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1

INDLEDNING

1.1

Baggrund
Skov og Naturstyrelsen Storstrøm har igennem en årrække arbejdet med at skabe
muligheder for bedre forhold i Øvre Suså, blandt andet med retableringstiltag i vandløbet og udvalgte tilløb /1,2/.
Nærværende restaureringsprojekt omfatter gensnoning af to delstrækninger af øvre
Suså beliggende mellem Røde Bro og Broksø Bro, som er beliggende på grænsen
mellem Næstved og Faxe Kommune. Projektet omfatter desuden etablering af en
røroverkørsel i udløbet af Tuemosegrøften til Øvre Suså, omtrent beliggende mellem
de to projektstrækninger.
Projektområdets beliggenhed fremgår af oversigtskortet figur 1.1.1, detailkortet figur
1.1.2 og af tegning 1.

Figur 1.1.1. Oversigtskort. Projektstrækningen er markeret med rød streg nordøst for Fensmark

7 / 50

Naturstyrelsen - Gensnoning Øvre Suså

Figur 1.1.2. Detailkort. Projektstrækningen er beliggende mellem Røde Bro i sydøst og Broksø Bro i nordvest.

1.2

Formål
Gensnoningsprojektets formål er at forbedre de fysiske forhold i vandløbet, øge den
biologiske mangfoldighed samt forbedre leve- og ynglebetingelserne for flere truede
fuglearter og hermed muliggøre opfyldelse af dele af Vandramme- og Habitatdirektivet.
Formålet med etablering af røroverkørsel ved udløbet af Tuemosegrøften er at lette
adgangen for vandløbsvedligeholdelse på Faxe Kommunes del af vandløbet samt
medvirke til sikring af afvanding af Tuerne.
Gensnoningsprojektet gennemføres under den forudsætning at der ikke forekommer
forringede afvandingsforhold ved store vandføringer opstrøms de gensnoede strækninger (Skuderløse Enghave og Tuerne) som følge af gensnoningsprojektet.
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2

DATAGRUNDLAG OG REGISTRERINGER

2.1

Gældende regulativer
Øvre Suså danner på projektstrækningen grænse mellem Faxe og Næstved kommuner og er kommunalt vandløb i begge kommuner. Før kommunalreformen var Øvre
Suså amtsvandløb i Vestsjællands Amt, og det gældende regulativ er fra 1994 /3/.
Tuemosegrøften er kommunalt vandløb i Faxe Kommune. Før kommunalreformen var
Tuemosegrøften kommunevandløb i Haslev Kommune, og det gældende regulativ er
fra 1989 /4/.
I det følgende gennemgås vandløbenes regulativmæssige dimensioner og vedligeholdelse på projektstrækningerne.
I regulativet for Øvre Suså er det besluttet, at vandløbet skal vedligeholdes, så der
opretholdes tværsnitsprofiler med et minimums-tværsnitsareal. Derfor er vandløbets
dimensioner i regulativet angivet som teoretiske dimensioner.
I regulativet for Tuemosegrøften er det besluttet, at vandløbet skal vedligeholdes på
basis af vandløbets fastlagte geometriske skikkelse.
2.1.1

Regulativmæssige dimensioner

Øvre Suså
De regulativmæssige dimensioner for Øvre Suså på strækningen gennem Studemose
og Broksø Moser er vist i tabel 2.1.1.1.
1. del af projektstrækningen af Øvre Suså langs Studemosen (og Holmegårds Porsmose) strækker sig fra Røde Bro st. 10.516 til umiddelbart opstrøms udløbet af Svenskegrøften i st. 11.481. På denne strækning findes der et ringe fald (0,35 ‰), idet
faldet dog aftager yderligere på de nedstrøms ca. 500 m til 0,15 ‰. Bundbredden er
på strækningen 4,5 - 5 m.
2. del af projektstrækningen forløber gennem Broksø Moser fra udløbet af Tuemosegrøften (st. 11.980) til umiddelbart opstrøms udløbet af Sømose Bæk fra højre i st.
12808. På denne strækning har Øvre Suså et overordentligt ringe fald på kun 0,15 ‰
og en bundbredde på 5 m.
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Tabel 2.1.1.1: Fysiske data for Øvre Suså ved Studemosen og Broksø Moser. Tabellen er opstillet på baggrund af vandløbsregulativet /3/. Koter er omregnet fra DNN til DVR90 ved en korrektion på - 8 cm. Bemærk, at der er tale om teoretiske vandløbsdimensioner.

