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1. Baggrund for anlægsarbejderne 

Som en del af LIFE-projektet LIFE 70 ”Restaurering af sjældne våde 

naturtyper i Syddanmark” 1 har Odense kommune ønsket at der ud-

arbejdes forslag til forbedret hydrologi på engene langs Odense Å 

fra Sct. Klemens til kommunegrænsen mod Assens og Fåborg-Midt-

fyn kommuner. Ådalen er en del af Natura 2000 habitatområdet 

Odense Å. 

 

Med projektet ønskes den prioriterede naturtype Rigkær (7230) 

fremmet, dels ved rydning af opvækst og afgræsning, som er 

iværksat på de fleste engarealer, og dels ved at afbryde eller hæve 

vandstanden i de grøfter, som afvander engene og kilderne. 

 

Beskrivelsen af de mindre anlægsarbejder for at forbedre hydrolo-

gien sker dels på grundlag af den tidligere udførte rapport med be-

skrivelse af mulighederne for hævning af tilløb og naturgenopret-

ning (Rambøll April 2014) og dels på grundlag af aftaler på møder 

med de påvirkede lodsejere gennemført af Odense Kommune i 

2015 -16. 

 

2. Område 2 – Ådalsskolen, Bellinge 

 

2.1 Aktuelle forhold 

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 øst-

lige del. Parallelt med åen ligger en lav levée i kote + 12,00, som 

er gennemgravet af en grøft, der afvander engen mellem levéen og 

skrænten med et terræn lidt under kote + 11,75 m.  

 

                                                
1 Del af projekt Life 11 NAT/DK894 - RARE NATURE 
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Figur 2-1: Område 2.  

 

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 øst-

lige del er der to matrikler, 8c og 5 h, der både omfatter skrænten, lidt eng og højjord med 

et overdrev. Engen, overdrevet og skoven på bakken er siden 2015 afgræsset. 

 

Der er en rørlagt kilde med udløb på grænsen til Matr. 42b, hvorfra vandet løber i en lav 

grøft langs skellet til åen. Fra skoven over skrænten er der to kilder, der løber til engen i en 

grøft, som på grænsen mellem Matr. nr. 23e og 22as er gravet gennem levéen, så kildevan-

det ledes til åen gennem grøften. 

 

En kilde på den østlige Matr. nr. 5h.løber direkte til åen. 

 

Naturlig hydrologi i området vil betyde, at vandet fra kilderne skal løbe diffust til engen, 

hvor vandet siver gennem engen til udløb i den østligste ende af engen, idet vandet hindres 

i at løbe direkte til åen på grund af levéen, der er dannet som en naturlig sandbanke langs 

åen. 

 

2.2 Formålet med arbejderne 

Ændringerne skal udnytte kildevandet fra de tre kilder til at overrisle engene i stedet for at 

det løber direkte til åen. Ph-værdien er målt til 7,75 i den rørlagte kilde og 8,06 og 8,25 i de 
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to centrale kilder. Den naturlige hydrologi gennem den svagt hældende eng mod det natur-

lige udløb til åen i den østlige ende retableres ved at blokere de direkte udløb til åen. 

 

Der skal ikke opstå stillestående vand på engen. Nedstrøms grøften til åen er der aflejret en 

lav sandbanke ind over engen. Der skal her udføres en lille afgravning af sandaflejringerne, 

så den fremtidige afvanding med øst gennem engen kan ske uden opstuvning af stillestå-

ende vand på engen. Desuden skal der afgraves lidt mellem to lavninger på engen opstrøms 

grøften, så vandet fra den rørlagte kilde kan ledes gennem engen uden sødannelse. 

 

Det strømmende kildevand hen over engen vil give mulighed for udvikling af rigkær. 

 

Ud for kilderne fra skoven er der tidligere afgravet kildekalk i skrænterne. For at fremskynde 

udviklingen af rigkær på den skrånende eng, hvor kilderne samles, skal der genudlægges et 

ca. 10 cm tykt lag af nedknust kalk med bakkegrus på et 500 m2 stort areal, som efterføl-

gende overrisles med kildevandet. 

