakter af skov. Området er dog ikke registreret som fredskov,
men som mose. Åbne arealer er helt tilgroet med tagrør og høje urter.

Figur 6-2: Vældpåvirket eng under tilgroning, Delområde 6C
Den sydlige del af området 6D fra St. 26.630 til St. 26.900 (Matr. nr. 9k) er, bortset fra en mindre gammel skov, tilgroet med høje urter uden trævækst. Her er der desuden en lavtliggende
eng, som en rest af en tidligere slyngning af åen.
6.2

Delområdets potentiale
Delområde 6A er for tørt til at kunne udvikle rigkær.
Med den konstaterede tilstrømning af kildevand i den bevoksede skrænt i delområde 6B vil dette
område have et potentiale som habitat for kildevæld og rigkær, hvis der udføres en afgræsning af
arealet med lette robuste kvægtyper sammen med resten af området. Der skal imidlertid først
gennemføres en rydning af buske på skrænten, som må udføres manuelt i den vådeste del.

6.3

Odense Å ved delområdet
Stationeringen af Odense Å ud for delområdet er fra St. 22.858 ved vejbroen den nordlige ende
af området til St. 26.900 ved afslutningen af engen mod syd.
Vandstandene i Odense Å og bundkoten ud for område 4 er vist i Tabel 6-1 for afgrænsningen af
de fem delstrækninger, som er beskrevet i nærværende notat.
Median vintervandstanden er fra kote + 13, 08 m til + 13,34 m, mens terrænet langs åen hæver
sig fra + 14,25 m til + 14,75 m.
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Stationering

25.858

26.100

26.280

26.630

26.900

Åens bundkote

12,00

12,00

12,20

12,40

12,40

Median sommervandstand

12,80

12,84

12,85

13,00

13,06

Median vintervandstand

13,08

13,12

13,14

13,24

13,34

Med-maksimumvandstand

14,05

14,10

14,12

14,23

14,30

Terrænkoter

14,25

14,50

14,50

14,74

14,75

Tabel 6-1: Data for Odense Å ved grænsen til delområderne i Område 6.
6.4

Nuværende afvanding af delområdet
Engen i det nordlige delområde 6A falder svagt mod åen og har ingen synlig afvanding.
På længdeprofilet er der dog vist et 15 cm rør til åen, men det er sandsynligvis et gammelt afløb
fra ejendommen, den nuværende børnehave. Engen oversvømmes ikke.
Den vældpåvirkede skrænt i delområde 6B har flere naturlige udløb af kildevand til åen. Det
nordligste udløb til åen på grænsen til engen er dog opgravet på de sidste 5 m mod åen. Dette
udløb modtager også drænvand fra oplandet. Den øvrige del af skrænten er utilgængelig for maskiner og derfor kun med naturlige udløb af kildevand.
Der er en mindre delvist tilgroet grøft til åen ved St. 26.280 mellem delområde 6B og 6C. Grøften
afvander kilder og et dræn fra oplandet.
I delområde 6C er den delvist tilgroede eng i den nordlige del tydeligt vældpåvirket og afvandet
med to grøfter der ledes til åen med en 25 cm rørunderføring i levéen. Grøfterne ses tydeligt på
ortofoto fra 1954, se Figur 6-3.
Den ene grøft afvander kilderne i skrænten. Det ses på Figur 6-3, at der syd for grøftens udløb til
åen er etableret en bred levée langs åen, så engen inden for levéen afvandes med en grøft langs
levéen til det rørlagte udløb. Bundkoten til udløbet er + 12,79 m i et terræn på 13,7 m. Terrænkoten langs grøften mod syd er ca. + 14,25 m, dvs. højere end levéen ved udløbet. Med den
nuværende afvanding er vandspejlet i kildeområdet målt i terræn mellem + 14,0 m og + 14,6 m.
Grundvandsstanden i hele kildeområdet er terrænnært med mindre frie vandflader.
Kildeområdet har en terrænkote mellem + 14,0 og + 15,0 m og terrænkoten af engen langs med
levéen er omkring + 14,50 m. Engen oversvømmes ikke eller meget sjældent.
En del af det træbevoksede kildeområde er så vådt og blødt, at det næppe kan afgræsses.
Længere mod syd er engen mere tør. Den afvandes naturligt til grøften parallel med levéen.
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Figur 6-3: Grøfter i den vældpåvirkede eng i delområde 6C
Den maksimale vandstand i åen på denne strækning er ca. + 14,15 m, så vældområdet vil kun
sjældent og på den laveste del påvirkes af vand fra åen.
Syd for den vældpåvirkede eng skråner det træbevoksede terræn ned mod levéen og åen i en
terrænkote fra + 15 m til + 17 m. Der er ingen synlig afvanding i dette område.
I det sydligste delområde 4 er engen uden for den træbevoksede del beliggende med en terrænkote mellem + 14,5 m og + 15,0 m, levéen langs åen er kun i kote + 14,75 m. Terrænet ligger dog alligevel over vandstanden ved Medmaks vandføring på + 14,30 m. Der er en begrænset
udsivning mellem skoven og skrænten på den nordlige del af dette delområde, men ingen afvanding af engen i form af grøfter eller dræn.
6.5