Station

Bundko-

Bund-

Fald

te, m

bredde

‰

DVR90

(Vand-

Anlæg

Bemærkninger

slug)
m
10.512

27,32

x

x

4,5

0,35

X
Røde Bro. Vejbro af beton.
Faxe og Næstved kommuner.
Bredde: 8,5 m.

x
11.000

27,15

11.481

27,08

x
Svenskegrøften. Tilløb af
offentligt vandløb fra venstre.

11.980

27,00

12.808

26,88

13.035

26,85

5,0

0,15

1,5

Tuemosegrøften. Tilløb af
offentligt vandløb fra højre.
Sømose Bæk. Tilløb af privat
vandløb fra højre.

x

x

X

Broksø Bro. Vejbro af kampesten. Næstved Kommune.
Bredde 4,7 m.

Tuemosegrøften
Tilsvarende regulativmæssige dimensioner for strækningen af Tuemosegrøftens udløb
i Suså fremgår af tabel 2.1.1.2.
Tabel 2.1.1.2: Fysiske data for Tuemosegrøften. Tabellen er opstillet på baggrund af vandløbsregulativet
/4/. Koter er omregnet fra DNN til DVR90 ved en korrektion på - 8 cm.

Station

Bundkote, m
DVR90

Bundbredde
(Vandslug)
m

Fald
‰

Anlæg

x

x

X

928

27,09

1210

27,07

0,5

0,1

1

1221

27,06

x

x

X

Bemærkninger

Åbent tilløb
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2.1.2

Vedligeholdelsesbestemmelser

For projektstrækningen i Øvre Suså gælder, at der gennemføres 2 årlige grødeskæringer, fordelt med én gang i hver af perioderne 15. maj - 15. juli og 15. august - 1.
november /3/.
Grødeskæringen foretages således, at grøden kun fjernes i vandløbets naturligt slyngede strømrende i de bredder, der fremgår af tabel 2.1.2.1.
Tabel 2.1.2.1: Strømrendebredder for grødeskæringer i projektstrækningen Øvre Suså /3/.
Strækning

Strømrendebredde

Fra st.

Til st.

m

10.512

11.000

4,5

11.000

13.035

5,0

For projektstrækningen i Tuemosegrøften gælder ligeledes, at der gennemføres 2
årlige grødeskæringer, fordelt med én gang i hver af perioderne 1. juni – 15. juli og 1.
august – 30. september /4/.
Grødeskæringen foretages således, at grøden kun fjernes i vandløbets naturligt slyngede strømrende. Der er i regulativet ikke fastsat krav til strømrendebredder /4/.
2.2

Planmæssige forhold
Øvre Suså danner på projektstrækningen grænse mellem Næstved Kommune mod
syd og vest og Faxe Kommune mod nord og øst, og er derfor omfattet af begge kommuners kommuneplan.
Projektområdet er desuden beliggende på grænsen mellem det tidligere Vestsjællands Amt og det tidligere Storstrøms Amt, og er dermed omfattet af regionplanerne
for Vestsjællands og Storstrøms Amt, som efter amternes nedlæggelse har status af
landsplandirektiver og er gældende indtil vedtagelse af Vandplanen.
Planmæssige retningslinjer fremgår ligeledes af Forslag til Vandplan for Hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, 2013. Opmærksomheden skal dog henledes på, at
Forslag til Vandplan 2013 i skrivende stund ikke er vedtaget.
2.2.1