 

2.3 Arbejder for forbedret hydrologi 

2.3.1 Ændring af afløbet fra den rørlagte kilde 

Kilden skal drejes ind over engen ved afgravning af en 10 m lang rende med en bundredde 

på 0,50 m og med en bundkote 0,05 m under bunden i den eksisterende grøft til + 12,15 m 

i terrænkoten + 12,25 m. Renden udføres, hvor grøften svinger lidt mod øst. 

 

 

Figur 2-2: Område 2, Ændring af afløbet for rørlagt kilde.  

 

Drænudløbet leder også regnvand fra skolen. Den eksisterende grøft skal fortsat kunne af-

vande ved store vandføringer, således at den nye rende kun afleder alt vand når der ikke er 

større tilløb af regnvand. Opfyldningen af den eksisterende grøft skal ske ved afgravning af 

ca. 0,2 m blød bund og opfyldning med ren lerholdig jord afdækket med 100 mm sten som 

afdækkes med grus, så hulrummene er udfyldt. 
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Indløbet til den nye rende sikres ved at sætte to rækker sten 300 – 500 mm med 0,5 m af-

stand i 1 m længde. 

 

2.3.2 Retablering af kildeområde 

Centralt i området samles vandet fra to kilder i en gravet grøft, som leder vandet til den 

grøft, som er gravet gennem levéen. Der er tidligere gravet kildekalk i skråningen ved disse 

kilder. Der udføres et forsøg på at fremme udviklingen af rigkær ved at tilføre kalk til dette 

kildeområde.  

 

Ved besigtigelse af engområdet i januar 2017 er der i det pågældende kildeområde kun set 

høje vinterstandere af blandt andet rørgræs samt alm. syre. I selve grøften er der tykbladet 

ærenpris, sideskærm samt vandmynte. Der skal inden udførelsen af forsøget med udlæg-

ning af kalk og grus foretages en besigtigelse i slutningen af maj eller starten af juni måned 

2017 for at sikre, at der ikke fjernes sjældne arter, som man netop ønsker at forbedre vilkå-

rene for med udlæggelsen af kalk. Hvis der ved besigtigelsen registreres arter, som ønskes 

bevaret, undlades at fjerne overjorden og udlægge kalk her, og hvis der generelt i området 

findes sjældne arter, undlades forsøget med genudlægning af kalk. 

 

 

 

Figur 2-3: Område 2, Centrale område med kilde og tilfyldte grøfter.  

 

Genudlægningen af kalk i kildeområdet udføres ved at afgrave vegetation og ca. 0,1 m blød 

bund på et ca. 500 m2 stort areal på begge sider af den eksisterende grøft. Inden afgravnin-

gen ryddes høje urter ved høslæt og det afhøstede materiale fjernes fra kildeområdet. Det 

afgravede materiale kan derefter anvendes til opfyldning af grøften nedstrøms kildeområdet.  
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Der tilkøres, udlægges og afrettes et lag på 100 mm med en blanding af kalkskærver med 

min. 94 % CaCO2 og kalkholdigt bakkegrus på arealet. Opstrøms kildeområdet efterlades en 

1,0 m bred rende i det afgravede område til begge sider, så vandet fra grøften kan fordeles 

jævnt over hele kildeområdet. Det afgravede område afsættes i terrænet ved opstartmødet. 

Den aftalte mængde af kalk fordeles jævnt ud over området med en maks. afvigelse på tyk-

kelsen på +/- 25 mm og afdækkes med 50 mm groft kalkholdigt grus. 

 

2.3.3 Materialer 

Sten til erosionsbeskyttelse af opfyldning i eksisterende grøft leveres med en fraktion på ca. 

32 mm – 64 mm, som efterfyldes med grus.  

 

Kalkskærver til kildeområdet leveres som skrivekridt i en fraktion på 0 – 50 mm kan leveres 

fra Dankalk som produktet Crumbles. 

Kalkskærverne afdækkes med ca. 50 mm bakkegrus, gerne kalkholdigt med sten i fraktio-

nen 2 – 32 mm 

 

2.3.4 Tilfyldning af grøfter 

Den eksisterende grøft fra kilderne og gennem levéen skal tilfyldes, så vandet i fremtiden 

løber diffust gennem engen til udløbet mod øst. Tilfyldningen kan ske med afgravet materi-

ale fra kildeområdet og afgravninger for terrænregulering. Materialet komprimeres med 

bæltemaskiner. Da opfyldningen vil indeholde meget organisk materiale udføres den kompri-

merede opfyldning med 0,1 m overhøjde i forhold til det omgivende terræn. 