Foreslået forbedret hydrologi
Grøften mellem delområde 6B og 6C afvander et markdræn i et område der er vældpåvirket. Der
er rigeligt med kildevand på terræn på begge sider af grøften, så der er ingen grund til at lede
vandet med drænvand fra grøften ud over terræn.
Det vældpåvirkede område i den nordlige del af delområde 6C er meget vådt og lokalt vanskeligt
at afgræsse. Kildevandet opsamles i en tilgroet grøft til åen. Bundkoten i denne grøft kan hæves
indtil + 14,50 m, men det vil kun gøre området endnu vådere og vanskeliggøre afgræsningen af
vældområdet. Det anbefales derfor, at den nuværende afvanding af vældområdet bevares uændret, men at området ryddes for buske og der udføres høslæt i området med høje urter og tagrør
inden udsætning af kvæg.
Grøften parallel med levéen kan inden udløbet til grøften fra kilderne hæves ca. 0,25 m til en
bundkote på + 14,25 m. Dette kan tilbageholde lidt af det udsivende vand fra skrænten og gøre
engen langs levéen lidt vådere. Vandet fra åen vil ikke oversvømme denne del af området.
Syd for denne grøft er der ingen kunstige afvandingssystemer, så hydrologien kan ikke forbedres. Arealerne drænes naturligt til åen.
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6.6

Konsekvenser af ændret hydrologi
Vandstanden i et smalt bælte af engen langs levéen hæves med maks. ca. 0,25 m, hvilket vil reducere drændybden tilsvarende på et begrænset areal. Arealet med den ændrede drændybde er
vist på kortet, Bilag 6-1. Da der siver kildevand til området kan det med en målrettet pleje forbedre muligheden for at dette areal kan udvikle sig til rigkær. Denne hævning af vandstanden vil
ikke påvirke adgangen på levéen langs med åen, ligesom overkørslen over grøften forbliver uændret.
Da terrænet med skrænten stiger til kote + 20 m på de dyrkede naboarealer, vil det ikke påvirke
disse arealer eller bygninger oven for skrænten. Grundvandsstanden vil på grund af trykvandet
ikke påvirkes af den beskedne hævning af vandstanden i engen, da kildevældene typisk ligger
højere end engen.

Figur 6-4: Delområde 6-B i 1954 med meget begrænset opvækst
Det kan ses af ortofotos fra 1954, at tilgroningen af den vældpåvirkede skrænt er sket i løbet af
de seneste 50 år, så en rydning vil være en retablering af den oprindelige tilstand.
Især den nordlige del af delområde 6C vil også have et godt potentiale for udvikling af rigkær efter rydning, høslæt og afgræsning med lette kvægtyper. Rydningen skal omfatte buske og høje
urter samt træer på arealer, der kan afgræsse. Rydningen af træer kan ske over en årrække,
hvis arealerne plejes som en græsningsskov. Skrænten og engen ved foden af skrænten skal
også afgræsses, da der her er størst mulighed for rigkær.
Det sydlige delområde 6D bør efter høslæt afgræsses sammen med de øvrige arealer, da dette
areal vil være det tørreste, hvor dyrene kan hvile og søge hen i våde perioder.
Når den gamle skov er tjenlig til hugst, bør der ikke genplantes, så engen får den fulde bredde på
hele strækningen af delområde 6C og 6C, evt. også med 6B.
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7.

OMRÅDE 7, FANGEL / MULTOFTEVÆNGET

7.1

Beliggenhed og topografi
Dette område omfatter matrikel 9s og en del af matrikel 9t, Området beskrives som et samlet
område, se Figur 7-1.

Figur 7-1: Område 7
Området er beliggende mellem St. 27.000 og St. 27.450 og består af en eng, som er op til 120 m
bred. Engen er ikke systematisk plejet, men Matr. nr. 9s er indhegnet med elhegn. Bortset fra
nogle store bøgetræer på skrænten og nogle store rødel på den sydlige del af engen er der ingen
opvækst af vedplanter, så engen pudses sandsynligvis årligt, dog ikke i 2014.
Den nordligste del af engen har en terrænkote under +14,75 m og er meget våd om vinteren.
Den centrale del af engen har generelt en terrænkote på +15,25 m og er mere tør. Mod syd er
der en sandbanke i kote + 16,0 m aflejret med en højere vandstand i åen. I den sydlige kant af
engen dyrkes jorden ned til kote + 16,0 m på fortsættelsen af denne sandbanke. Den lave del af
marken er vandlidende om vinteren.
Der er spor af trykvand i den sydlige del af engen, med et lavt område i kote + 15,25 m bag
sandbanken som det vådeste sted på engen. Mellem sandbanken og elletræerne er der også et
mindre område med trykvand.
Der er ingen levéer mod åen på denne strækning, sandsynligvis fordi engen ikke mere oversvømmes ved store vandføringer.
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Figur 7-2: Område 7 set mod syd
7.2

Delområdets potentiale
Der kan fjernes næringsstoffer ved høslæt med fjernelse af det afhøstede. Med efterfølgende ekstensiv afgræsning af engen og skråningen kan der skabes en våd til tør eng og overdrev på skråningen. Med de beskrevne tiltag kan der sandsynligvis udvikles rigkær i lavningen bag sandbanken og på den nordligste del af engen. Det kan overvejes at lave et paddeskrab ved lavningen,
som også kan fungere som vandingshul til kvæget.