Vandløbsmålsætninger og miljømål

Iht. Regionplanerne / Landsplandirektiverne er Øvre Suså gennem projektstrækningen
målsat som ”karpefiskevand (B3)”, hvilket ligeledes gælder Svenskegrøften, der løber
til Øvre Suså fra sydvest og udmunder i Øvre Suså i denne station 11481.
Tuemosegrøften og øvrige tilløb til øvre Suså gennem projektstrækningen er ikke
særskilt målsat eller er målsat som ”vandløb til afledning af vand (C)”.
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Iht. Forslag til Vandplan er miljømålet for Øvre Suså gennem projektstrækningen ”god
økologisk tilstand” med faunaklasse 5. Den nuværende miljøtilstand er beskrevet som
”moderat økologisk tilstand” og opfylder således ikke miljømålet i Forslag til Vandplan.
Iht. Forslag til Vandplan er der ikke opstillet et særskilt miljømål for Tuemosegrøften.
2.2.2

Naturværdier og naturbeskyttelse

§ 3-områder
Udover selve Øvre Suså, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som beskyttet
vandløb, er en række af de tilgrænsende arealer øst og vest for projektstrækningen
udpeget som beskyttede naturtyper i medfør af naturbeskyttelseslovens § 3 (ferske
enge, moser, vandløb og søer).
Beskyttelsen indebærer, at der ikke må foretages ændringer i naturtypernes tilstand,
f.eks. i form af dræning, opdyrkning og tilplantning, uden forudgående tilladelse fra
gældende myndighed (Næstved og Faxe Kommune).
En oversigt over § 3 beskyttede naturtyper inden for den nordlige og den sydlige del af
projektområdet samt tilgrænsende arealer er opgjort vha. den vejledende § 3kortlægning på Danmarks Miljøportal, og fremgår af figur 2.2.2.1 og figur 2.2.2.2.

Figur 2.2.2.1. Oversigt over § 3 områder (skraverede områder) i den nordlige del af projektområdet syd for
Broksø Bro. Der er 3 engområder A, B og D og moseområdet C (alle beliggende i Næstved Kommune). Det
lavvandede vådområde (Sømose) nordøst for Øvre Suså (beliggende i Faxe Kommune), er ligeledes af
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 – til trods for at området ikke er kortlagt i den vejledende kortlægning. Området påvirkes dog ikke af gensnoningsprojektet.
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Figur 2.2.2.2. Oversigt over § 3 områder (skraverede områder) i den sydlige del af projektområdet vest for
Røde Bro. Kun det beskyttede engområde E (beliggende i Faxe Kommune) påvirkes af projektet. Resten af
det gensnoede vandløbsprofil udgraves i områder der ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

I forbindelse med projektet er der indhentet data i form af botaniske artsregistreringer
fra offentligt tilgængelige data på Danmarks Miljøportal suppleret med informationer
fra en besigtigelse af projektområdet d. 30. maj 2013, gennemført af Frederik Jensen
(botaniker) og Erik Mandrup (ornitolog) – begge fra Orbicon.
På baggrund af registreringerne, som i varierende omfang dækker § 3-områderne, er
der foretaget en overordnet vurdering af områdernes botaniske værdi og sårbarhed
som følge af projektet.
Sammenfattende kan det på dette grundlag konstateres, at ingen af de berørte § 3områder i dag rummer erkendte botaniske værdier i form af eksempelvis truede eller
sårbare arter og bestande, eller særligt sårbare plantesamfund.
Natura 2000 – Internationale naturbeskyttelsesområder
Projektområdet ved Øvre Suså er centralt placeret mellem en række internationalt
beskyttede naturområder, der tilsammen udgør Natura 2000-område nr. 163 Suså,
Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmosen, jf. figur 2.2.2.3.
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Figur 2.2.2.3. Natura 2000-område nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og
Porsmosen.
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Natura 2000-område nr. 163 omfatter:






Habitatområde nr. 145 Holmegårds Mose;
Habitatområde 146 Rådmandshave;
Habitatområde nr. 194 Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen;
Fuglebeskyttelsesområde nr. 91 Holmegårds Mose og Porsmose;
Fuglebeskyttelsesområde nr. 93 Tystrup-Bavelse Sø.