 

2.3.5 Terrænregulering for at lede vandet gennem engen til udløb mod øst 

Der skal fortages afgravning på to lokaliteter markeret i Figur 2-2 og 2-3, for at der ikke 

sker opstuvning af vand på engen med den ændrede hydrologi.  

 

For at vandet fra den rørlagte kilde kan passere det eksisterende terræn over kote + 11,75 

m ved skel mellem Matr. nr. 22ac og 23e, skal terrænet reguleres ved afgravning af en 2 m 

bred og 20 m lang rende til bundkote + 11,60 m, se Figur 2-3. Inden afgravningen fjernes 

høje græsser ved høslæt og den afgravede jord kan derefter anvendes til opfyldning af grøf-

ter. 

 

Inden udløbet mod øst er der aflejret sand ind over engen til over kote + 11,75 m, så udlø-

bet er blokeret. Terrænet reguleres ved afgravning af en 2 m bred og 35 m lang rende til 

bundkote + 11,50 m. Inden afgravningen fjernes høje græsser ved høslæt og den afgravede 

jord kan derefter anvendes til opfyldning af grøfter. 

 

 

2.4 Adgangsmuligheder 

Der er adgang fra den grusbelagte plads bag Ådalsskolens parkeringsplads. Det må påreg-

nes, at der skal laves et led med ledhåndtag i kvæghegnet. Da der er dyr på engen, skal 

leddet lukkes efter hver passage. Fra hegnet vælges den mest faste adgang ned over engen 

til den mere tørre levée, som kan følges frem til afgravninger og opfyldninger. Materialer til 

kildeområdet skal transporteres via levéen til kilden. Der kan køres over engen til kilden 

mod vest. 
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Al kørsel i området skal ske i ét spor med maskiner på larvebånd med lavt marktryk. Det 

kan være nødvendigt at udlægge fiberplader på de lave områder i engen, hvor der skal kø-

res materialer til kildeområdet. Sporkøring over 100 mm skal udjævnes inden aflevering. 

 

 

 

3. Område 6 – Borrebyvej 44  

 

3.1 Aktuelle forhold 

 Matr. nr. 9ag omfatter en beboelse fra den tidligere landbrugsejendom Fangel Ågård, med 

en markvej ned til engen med skrænten op mod den dyrkede jord.  

 

I ådalen er der en 50 – 90 m bred 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, men også modtager dræn-

vand. Højdekurverne tyder på, at der har været udgravet kildekalk på den vældpåvirkede 

del af dette område. Syd for dette vældområde er der en begrænset vældpåvirkning på en-

gen mellem åen og skrænten. 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 3-1: Vældpåvirket eng under tilgroning på Matr. nr. 9a 

 

På Matr. nr. 9a er den delvist tilgroede vældpåvirkede eng i den nordlige del afvandet med 

to grøfter der ledes til åen gennem en 25 cm rørunderføring i levéen. Grøfterne ses tydeligt 

på ortofoto fra 1954, se Figur 3-2.  
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Den ene grøft afvander kilderne i skrænten. Det ses på Figur 3-2, at der syd for grøftens ud-

løb til åen er etableret en bred levée langs åen 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.  

 

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. 

 

 

Figur 3-2: Grøfter i den vældpåvirkede eng Matr. nr. 9a, 1986-88 

 

3.2 Formålet med arbejderne 

Med det formål at fremme udviklingen af rigkær skal udstrømningen af kildevand forsinkes 

inden udløb til Odense Å ved en delvis opfyldning af åen langs levéen. Herved vil vandstan-

den på engen langs grøften hæves lokalt, men det vil ikke ændre muligheden for at af-

græsse området med lette kreaturer. Vandstandsforholdene i selve kildeområdet ændres 

ikke. 

 

3.3 Arbejder for forbedret hydrologi 

Grøften fra kilderne og udløbet gennem levéen skal ikke ændres. 