7.3

Odense Å ved område 7
Stationeringen af Odense Å ud for området er fra St. 27.000 i den nordlige ende af området til
St. 27.450 ved afslutningen af engen mod syd.
Vandstandene i Odense Å og bundkoten ud for området 7 er vist i Tabel 7-1 for afgrænsningen af
området.
Median vintervandstanden er fra kote + 13, 35 m til + 13,45 m, mens terrænet langs åen hæver
sig fra + 14,75 m til + 15,25 m, lokalt til 16,25 m. Engen ligger således mere end 1 m over median vintervandstand, så den sandede jord kan drænes naturligt til åen. Det ses desuden, at engen ikke oversvømmes ved Medianmaks. vandføring.

27.000

27.450

Åens bundkote

12,45

12,50

Median sommervandstand

13,10

13,20

Median vintervandstand

13,35

13,45

Med-maksimumvandstand

14,30

14,45

Middel terrænkote

14,74

15,25

Stationering

Tabel 7-1: Data for Odense Å langs område 7.
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Det antages, at engen er aflejret af åen på et tidspunkt, hvor vandstanden i åen har været højere, evt. før udretning og uddybning af åen nedstrøms for delområdet.
7.4

Nuværende afvanding af området
Engen falder svagt mod nord og overfladevand afvandes ved naturlig afstrømning mod åen ved
den nordøstlige afgrænsning af området. Det må dog antages, at engen under normale nedbørsforhold om sommeren afvandes gennem nedsivning i jorden til åen.
I den nordligste del er der et dræntilløb øverst i skrænten, hvorfra drænvandet løber diffust ned
ad skrænten til den lave del af engen og videre mod nord til åen, se Figur 7-3.

Figur 7-3: Drænudløb over engen
Lodsejerne har ikke oplyst om dræn i området, men på regulativets længdeprofil er der vist
dræntilløb i St. 27.048 (Ø 10 cm i kote + 13,45 m) og to rør i St. 27.250 / .253. (Ø 6 og Ø 10
cm i kote + 13,95). Drænudløbene til åen er ikke fundet ved en besigtigelse med høj vandstand i
åen.
Det første rør i den nordlige del af engen er sandsynligvis resterne af det dræn, der nu udmunder
i skrænten, evt. med afløb fra de to ejendomme på Multoftevænget. De to andre drænrør er
sandsynligvis lokal afvanding af engen, dels af en lille lavning i engen i kote + 15,0 m ca. 10 – 20
m fra åen (Ø6) og dels dræning af lavningen bag sandbanken (Ø10). Drænene afvander næppe
dyrkningsjorden bag skrænten, da den hæver sig 10 m over engen. Den lave dyrkningsjord under kote +17 ved den sydlige grænse af engen virker sumpet, muligvis påvirket af trykvand.
Det vil være meget sjældent, at engen oversvømmes med vand fra åen.
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Figur 7-4: Lavningen mellem sandbanken og dyrkningsjorden
7.5

Foreslået forbedret hydrologi
Bortset fra to de gamle dræn vad St. 27.250, har hele området naturlig afvanding i dag, dels
over terrænet mod nord og dels gennem sandjorden til åen. De to dræn kan graves op på de 5 m
nærmest åen, så det sikres, at de ikke afvander engen mere. Der er ikke andre muligheder for at
gøre engen vådere ved ændringer af afvandingen af engen, som på grund af den naturlige dræning til åen som på størstedelen af arealet vil fremstå som en tør eng om sommeren, også med
de afbrudte dræn.
Drænet i skrænten påvirker kun en lille del af engen længst mod nord med næringsholdigt vand.
Det er imidlertid den vådeste del af engen. Der kan imidlertid også være udsivning af trykvand
fra skrænten på dette sted. Det kan derfor være en forbedring, at opsamle drænvandet i en
brønd på skrænten og derfra lede det i et tæt rør til åen, så den lave eng kun påvirkes af trykvand.
Der kan ske en udsivning af kvælstofholdige vand fra den dyrkede jord syd for engen til lavningen med potentiale som rigkær. Der kan graves en ca. 150 m lang grøft langs skel til marken,
som afvander overfladevand direkte til åen. Bundkoten til grøften ved åen skal være + 15,25 m
og kan ved starten være + 16 m. Gennem sandbanken vil den være op til 1,0 m dyb, ellers vil
den kun blive ca. 0,5 m dyb, så evt. trykvand ikke afskæres.

7.6

Konsekvenser af ændret hydrologi
Ved at afbryde de to dræn, kan den centrale del af engen blive lidt vådere om vinteren og i det
tidlige forår. Såfremt drænet stadig afvander lavningen bag sandbanken, vil lavningen blive vådere om vinteren og foråret. For græsningen vil det ikke have negative konsekvenser, i en tør
sommer vil græsvæksten fortsætte lidt længere, end den aktuelle tilstand med drænene og arealet vil kunne afgræsses i løbet af sommeren.
Ved at rørlægge drænet i skrænten, vil den nordlige del af engen blive mere tør, så den kun påvirkes af evt. kildevand fra skrænten, men ikke af næringsholdigt vand fra den dyrkede mark.
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8.

OMRÅDE 8, BORREBY MØLLE

8.1

Beliggenhed og topografi
Dette område er en afgræsset eng med en vældpåvirket skov med bl.a. rødel. Terrænet hælder
svagt mod nord fra kote + 14,25 m ved Borreby Mølle til + 13,50 m i den nordlige del.