Hele Natura 2000-området strækker sig omkring 85 km langs med Suså fra lidt vest
for Rønnede til midt i Næstved by og omfatter et samlet areal på 4.084 hektar. På en
stor del af strækningen er det dog kun selve åløbet (Suså), der er udpeget som Natura
2000-område.
I natura 2000-områdets østlige del, hvori det foreslåede projekt finder sted, er der et
sammenhængende naturområde bestående af moseområderne Holmegårds Mose,
Gammellung, Tuerne og Porsmosen, der er udpeget som Fuglebeskyttelsesområde
F91 og samtidig omfatter Habitatområderne H145 og en del af H194, jf. figur 2.2.2.3.
Holmegårds Mose er Østdanmarks største højmose. Der har været udvundet tørv i
mosen gennem århundreder, men udnyttelsen har været intensiveret over nogle årtier
til Holmegårds Glasværk. En del af mosen består derfor i dag af afgravede tørveflader
eller åbne tørvegrave. I områdets vestlige del findes der dog stadig relativt intakte
højmoseflader.
Den østlige del af Natura 2000-området rummer et mosekompleks med internationalt
vigtige naturtyper som aktiv højmose, hængesæk, tidvis våd eng, avneknippemose og
skovbevokset tørvemose.
Suså, der gennemstrømmer projektområdet, er Sjællands største vandløb, og er levested for internationalt beskyttelseskrævende arter som pigsmerling, bæklampret og
tykskallet malermusling.
Flere af de udpegede områder og dermed forekomster af beskyttede arter og naturtyper ligger imidlertid i så stor afstand fra projektets influensområde, at en påvirkning på
forhånd kan udelukkes. En afgrænsning af projektets potentielle påvirkning af Natura
2000-interesserne, dvs. de enkelte områders udpegningsgrundlag, er foretaget i Tabel
2.2.2.1.
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Tabel 2.2.2.1. Udpegningsgrundlag og relevansvurdering for de 3 Habitatområder og 2 Fuglebeskyttelsesområder, der tilsammen udgør Natura 2000-område nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmosen. *: Særligt prioriteret art eller naturtyper.

Habitatområde 145 Holmegårds Mose
Art/naturtype

Påvirkning/relevans
Pga. afstanden til projektets influens-

1082 Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus)

område kan en væsentlig negativ
påvirkning afvises

1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)

Do

1903 Mygblomst (Liparis loeselii)

Do

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

Do

3160 Brunvandede søer og vandhuller

Do

6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop

Do

6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn

Do

7110 * Aktive højmoser

Do

7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse

Do

7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand

Do

7210 * Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe

Do

7230 Rigkær

Do

91D0 * Skovbevoksede tørvemoser

Do

91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Do

Habitatområde 146 Rådmandshave
Art/naturtype
1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana)

Påvirkning/relevans
Pga. afstanden kan en væsentlig
negativ påvirkning afvises

3260 Vandløb med vandplanter

Do

9130 Bøgeskove på muldbund

Do

9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund

Do

91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Do

Habitatområde 194 Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen
Art/naturtype
1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior)

Påvirkning/relevans
Kun eventuelle forekomster ved Tuerne og selve Suså ved projektområdet
er potentielt relevante

1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana)
1032 Tykskallet Malermusling (Unio crassus)
1096 Bæklampret (Lampetra planeri)

Do
Do
Do

1149 Pigsmerling (Cobitis taenia )

Do

1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)
1340 * Indlandssaltenge

Do
Do

3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved
bredden
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
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3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

Do

3160 Brunvandede søer og vandhuller

Do

3260 Vandløb med vandplanter

Do

3270 Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter

Do

6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

Do
Do

6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop

Do

6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn

Do

7210 * Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe

Do

7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand

Do

7230 Rigkær

Do

9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn

Do

9130 Bøgeskove på muldbund

Do

9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund

Do

91D0 * Skovbevoksede tørvemoser

Do

91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Do

Fuglebeskyttelsesområde nr. 91 Holmegårds Mose og Porsmose
Kan potentielt forekomme i eller nær

Sangsvane (Trækfugl)

projektområdet

Sædgås (Trækfugl)

Do

Rørdrum (Ynglefugl)

Do

Havørn (Trækfugl)

Do

Rørhøg (Ynglefugl)

Do

Plettet rørvagtel (Ynglefugl)

Do

Engsnarre (Ynglefugl)

Do

Trane (Ynglefugl)

Do

Mosehornugle (Ynglefugl)