Grøften parallel med levéen skal inden udløbet til grøften fra kilderne hæves ca. 0,25 m til 

en bundkote på + 14,25 m 20 m før udløbet i tværgrøften til kote + 13,0 m ved udløbet til 

tværgrøften. Opfyldningen skal ske med ren lerholdig jord afdækket med 50 mm sten 8 – 

32 mm iblandet grus. 
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3.4 Adgangsmuligheder 

Der er adgang til engen ad markvejen fra Borrebyvej 44 med et spor ned ad skråningen. 

Det må påregnes et der skal tilkøres ca. 8 m3 jord og sten med bæltemaskine med lavt 

marktryk på selve engen. Der må påregnes blød bund i kildeområdet, hvor færdsel skal 

undgås. Der skal køres i et spor gennem terrænet langs skrænten syd om kildeområdet. 

Sporkøring over 100 mm skal udjævnes inden aflevering. 

 

 

 

 

 

4. Område 8 – Store Markvej ved Borreby Mølle 

 

4.1 Aktuelle forhold 

Området er en afgræsset eng med en vældpåvirket skov med bl.a. rødel. Engen er opdelt i 2 

matrikler med samme ejer, 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 4-1: Område 8.  

 

Terrænet hælder svagt mod nord fra kote + 14,25 m ved Borreby Mølle til + 13,50 m i den 

nordlige del.  

 

 

Den største centrale del af engen er beliggende omkring kote + 13,75 m. Parallelt med åen 

ligger en lav levée i kote + 14,00, som er gennemgravet af en grøft, der afvander den cen-

trale eng. Arealet afgræsses med kreaturer. 

 

Centralt i området er der en skov, hvoraf den halvdel, der er nærmest åen er vældpåvirket. 

I den nordlige del af Matr. nr. 2a er jorden våd med mindre søer, som er under tilgroning. 

 

Grøften, som afvander den centrale eng, har udløb til åen ved matrikelskellet mellem 3m og 

2a. Denne grøft er resterne af den oprindelige kanal, der ledte vandet fra vandmøllen til 
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åen. Grøften afvandes med et 110 mm rør gennem levéen til åen. Bundkoten af røret er + 

12,85 m. Vandstanden ved indløbet til røret er målt til + 12,91 m. I den lave eng ved star-

ten 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. Tilstrøm-

ningen 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. 

 

Den nordlige del af området er mere fugtigt med en ellesump med kildevand. Ved St. 

25.420 lige nord for elleskoven er der en grøft, der afvander skoven med udløb til åen under 

en overkørsel gennem et 250 mm rør med en bundkote på + 12,71 m. Inden for overkørs-

len er der målt et vandspejl på + 12,81 m. Der er noget fald på strømmen i grøften gennem 

engen og ved udløbet fra skoven er der målt et terrænnært vandspejl på + 13,57 m. Ter-

rænkoten 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. 

 

4.2 Formålet med arbejderne 

Afvandingen af den centrale eng ønskes ændret, så der tilbageholdes mere af det udsivende 

vand og regnvandet, så engen ikke tørrer så hurtigt ud om foråret og dermed skabe mulig-

hed for udvikling af rigkær. Området skal dog fortsat kunne afgræsses. 

 

Dette sikres ved, at der udføres mindre terrænreguleringer, der sikres afvanding gennem 

engen mod nord til åen. Udsivende kildevand vil således påvirke et større areal af engen. 

 

Ellesumpen i den nordlige del er tilstrækkelig våd, men ved at blokere udløbet, kan engen 

mellem elleskoven og åen gøres mere permanent våd og kildevandet ledes over engen til 

det naturlige udløb mod nord. Dette område kan i den aktuelle tilstand ikke afgræsses med 

får, men let kvæg som Galloway vil kunne afgræsse området, også med den foreslåede æn-

dring. 

 

4.3 Arbejder for forbedret hydrologi 

Den centrale grøft til åen blokeres ved at fjerne røret og fylde levéen op til + 14,00 m. Blo-

keringen begrænses til fjernelse af rørene, opfyldning af grøften de 5 m nærmest åen og re-

tablering af levéen til kote + 14,00 m på en ca. 10 m strækning omkring udløbet. Herved vil 

regnvand og den diffuse tilstrømning af kildevand til engen afvandes som oprindeligt mod 

nord til diffust udløb til åen i den nordlige ende af engen. Udsivning af kildevand vil kunne 

påvirke en større del af engen. Ved retablering af levéen til kote + 14,00 m vil hyppigheden 

af oversvømmelse med næringsrigt vand fra åen reduceres.  