Figur 8-1: Område 8. Højjorden er vist med stiplet grøn linje
Den største centrale del af engen er beliggende omkring kote + 13,75 m. Parallelt med åen ligger
en lav højderyg i kote + 14,00, som er gennemgravet af en grøft, der afvander den centrale eng.
Arealet afgræsses sammen med højjorden af får. Afgræsningen i den nordlige mere fugtige del er
ikke effektiv, idet fårene undgår den mere bløde jord.
Centralt i området er der en skov, hvoraf den halvdel, der er nærmest åen er vældpåvirket.
I den nordlige del er jorden våd med mindre søer, som er under tilgroning.
Engen er opdelt i 2 matrikler, Matr. nr. 3m nærmest Borreby Mølle og resten inkl. højjorden og
de skovbevoksede skrænter og elleskoven er Matr. nr. 2a.
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Figur 8-2: Engen set mod syd mod Borreby Mølle
8.2

Områdets potentiale
Den centrale del af engen kan blive lidt vådere og tidvist oversvømmet vinter og forår med regnvand og udsivende vand, hvis afvandingen af engen ændres som foreslået. Dette vil fremme engfloraen og give mulighed for ynglende vibe og rødben. Der er tilsyneladende ingen eller begrænset tilstrømning af kildevand til denne del af engen. Engen kan ret enkelt beskyttes mod oversvømmelse med vand fra åen ved lokal hævning af levéen langs åen, så oversvømmelse kun vil
ske med vandføringer over Medmaks., der kun forekommer om vinteren.

8.3

Odense Å ved område 8
Stationeringen af Odense Å ud for området er fra St. 25.200 i den nordlige ende af engen til St.
25.826 ved tilløb af Holmehave Bæk, som er kommunegrænsen.
Data for Odense Å ud for område 8 er givet i Tabel 8-1.
Det ses, at vandstanden ved Medmaks. vandføringen er over engens middelkote, men levéen
langs åen er typisk i kote + 13,75 m til kote + 14,00 m som svarer til denne vandstand.
Det er således kun ved vandføringer over Medmaks., at vandet strømmer ind over engen, ved
mindre vandføringer kan engen oversvømmes ved indløb nedefra og fra lave strækninger af levéen.
25.200

25.826

Åens bundkote

12,00

12,00

Median sommervandstand

12,60

12,75

Median vintervandstand

12,60

12,75

Med-maksimumvandstand

13,75

14,00

Middel terrænkote

13,50

13,75

Stationering

Tabel 8-1: Data for Odense Å langs område 8.
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1.1

Nuværende afvanding af området
Den centrale eng er afvandet med en grøft, der har udløb til åen ved matrikelskellet mellem 3m
og 2a. Denne grøft er resterne af den oprindelige kanal, der ledte vandet fra vandmøllen til åen.
Grøften afvandes med et 110 mm rør til åen. Bundkoten af røret er + 12,85 m, dvs. lidt over
sommervandstanden og lidt under vintervandstanden i Odense Å. Vandstanden ved indløbet til
røret er målt til + 12,91 m. I den lave eng ved starten af grøften er der målt et terrænært vandspejl til + 13,82 m. Den centrale del af engen i kote + 13,75 m er således i den aktuelle tilstand
sjapeng, i hvert fald om vinteren. Tilstrømningen af kildevand til den centrale eng synes begrænset, så engen kan meget vel tørre ud om sommeren, hvor vandstanden i åen er ca. 1,0 m under
terrænet.

Figur 8-3: Den nordlige grøft set fra åen mod skrænten
Ved St. 25.420 lige nord for elleskoven er der en grøft, der afvander skoven med udløb til åen
gennem et 250 mm rør med en bundkote på + 12,71 m. Inden for overkørslen er der målt et
vandspejl på + 12,81 m. Der er noget fald på strømmen i grøften og ved udløbet fra skoven er
der målt et terrænnært vandspejl på + 13,57 m. Terrænkoten ved åen er målt til + 13,79 m.
Ved den nordlige grænse af lavbundsarealet sker der en diffus udstrømning til åen af lidt vand
ved foden af skrænten i en terrænkote på + 13,10 m fra et terræn mellem åen og skrænten omkring kote + 13,50 m. Terrænet er vådt med mindre vandflader.
Ved medianmaksimum vandføring vil højderyggen langs åen oversvømmes lokalt med 10 – 20
cm vand og åen vil dermed kunne oversvømme engen op til kote + 14,0 m. Hvis levéen langs
åen blev hævet lidt på samlet længde på ca. 160 m ville oversvømmelsen kun kunne ske ved
vandføringer større end medmaks. vandføring.
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8.4