Do

Fuglebeskyttelsesområde nr. 93 Tystrup-Bavelse Sø
Art/naturtype

Påvirkning/relevans
Pga. afstand kan en væsentlig negativ

Sædgås (Trækfugl)

påvirkning afvises

Havørn (Ynglefugl)

Do

Kongeørn (Trækfugl)

Do

Engsnarre (Ynglefugl)

Do

Isfugl (Ynglefugl)

Do

Natura 2000-planen for området, og delt i to, idet der Habitatområdet Holmegårds
Mose (H 145) er opstillet en særskilt målsætning.
I Natura 2000-planen for Natura 2000-område nr. 163, der som nævnt omfatter en
række Fuglebeskyttelses- og Habitatområder, hvoraf kun to vurderes at være relevante i forhold til det aktuelle projekt, hedder det bl.a.:
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”Ferskvandsnaturtyperne, vandløb med vandplanter og kransnålalgesø, er med Susåen og Tystrup Sø vigtige elementer, der binder Natura 2000-området sammen.
Vandløbet med sine markante søer er udover at være stoftransportør også levested
og spredningsvej for en lang række planter og dyr. Vandløbssystemet skal bl.a. være
egnet for tykskallet malermusling. Af de terrestriske naturtyper er indlandssalteng meget speciel og sjælden på det biogeografiske niveau og kræver derfor særlig opmærksomhed i dette Natura 2000-område. Det samme gælder for engsnarre, som findes i
området med en større andel af den samlede danske bestand af arten.”
Det overordnede mål for Natura 2000-område 163 uden Holmegårds Mose (Habitatområde 145) er:









Vandløb sikres god struktur og vandkvalitet som godt levested for specielt
tykskallet malermusling.
Søerne sikres god vandkvalitet og opretholdes som gode fourageringsområder for bl.a. sangsvane, sædgås og troldand, over for hvilke Danmark har et
særligt internationalt ansvar.
Det prioriteres højt at opnå gunstig bevaringsstatus for tykskallet malermusling og naturtypen indlandssalteng, der begge kun findes få andre steder i
landet.
Naturtyperne kalkoverdrev (med vigtige forekomster af orkidéer), surt overdrev, tidvis våd eng og rigkær er truede og sikres forbedret tilstand. Mosehornugle er ligeledes truet, og artens levested sikres forbedret tilstand.
Områdets økologiske sammenhæng og robusthed (dets økologiske integritet)
sikres som helhed i form af en:
1. hensigtsmæssig drift og hydrologi,
2. lav næringsstofbelastning samt
3. gode etablerings- og spredningsmuligheder for arterne.

Særligt skal vandkvaliteten være så god, at Suså kan være egnet levested for tykskallet malermusling. Søerne skal opretholdes som godt rasteområde for sangsvane,
sædgås og troldand, og både yngle- og rastefugle sikres tilstrækkelig lav forstyrrelse.
Truede naturtyper skal sikres forbedret tilstand, og arealet af kalkoverdrev øges.
Habitatområdet Holmegårds Mose har herudover en særlig målsætning:
”Det primære fokus i Holmegårds Mose er genopretning af naturtypen aktiv højmose.
På længere sigt skal forekomst af rigkær i højmosens udkant udvides svarende til det
naturgivne potentiale”.
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2.2.3

Kulturhistoriske forhold

Arkæologiske fund og områdets betydning generelt er undersøgt ved opslag i Det
Kulturhistoriske Centralregister, som har GIS-koblede data om kendte fund og interesseområder plus beskrivelser af fund og områder.
Projektområdet ligger i tilknytning til Holmegårds Mose og har i ældre stenalder været
en del af det samme kompleks af søer og moser, hvorfra der er hyppige fund af sommerbopladser og enkeltfund fra samme periode (figur 2.2.3.1).
Hvad angår konkrete fund, er det karakteristisk, at projektområdet er omgivet af fundsteder, men at der ikke er markeret fund inde i området.

Figur 2.2.3.1: Fortidsminder i omegnen af projektområdet. Rød farve markerer fund fra stenalderen. X:
Genstandsfund, ∆: Div. anlæg, □: Bebyggelse, o: gravhøj. En cirkel omkring markøren angiver usikkert fund.
Indrammede områder er kulturarvsareal.