 

Der skal udføres lokale terrænreguleringer i engen nord for det lave område fra grøften til 

ud for elleskoven, så det bliver muligt for vandet at løbe på terrænet mod nord uden større 

permanente vandflader på engen. Dette udføres som en 0 -20 cm dyb og ca. 2,0 m bred af-

gravning parallelt med åen gennem det laveste terræn omkring kote + 13,75 m. Afgravnin-

gen udføres i tre delområder hvor terrænet er over + 13,75 m. Afgravning 1 er 12 m lang 



 

H:\BKF\Erhverv og Bæredygtighed\Landbrug og Natur\Personer\lkis\NaturNetværk\Natura 2000\Life-mose\Biologisk 

dokumentation\Hydrologirapport\Forslag til forbedret hydrologi i Odense Ådal - kildevæld.docx  

11/17 

 

med en bundkote i + 13,60 m. Afgravning 2 er 22 m lang med en bundkote i + 13,60 m. Af-

gravning 3 er 50 m lang med en bundkote startende i + 13,60 m med fald til + 13,50 m 

nærmest åen mod nord. Det afgravede materiale kan anvendes til blokering af udløbet fra 

grøften og fordeles på de lave steder af levéen langs åen ved den sydlige blokering. 

 

 

Figur 4-2: Afgravninger i Område 8.  

 

 

Den nordlige grøft blokeres ved udløbet ved at optage røret og efterfylde på overkørslen. 

Vandet fra engen og elleskoven vil afvandes gennem det naturlige diffuse udløb til åen i den 

nordlige ende af lavbundsområdet. 

 

4.4 Adgangsmuligheder 

Der er adgang til området fra vejen Klemmeløkken og der kan køres på levéen langs åen. 

Kørsel i engen skal ske med bæltemaskiner med lavt marktryk. Dette gælder også for trans-

port af jord med dumper. Sporkøring over 100 mm skal udjævnes inden aflevering. 
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5. Område 9C – Assensvej 238 og 248 

 

5.1 Aktuelle forhold 

Det samlede område 9A – 9C består af en 1,2 km lang og 50 – 100 m bred sammenhæn-

gende eng i ådalen på en strækning, hvor åens slyngninger er nogenlunde bevarede, såle-

des at åens slyngninger betyder, engens bredde varierer.  

 

Delområde 9C omfatter de 3 matrikler 12ae, 6bø og 6g. 

 

 

Figur 5-1: Område 9 – Oversigtskort 

 

 

 

 

I Delområde 9C 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 sandban-

ker og skrænten ligger terrænet typisk 0,5 m lavere og er mere fugtigt og lokalt direkte 

vådt. 

 

I den sydvestlige del af området (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 
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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 ved grøftens start er påvirket af trykvand. 

 

 

Figur 5-2: Delområde 9C – Eng med grøften, der dræner kildevæld 

 

Vandspejlet i grøften er i kote + 13,95 m i en terrænkote på + 14,25 m neden for skrænten. 

Hvor grøften drejer mod åen ved skel til Matr. nr. 6bø er vandspejlet målt til kote + 13,22 m 

i en terrænkote + 13,37 m. Vandspejlet i grøften 20 m fra åen er målt til kote + 13,14 m i 

en terrænkote på + 13,35 m. 

 

Grøften til åen afvander også en del af engen på Matr. nr. 6bø nordøst for grøften, hvor ter-

rænkoten 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. 

 

5.2 Formålet med arbejderne 

Formålet med tildækning af grøften i det sydvestlige område er at lade kildevandet påvirke 

et større areal neden for det aktuelt påvirkede kildeområde, så arealet med rigkær kan udvi-

des.  

 

Formålet med hævning af bunden i grøfterne ved udløbet til Odense Å er at kildevand fra 

skrænterne langs ådalen skal tilbageholdes længere tid på engene med mulighed for udvik-

ling af rigkær på de vådere enge, uden at dette skal hindre en afgræsning med kvæg i løbet 

af sommeren, hvor fordampningen normalt helt eller delvist vil udtørre mindre vandflader på 

engene. 