Foreslået forbedret hydrologi
Det foreslås at blokere de to grøften til åen, så regnvand og den diffuse tilstrømning af kildevand
til engen afvandes som oprindeligt mod nord til diffust udløb i den nordlige ende af lavbundsområdet. Hermed vil påvirkningen med næringsrigt vand fra åen reduceres og udsivning af kildevand vil kunne påvirke en større del af engen. Blokeringen begrænses til fjernelse af rørene, så
grøfterne kan fungere som paddehuller. Der er ingen synlig tilstrømning fra oplandet og det direkte opland er afgræsset med får, så der tilføres ikke drænvand til området.
Det kan være nødvendigt med en lokal terrænregulering i engen nord for det lave område ved
starten af grøften, så det bliver muligt for vandet at løbe mod nord uden større permanente
vandflader på engen. Dette kan udføres som en 0 -20 cm dyb og 1,0 m bred afgravning parallelt
med åen gennem det laveste terræn omkring kote + 13,75 m. Afgravningen udføres med en
bundkote i + 13,60 m indtil naturligt terræn i kote + 13,60 m. Da engen muligvis påvirkes med
lidt kildevand, kan den laveste del af engen blive for våd med permanent vandspejl, hvis der ikke
sikres en naturlig afvanding i et terrænnært niveau. Det afgravede materiale kan fordeles på de
lave steder af levéen langs åen.
Engen og skrænten nord for skoven bør ryddes for buske og der bør gennemføres et førstegangs
slæt med fjernelse af det høstede materiale, inden afgræsning. Afgræsning med kvæg sammen
med fårene vil være nødvendig for at få den vådere nordlige del plejet. På dette areal vil der
være størst mulighed for udvikling af rigkær med en tilstrømning af kildevand fra skrænten.

8.5

Konsekvenser af ændret hydrologi
Med den foreslåede ændring af afvandingen vil al tilstrømning af vand til delområdet ledes over
terræn eller et lidt reguleret terræn mod nord til diffus udledning i den nordlige ende af engen.
Dette vil med de naturligt aflejrede sandbanker langs åen som levéer svare til den oprindelige afvanding af engen.
Vandstanden i den centrale del af engen ved den sydlige grøft hæves med op til ca. 0,20 m, hvilket vil reducere drændybden tilsvarende og betyde en grundvandsstand i engen på ca. + 13, 60
m. En mindre del af arealet vil dermed blive vådere. Engen nærmest åen og terræn over kote +
14,00 m vil ikke påvirkes af hævningen af vandstanden.
Terrænet ved starten af grøften er allerede i dag vådt lokalt med vand i terræn, se Figur 4.
Denne tilstand ændres ikke. Da tilstrømningen af kildevand til arealet synes meget begrænset, vil
engen kun om vinteren og foråret blive lidt vådere, med tidvist oversvømmede enge og vil om
sommeren med nedbørsunderskud sandsynligvis tørre ud, så hele arealet kan afgræsses. Arealet
med den ændrede drændybde er vist på kortet, Bilag 8.
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Figur 8-4: Vældpåvirket område nord for skoven ved start af den nordlige grøft
Ved den nordlige grøft hæves vandstanden i området lige omkring grøften.
Bortset fra dette areal, vil grundvandsstanden i den nordlige del ikke blive påvirket af den beskedne hævning af vandstanden i engen, da vandstanden ved kildevældene i skoven og langs
skrænten typisk ligger højere end vandstanden i engen. Vandspejlet ved grøftens start er i dag
terrænnært i forvejen.
Ændringen af afvandingen vil generelt betyde, at en større del af engen vil blive påvirket med
vand fra kildevældene, som samles til udledning i den nederste østlige ende af engen.
Oversvømmelse med vand fra åen vil forekomme sjældnere, da vandet skal løbe ind fra den nedstrøms ende af engen, hvor åens vandstand vil være 0,2 m lavere end terrænet på engen.
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9.

OMRÅDE 9, BELLINGE MARK

9.1

Beliggenhed og topografi
Dette område består af en 1,2 km lang og 50 – 100 m bred sammenhængende eng i ådalen på
en strækning, hvor åens slyngninger er nogenlunde bevarede, således at åens slyngninger betyder, at den på delstrækninger følger den højre bred.
Delområdet omfatter 10 matrikler nævnt med strømmen fra sydvest mod nordøst: 12ae, 6bø,
6g, 7r, 7d, 10l, 10f, 9aq, 12z og 21m.

Figur 9-1: Område 9 – Oversigtskort
På nær matr. nr. 7r, som afgræsset med får slået, er hele arealet tilgroet med tagrør og høje urter. Der er udført bekæmpelse af kæmpe bjørneklo, men alligevel er der en del frøstande fra
2014 på arealerne. Flere af ejerne (Matr. nr. 10l, 7d, 6g og 6bø) har vedligeholdt græsstier til åen
og på levéen langs åen, hvor der også er etableret opholdsarealer, dog alene ved at græsset slås.
Odense Å har langs område 9 stationeringen St. 23.900 – 25.100. Mod sydvest er området afgrænset af en skovbevokset skrænt med et mindre åbent vandløb direkte til åen i
St. 25.136.
Området beskrives med tre delområder fra sydvest mod nordøst med strømmen:
Nedstrøms fra St. 25.100 til St. 24.650 (Delområde 9C, Matr. nr.12ae, 6bø og 6g) breder engen
sig ud i op til 90 m bredde med en terrænkote fra + 14,00 m til + 13,00 m på sandbanker langs
åen i 20 – 40 m bredde. Mellem disse ret tørre sandbanker og skrænten ligger terrænet typisk
0,5 m lavere og er mere fugtigt og lokalt direkte vådt.
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Figur 9-2: Delområde 9B – Eng plejet med afgræsning og høslæt, Matr. nr. 7r
Fra St. 24.650 til St. 24.300 (Delområde 9B Matr. nr. 7r, 7d, 10l og delvist 10f) slynger åen sig,
så bredden af engen variere mellem 30 og 120 m. Terrænkoten til engen falder fra under +
13,25 m til under + 13,00 m, mens et smalt terræn langs åen er lidt under 0,5 m højere. Ud for
Matr. nr. 7r mangler denne levée, da den er eroderet bort af åens slyngning.
Fra St.24.300 til St.23.900 (Delområde 9A, Matr. nr. delvist 10f, 9aq, 12z og 21m) er engen ca.
70 m bred. På denne strækning er terrænet lavest op mod skrænten omkring kote + 13,00 m
faldende til + 12,50 m.
På Matr. nr. 9aq er terrænet kun lidt højere mod åen og lokalt i kote + 13,00 m. På den sydøstlige matrikel er der til gengæld en større tør sandbanke op over kote + 13,25 m, dvs. ca. 0,5 m
over den bagved liggende eng. De våde områder neden for skrænten er på denne delstrækning
delvist tilgroede med vedplanter.
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Figur 9-3: Delområde 9B – Sti gennem rørskov til åen, Matr. nr. 10l