Det kan konkluderes, at området omkring projektstrækningen har haft høj aktivitet i
stenalderen. Selv om der ikke er registreret fund i selve projektområdet, må man regne med, at der ved graveaktivitet kan vise sig arkæologiske fund.
2.2.4

Grundvandsinteresser

Hele projektområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Det indebærer, at grundvandet beskyttes af hensyn til den fremtidige drikkevandsforsyning.
Den planlagte arealanvendelse (efter regionplanen) kan ikke ændres, hvis ændringen
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fører til forringet grundvandsbeskyttelse. Ændringer, der sikrer godt grundvand, skal
fremmes.
Projektområdet er yderligere beliggende inden for indsatsområdet Suså, som hører til
gruppen med første prioritet for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
2.2.5

Jordforurening

Jordforurening er undersøgt ved opslag i Danmarks Miljøportal. Der er ikke registreret
forureninger på ’videnniveau 1 eller 2’ i projektområdet eller dets omgivelser.
Risikoen for uopdagede jordforureninger i projektområdet vurderes som ringe, fordi
det er beliggende på afstand af væsentlig bebyggelse og erhvervsaktiviteter ud over
landbrug.
2.2.6

Jordbrugs- og beskyttelsesområder

Området omkring Øvre Suså er i Storstrøms og Vestsjællands Amts regionplaner udpeget som beskyttelsesområde. Denne plankategori dækker over kerneområder med
særlige landskabs- og kulturværdier.
Udpegningen indebærer betydelige restriktioner med hensyn til byggeri, anlæg og
råstofindvinding.
2.2.7

Lavbundsarealer

Projektområdet er udpeget som lavbundsområde i Storstrøms Amts og Vestsjællands
Amts regionplan. De udpegede lavbundsområder kan genoprettes som vådområder
med henblik på at mindske kvælstofudvaskningen til havmiljøet og forbedre naturindholdet i området. Til udpegningen er knyttet restriktioner mod aktiviteter, der kan hindre en senere genopretning.
2.2.8

Fredninger

Der er ingen landskabsfredninger indenfor projektområdet.
2.3

Opmåling
2.3.1

Terrænforhold

Til overordnet analyse af terrænforholdene i projektområdet er der fra Geodatastyrelsen downloadet Danmarks Højdemodel (DHM/Terræn 1,6 meter grid).
Danmarks Højdemodel er produceret i kotesystemet DVR90 (Dansk Vertikal Reference). Ældre opmålinger og regulativer anvender DNN (Dansk Normal Nul). Sammenhængen mellem kotesystemerne afhænger af lokaliteten. For projektområdet gælder:
DVR90 = DNN – 8 cm.
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Der har tidligere været udarbejdet flere projektforslag i området med konsekvenskort,
hvor beregnede vandspejl i Suså har været projiceret ud i det omgivende terræn for at
illustrere de projekterede afvandingsforhold.
Imidlertid har lodsejerne ved flere lejligheder givet udtryk for, at de konsekvenskort,
der skulle vise de eksisterende afvandingsforhold ikke var retvisende.
På den baggrund har Naturstyrelsen foretaget stikprøvemålinger af vandspejl og udvalgte terrænpunkter, der blev sammenholdt med henholdsvis vandspejlet i Suså og
Danmarks Højdemodel.
Der er opmålt terrænpunkter indenfor de med rødt afgrænsede områder på figur 2.3.1
Pga. vanskelige adgangsforhold (skov, dybe vandhuller) blev den supplerende terrænopmåling opgivet i dele af området ved Tuerne.

Figur 2.3.1. Områder med supplerende terrænopmåling.