 

5.3 Arbejder for forbedret hydrologi 

I det vestlige delområde (Matr. nr. 12ae) skal grøften, der afvander kildevældet langs 

skrænten, blokeret helt til kote + 14,25 på en 4 m strækning, så det udsivende vand fra kil-

den tvinges til at sive gennem området og diffust ud på den lave eng. Opfyldningen skal ske 
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i grøften mellem tuerne af topstar, uden at beskadige tuerne. Jorden skal tilkøres til grøften 

fra sydøst fra det højere terræn langs åen. Opfyldningen skal ske med ren lerholdig jord 

 

Bundkoten i grøften gennem engen hæves på en strækning 30 – 40 m fra åen til + 13,25 m, 

så vandstanden hæves fra + 13,14 m til + 13,25 m. Dette vil kun hæve vandstanden på en-

gene omkring med terrænkote omkring + 13,25 m ubetydeligt. 

Opfyldningen skal ske med ren lerholdig jord afdækket med 50 mm sten 8 – 32 mm iblandet 

grus. 

 

  

Figur 5-3: Delområde 9C – Placering af ændringer i hydrologien 

 

5.4 Adgangsmuligheder 

Adgange skal ske ad sporet vest for kildevældet til den højere sandbanke langs åen. 

Kørsel på engen herfra til kildevældet skal ske med bæltekøretøj med lavt marktryk. 

 

 

6. Område 9b – Assensvej 218,212,208 og 206 

 

6.1 Aktuelle forhold 

Delområdet omfatter 4 matrikler nævnt med strømmen fra sydvest mod nordøst: 7r, 7d, 

10l, 10f. Matr. nr. 7r afgræsses med får og det øvrige areal med kvæg.  

 

I Delområde 9B slynger åen sig, så bredden af engen variere mellem 30 og 120 m. Ter-

rænkoten til engen falder fra under + 13,25 m til under + 13,00 m, mens et smalt terræn 

langs åen (levéen) er 0,3 - 0,5 m højere. Ud for Matr. nr. 7r mangler denne levée, da den er 

eroderet bort af åens slyngning. 
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I skellet mellem Matr. nr. 7r og 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 ter-

rænkote på ca. + 13,15 m. 

 

I skellet mellem Matr. nr. 7d og 10l er der en grøft til åen. Grøften afvander engen sydvest 

for grøften med en terrænkote lidt over kote 13,00 m. Den nordvestlige del af engen på 

Matr. nr. 10l afvandes til grøften med et rør under stien langs grøften med en terrænkote på 

ca. + 13,25 m. 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 sand-

synligvis også til grøften. Vandspejlet i søen er målt til + 12,99 m. På engen foran søen på 

matr. nr. 10l er der målt vandspejl i terræn på + 12,86 m. 

 

En grøft på Matr. nr. 10f afvander engen i ca. kote + 12,80 m med laveste terræn i kote + 

12,69 m. Foran skrænten drejer grøften mod sydvest og slutter lidt før skel ved en markvej. 

Vandspejlet i starten af grøften er + 12,85 m og 10 m fra grøftens udløb + 12,46 m, hvor 

terrænet er i kote + 13,17 m.  

 

To dræn leder vand til starten af 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 bundkoten i brønden er + 12,42 m. Et mindre dræn fra Matr. nr. 10l le-

des direkte til grøften med en bundkote på + 12,87 m. Der er udtaget vandprøver af de to 

dræn. Prøverne er analyseret for tot P og Tot N samt Ph-værdien. I det største tilløb i brøn-

den 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. Vandet er således egnet til overrisling af engen. 

 

Endnu en grøft på Matr. nr.10f ca. 50 m øst for den større grøft afvander engen og udsivnin-

gen 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. 

 

Ved matrikelgrænsen til Matr. nr. 12z er der en diffus udsivning fra engen til åen. 

 

6.2 Formålet med arbejderne 

Formålet med hævning af bunden i grøfterne ved udløbet til Odense Å er at kildevand fra 

skrænterne langs ådalen skal tilbageholdes længere tid på engene med mulighed for udvik-

ling af rigkær på de vådere enge, uden at dette skal hindre en afgræsning med kvæg i løbet 

af sommeren, hvor fordampningen normalt helt eller delvist vil udtørre mindre vandflader på 

engene. 