Figur 9-4: Delområde 9B – Eng med græsvækst, Matr. nr. 10l
9.2

Delområdets potentiale
Med den konstaterede tilstrømning af kildevand kan der med førstegangsrydning og efterfølgende
afgræsning af arealet udvikles rigkær på de lave enge langs skrænten. Der er især et potentiale i
den sydvestlige del, hvor en grøft afvander trykvand i engen og i den nordøstlige del, hvor der
også er udsivning fra skrænten. Her er engen dog stærkt skygget af opvækst af træer og buske,
som bør ryddes, hvis potentialet skal udnyttes.
Generelt bør buske og træer på engen ryddes. Det vil være en fordel, om en del af skrænterne
kan ryddes for buske og plejes som græsningsskov sammen med engen. Langs åen er der sandbanker med en terrænkote 0,5 m over engene, som kan sikre mere tørre arealer til kvæget.
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Hvis det samlede areal af område 9 ryddes og plejes med afgræsning, vil der blive enge med tilstrækkelig udstrækning til at arealet kan tiltrække engfugle som vibe, rødben og gul vipstjert.
Uden afgræsning vil den ændrede hydrologi kun medføre yderligere tilgroning med tagrør af de
lave dele af engene.
9.3

Odense Å ved område 9
Vandstandene i Odense Å og bundkoten ud for område 9 er vist i Tabel 1 for afgrænsningen af de
tre delstrækninger, som er beskrevet i nærværende notat.
Stationering
Åens bundkote

25.100

24.650

24.300

23.900

12,00

11,40

11,30

11,50

Median sommervandstand

12,35

12,30

12,10

12,05

Median vintervandstand

12,70

12,55

12,35

12,25

Median-maksimumvandstand

13,65

13,45

13,25

13,00

Terrænkoter på engen

13,50

13,10

13,00

12,75

Tabel 1: Data for Odense Å ved område 9
Det vil kun være vandføringer tæt ved median-maksimum, som vil oversvømme engene, dette vil
forekomme årligt, men kun om vinteren. De store vandføringer forekommer normalt ikke om
sommeren, men vil med klimaændringen blive hyppigere om vinteren. Levéerne langs åen vil
hindre strømmende vand hen over engene de fleste steder.
9.4

Nuværende afvanding af område 9
I det sydvestlige delområde (Matr. nr. 12ae) er den lave del af engen langs skrænten afvandet af
en grøft. Grøften starter i arealet neden for skrænten i et vådt område med tuer af topstar og
kan derefter spores som en helt tilgroet grøft parallel med åen til en tværgrøft langs skel til åen.
Det er tydeligt, at området er påvirket af trykvand.

Figur 9-5: Delområde 9C – Eng med grøften, der dræner kildevand
Vandspejlet i grøften er i kote + 13,95 m i en terrænkote på + 14,25 m neden for skrænten og i
kote + 13,22 m i en terrænkote + 13,37 m, hvor grøften drejer ved skel og + 13,14 m 20 m fra
åen i en terrænkote på + 13,35 m.
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Det højere areal langs åen er naturligt drænet gennem sandjorden. Grøften kan også afvande en
del af engen nordøst for grøften, hvor terrænkoten er omkring + 13,25 m. Engen er derfor i en
tilstand af sjapeng. Der er ikke andre udløb til åen på denne strækning frem til matr. 7r i delområde 9B.
Vandet fra engen på Matr. nr. 7r kan sive direkte til åen i kote + 13,25 m, da levéen langs åen er
eroderet væk på denne strækning. Terrænkoten til engen er ca. + 13,10 m, så der vil stå noget
vand på engen efter oversvømmelse, se Figur 6.