 

 

6.3 Arbejder for forbedret hydrologi 

Der udføres arbejder for ændret hydrologi i de tre af grøfterne ved udløbet til Odense Å. 

 

Grøften i skel mellem Matr. nr. 7d og 10l afvander arealet vest for grøften med en ter-

rænkote lidt over kote 13,00 m. Da det aktuelle vandspejl på engen er passende skal koten 

til udløbet fra grøften ikke ændres, idet vandspejlet målt til + 12,92 m kun er 8 cm under 

terrænkoten. Lodsejeren ønsker imidlertid at kunne rense grøften op, når vandstanden i 
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søen oven for engen er for høj. Derfor skal den aktuelle vandstand på engen fastholdes ved 

at placere et skot i grøften foran kvægovergangen nær udløbet. Skottet udføres som en 10 

mm stålplade med overkant i kote + 13,00 m og en 300 mm udskæring til kote + 12,90 m. 

På begge sider af skottet udlægges lerholdig jord i grøften med 100 mm afdækning af sten 8 

– 32 mm med hældning 1:10 fra kote + 12,90 m ved stemmet til bunden af grøften. Med 

dette tiltag kan lodsejeren oprense grøften uden at påvirke vandstanden på engen negativt. 

 

Grøften på Matr. nr. 10l afvander dræn, som ikke må påvirkes. Vandstanden ved udløbet 

hæves fra de nuværende + 12,46 m til kote + 12,75 m, så engene afvandes mindre end i 

dag, men uden påvirkning af dræntilløbene. Vandstandshævningen skal udføres som et va-

dested, som kan sikre plejen af engene ved at kvæg og en traktor kan passere uden at 

træde grøften ned. Vadestedet placeres 10 m fra åen ved den nuværende overgang. 

 

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. Vand-

standen på engen kan fastholdes i kote + 12,90 m ved anlæg af et vadested over grøften. 

Vadestedet placeres ca. 2 m fra åbrinken i forlængelse af levéen, som på dette sted kun er 

svagt udviklet. 

 

 

Figur 5-4: Delområde 9B – Placering af ændringer i hydrologien 
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6.4 Arbejder med etablering af vadesteder 

6.4.1 Generelt 

Vadestederne etableres ved, at der udføres følgende arbejder: 

 

• Afgravning af jord og blødbund til undersiden af vadestedet i den eksisterende grøft 

gennem engen og kanterne i 3 m bredde og afretning således at stenmaterialet kan ud-

lægges med den foreskrevne geometri. 

  

• Levering og udlægning af det beskrevne stenmateriale i 200 mm tykkelse i 3 m brede 

vadesteder over grøften for passage af kvæget og traktor. Vadestedet udføres med et 1 

m bredt plant bundprofil i den angivne bundkote og ramper til terræn med hældning 1: 

10.  

 

• Afgravet jord kan indbygges i levéen på begge sider af det østlige vadested, hvor den 

eksisterende levée er så lav, at passage er vanskelig. 

 

• Tørholdelse efter entreprenørens behov af ud- og afgravninger er indeholdt i udgrav-

ningsarbejderne. 

Inden arbejdet udførelse skal entreprenøren levere oplysninger om arbejdsgange, placering 

af transportveje, materiel m.m., så det sikres, at færdsel i rigkær undgås, og således at 

unødig påvirkning af de øvrige områder, der ikke direkte er berørt af anlægsarbejderne, kan 

undgås. Bygherren forbeholder sig ret til at afvise transport gennem § 3-områder, der ikke 

er anvist som adgangsvej eller berørt af anlægsarbejderne. Sporkøring over 100 mm skal 

udjævnes inden aflevering. 

6.4.2 Materialer 

Sten til vadesteder og erosionsbeskyttelse leveres med en fraktion på ca. 50 mm – 150 mm, 

som efterfyldes med en blanding af grus, ærtesten og nøddesten 8 – 32 mm.  

 

Ovennævnte stenmaterialer skal være uden skarpe sten og maks. 5 % kalk og flint.  

 

6.5 Adgangsmuligheder 

Tilkørsel ad markvejen til Assensvej 208, hvorfra der er et spor ned til engen, hvor der kø-

res til åen ved det ene vadested. Herfra kan køres langs åen. Der skal anvendes bæltema-

skiner og -dumper med lavt marktryk ved kørsel på engen. 