Figur 9-6: Delområde 9B – Matr. nr. 7r efter oversvømmelse fra åen
I skellet til Matr. nr. 7d er der en mindre grøft til åen med et vandspejl i kote + 12,46 m i en terrænkote på + 13,30 m. Grøften afvander engen på Matr. nr. 7r med en terrænkote på ca. +
13,15 m, og muligvis også engen omkring kote + 13,25 m langs skrænten på Matr. nr. 6g sydvest for Matr. nr. 7r.
I skellet mellem Matr. nr. 7d og 10 l er der en grøft til åen. Grøften afvander kun engen sydvest
for grøften med en terrænkote lidt over kote 13,00 m, idet stien langs grøften i kote ca. + 13,25
m danner vandskel. 10 m fra grøftens udløb er vandspejlet målt til + 12,92 m. Terrænkoten på
levéen langs Odense Å er + 13,5 m.
En sø ved skræntfoden på Matr. nr. 10l afvandes gennem en grøft mod sydøst til en tværgrøft på
Matr. nr. 10f som også afvander engen i ca. kote + 12,80 m med laveste terræn i kote + 12,69
m. Vandspejlet i søen er + 12,99 m, i grøften ved skellet + 12,85 m og 10 m fra grøftens udløb
+ 12,46 m, hvor terrænet er i kote + 13,17 m. På engen foran søen er der målt vandspejl i terræn på + 12,86 m.
To dræn leder vand til ovennævnte grøft, heraf et større dræn til en brønd foran bygningen på
ejendommen. Vandspejlet i brønden er + 12,91 m og bundkoten af tilløbet er i kote + 13,13 m
og i brønden er + 12,42 m. Et mindre dræn fra Matr. nr. 10l ledes direkte til grøften med en
bundkote på + 12,87 m. Der er udtaget vandprøver af de to dræn. Prøverne er analyseret for tot
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P og Tot N samt Ph-værdien. I det største tilløb i brønden viser analysen et indhold af 4,8 mg Total-N/l og 0,11 mg Total-P / l, Ph = 7,8. I det lille dræntilløb til grøften viser analysen et indhold
af 2,1 mg Total-N/l og 0,044 mg Total-P / l, Ph = 8,0.
Det lille dræn modtager ikke vand fra dyrket jord.
Kvælstofindholdet i det store dræn er mindre end det normale indhold i vandløb. Da den del af
engen, der påvirkes af drænvandet alligevel oversvømmes hver vinter med vand fra åen, anses
det ikke for nødvandigt at rørlægge det store dræn til åen.
Endnu en tværgrøft på Matr. nr.10f ca. 50 m sydøst for den større grøft afvander engen og udsivningen fra skrænten. Vandspejlet ved udløbet er i kote + 12,86 m med en terrænkote på +13,12
m. Terrænet nærmere skrænten ligger i kote ca. + 13,0 m.
I skel til Matr. nr. 9aq er der et diffust udløb til åen med vandspejlskoter målt til + 12,75 m og +
12,87 m med en terrænkote på + 13,24 m. Dette udløb afvander udsivende kildevand til den delvist kratbevoksede eng.
Udløbet i den østlige afgrænsning af engen på Matr. nr. 21c løber diffust til åen, da terrænet er
lavt. Terrænet 20 – 30 m fra åen ligger omkring kote + 12,75 m. Da engen langs skrænten ligger
i kote + 12,75 m, vil det være ønskeligt at hæve vandstanden på dette sted til + 12,70 m. På
engen er der målt frit vandspejl i terræn på + 12,66 m 100 m fra udløbet og + 13,05 m 250 m
fra udløbet, så det vil ikke ændre drændybden væsentligt på engen.
Ved medianmaksimum vandføring i Odense Å vil levéerne forhindre, at der strømmer meget vand
ind over engene, men på en del steder, hvor levéerne er lave eller mangler vil der kunne løbe
vand ind og oversvømme de lave dele af engen. Dette vil være en årlig hændelse, men meget
sjældent forekomme om sommeren.

9.5

Foreslået forbedret hydrologi
I det vestlige delområde (Matr. nr. 12ae) foreslås grøften, der afvander engen langs skrænten,
blokeret helt, så det udsivende vand fra skrænten tvinges til at sive gennem området og diffust
ud på den lave eng. Bundkoten i grøften gennem engen hæves, så vandstanden hæves fra +
13,14 m til + 13,25 m. Dette vil kun hæve vandstanden på engene omkring kote + 13,25 m ubetydeligt (målt til + 13,21 m), men det udsivende vand fra skrænten vil kunne påvirke de lave
enge. Hæves vandstanden yderligere, vil der blive ret store frie vandflader på engene vinter og
forår.
Bundkoten i grøften i skel mellem Matr. nr. 7r og 7d kan fyldes op, så vandspejlet hæves fra kote
+ 12,46 m til kote + 13,00 m. Grøften afvander engen i terrænkote på ca. + 13,15 m.
Grøften i skel mellem Matr. nr. 7d og 10l afvander arealet vest for grøften med en terrænkote lidt
over kote 13,00 m. Udløbet fra grøften ændres ikke, idet vandspejlet målt til
+ 12,92 m kun er 8 cm under terrænkoten og arealet derfor er tilgroet med tagrør. Det kan
overvejes at blokere grøften længere inde mod skrænten 60 – 80 m fra udløbet og lade vandet i
grøften løbe diffust ind over engen vest for grøften og derfra tilbage til grøften.
Grøften på Matr. nr. 10l afvander dræn, som ikke må påvirkes. Vandspejlet i den øverste del af
grøften kan derfor ikke hæves til mere end 2,87 m, kun 2 cm over den nuværende vandstand.
Vandstanden ved udløbet kan hæves fra de nuværende + 12,46 m til kote + 12,75 m, så engene
afvandes mindre end i dag.
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Den anden tværgrøft på Matr. nr.10f ca. 50 m øst for den større grøft har et vandspejl ved udløbet er i kote + 12,86 m. Terrænet nærmere skrænten ligger i kote ca. + 13,0 m. Bundkoten kan
stabiliseres i kote + 12,90 m.
Det diffuse udløb til åen i skel til Matr. nr. 9aq med vandspejlskoter målt til + 12,75 m og +
12,87 m med en terrænkote på + 13,24 m. Dette udløb afvander udsivende kildevand til den delvist kratbevoksede eng. Det diffuse udløb kan hæves til + 13,00 m ved udlægning af singels 8 –
16 mm med grusfyld i de lave dele af terrænet. Terrænet op mod skrænten ligger i kote + 13,15
m.
Ved udløbet i den østlige afgrænsning af engen på Matr. nr. 21c kan vandstanden hæves lidt ved
at hæve vandstanden til + 12,70 m terrænet 20 – 30 m fra åen, hvor laveste terræn ligger omkring kote + 12,75 m. På engen er der målt frit vandspejl i terræn på + 12,66 m 100 m fra udløbet og + 13,05 m 250 m fra udløbet, så det vil ikke ændre drændybden væsentligt på engen.
9.6

Konsekvenser af ændret hydrologi
I det vestlige delområde (Matr. nr. 12ae) hæves vandstanden lidt på engen, der i forvejen henligger som våd eng. Ved at grøften, der afvander engen langs skrænten, blokeres helt, tvinges
det udsivende vand fra skrænten ud gennem området og diffust ud på den lave eng.

Bundkoten i grøften gennem engen hæves, så vandstanden hæves fra + 13,14 m til + 13,25 m.
Dette vil kun hæve vandstanden på engene på Matr. nr. 12ae og 6bø omkring kote + 13,25 m
ca. 10 cm (målt til + 13,21 m). På kortet er arealerne under kote + 11,50 m vist som våde enge,
hvor grundvandstanden hæves med 10 cm i forhold til den aktuelle tilstand. Bygningerne oven
for skrænten beliggende over kote + 20 m påvirkes ikke. Arealet anvendes kun til jagt. Det vil
være muligt at afgræsse arealet med kvæg, da sandbanken langs åen fortsat vil være tørre enge.
Kvæget vil kunne afgræsse de våde områder, efterhånden som de tørrer ud om sommeren. Det
vil være muligt at færdes i området som hidtil, kun de laveste områder og arealet med trykvand
vil blive lidt vådere end i dag.
Bundkoten i grøften i skel mellem Matr. nr. 7r og 7d kan fyldes op, så vandspejlet hæves fra kote
+ 12,46 m til kote + 13,00 m. Grøften afvander enge i terrænkote på ca. + 13,15 m.
Engene under kote + 13,25 m vil ændres fra våde enge til sjapenge med en drændybde under
0,25 m. Bygningerne oven for skrænten beliggende over kote + 20 m påvirkes ikke.
Da ejeren af Matr. nr. 7r fortsat ønsker at afgræsse engen med får, ønskes denne matrikel ikke
vådere i græsningssæsonen. Da der med den nuværende afvanding står vand på engen efter høj
vandstand i åen, er forbindelsen til grøften åbenbart ikke effektiv. Der kunne laves en direkte afvanding af overfladevand til åen ved at afgrave til kote + 13,00 m i to 1 m brede render fra den
laveste del af engen til åen, hvor terrænet er mellem + 13,25 m og lokalt + 13,50 m. Herved kan
de frie vandflader afvandes til åen, uden at engen drænes yderligere. Selv om bundkoten i grøften i skel til Matr. nr. 7d fyldes op, vil tilstande på Matr. nr. 7r ikke blive vådere end i dag.
I den vestlige tværgrøft på Matr. nr. 10f hæves den nuværende vandstand ved udløbet fra de nuværende + 12,46 m til kote + 12,75 m. Det medfører, at engen under kote + 13,00 m på begge
sider af grøften vil blive påvirket med mindre en 0,25 m drændybde. Dræntilløbene fra Matr. nr.
7d og 10l til grøften påvirkes ikke af denne ændring.
Kælderen til bygningen på Matr. nr. 10l ligger over kote + 16 m og påvirkes ikke.
Levéerne langs åen, der benyttes som sti og til ophold vil ikke blive påvirket af vandstandshævningen på engen, da levéerne drænes direkte til åen. Adgangen på stierne over engen til åen kan
blive påvirket om vinteren og om foråret.
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På den anden tværgrøft på Matr. nr.10f ca. 50 m øst for den større grøft hæves vandspejlet ved
udløbet kun 4 cm ved at stabilisere udløbet i kote + 12,90 m. Engene bag udløbet under kote +
13,00 bliver kun ubetydeligt vådere.
Det diffuse udløb til åen i skel til Matr. nr. 9aq med vandspejlskoter målt til + 12,75 m og +
12,87 m med en terrænkote på + 13,24 m hæves til + 13,00 m ved udlægning af singels 8 – 16
mm med grusfyld i de lave dele af terrænet. Terrænet op mod skrænten ligger i kote + 13,15 m,
men det er allerede i dag påvirket af kildevand til terræn, så ændringen vil kun have lokale konsekvenser ved udløbet.
Ved udløbet i den østlige afgrænsning af engen på Matr. nr. 21c kan terrænet hæves lidt til +
12,70 m terrænet 20 – 30 m fra åen, hvor laveste terræn ligger mellem kote + 13,50 og kote +
12,75 m. På engen er der målt frit vandspejl i terræn på + 12,66 m 100 m fra udløbet og +
13,05 m 250 m fra udløbet, så det vil ikke ændre drændybden væsentligt på engen. Arealer under + 12,75 m vil have vand i terræn, stort set som i dag.
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