I bilag 6 er vist et tematisk kort, der viser placeringen af de opmålte terrænpunkter.
Med farvemarkering er vist hvorvidt målepunktets opmålte terrænkote er højere eller
lavere end den terrænkote, som fremgår af Danmarks Højdemodel.
Målepunkter med grønne og blå farver i bilag 6 viser målepunkter, hvor Danmarks
Højdemodel beskriver en højere terrænkote, end den opmålte, mens gule og røde
farver angiver, at den opmålte terrænkote er højere end terrænkoten fra Danmarks
Højdemodel.
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Med få undtagelser viser bilag 6, at Danmarks Højdemodel beskriver terrænet i de
lave eng- og moseområder, der grænser op til Øvre Suså, højere end det faktisk er.
Årsagen antages at skyldes, at højdemodellens terrænpunkter fremkommer ved en
laserscanning med fly, og at scanningen ikke kan skelne mellem en vanddækket overflade og en terrænoverflade.
Terrænopmålingen er derfor anvendt til at vurdere fremtidig forløb af Suså ligesom
afgravningsbehov er udarbejdet på baggrund af de opmålte forhold de steder hvor der
blev målt.
I områder hvor der ikke er foretaget terrænopmåling er højdemodellen anvendt.
Opmålingerne af vandspejl viste at vandspejlet i Suså ikke korresponderer med vandspejlet i vådområder og vandfyldte lavninger beliggende langs Suså.
Da områdets afvandingstilstand ikke korresponderer direkte med vandspejlet i Suså er
der ikke gennemført en arealbaseret afvandingsanalyse baseret på modelberegnede
vandspejl, som det ellers er sædvane for denne type af restaureringsprojekter.
2.3.2

Vandløbsforhold

I forbindelse med udarbejdelse af detailprojektet /2/ har Naturstyrelsen bedt Landmålergården i Næstved gennemføre opmåling af Øvre Suså inden for de enkelte projektstrækninger. Der er således i efteråret 2008 gennemført opmåling af i alt ca. 8,4
km af Øvre Suså.
De nyopmålte strækninger omfatter bl.a. følgende strækninger:
Porsmose, Studemosen og Broksø Moser: St. 7752 - st.12800 Fra Stoksbjerg Bro til
den nedstrøms ende af Broksø Fang.
Vandløbet er opmålt med en intensitet svarende til 1 tværprofil for hver 75 - 100 m
vandløb suppleret med et passende antal mellempunkter.
Landmålergården i Næstved har leveret data i gpf-format, og Orbicon har indlæst disse data i VASP-format (Orbicons vandspejlsberegningsprogram).
Denne opmåling er suppleret med en kontrolopmåling foretaget af Orbicon af Øvre
Suså fra 2012.
2.4

Jordbundsforhold
Ifølge Danmarks Miljøportal er hele projektområdet beliggende i område med humusholdig overjord.
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Der foreligger en enkelt (nedlagt) vandforsyningsboring i midten af projektområdet
umiddelbart opstrøms Tuemosegrøftens udløb (DGU nr. 216.339), jf. figur 2.4.1.

Figur 2.4.1. Beliggenhed af boring DGU 216.339. Kilde: Danmarks Miljøportal.

Af boringsbeskrivelsen fremgår, at der under 0,5 meter tørv befinder sig 2,5 meter
kalk- og kridtholdige postglaciale søaflejringer, der i 3 meters dybde underlejres af
moræneler.
Rovandspejlet i boringen er pejlet til mellem 0,4 og 0,7 meter over terræn. Der kan
altså forventes opadrettet grundvandsgradient indenfor projektområdet.
2.5

Oplands- og afstrømningsforhold
På baggrund af Orbicons oplandsdatabase er der udtaget en række relevante topografiske oplande til Øvre Suså samt til en række af de større tilløb. Oplandsstørrelserne for projektstrækningen er vist i tabel 2.5.1.
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Tabel 2.5.1: Topografiske oplande til Øvre Suså på forskellige lokaliteter langs projektstrækningen.
Regulativmæssig
stationering

Opland

Bemærkning

km²

Øvre Suså
10493

63,41

Lige opstrøms tilløb af Jydebækken

10494

98,26

Lige nedstrøms tilløb af Jydebækken

10516

98,28

Røde Bro, Start projektstrækning 1

11183

98,72

Slut projektstrækning 1

11480

99,48

Lige opstrøms tilløb af Svenskegrøften

11481

104,82

Lige nedstrøms tilløb af Svenskegrøften

11980

105,69

Lige nedstrøms Tuemosegrøften, start projektstrækning 2

12803

106,31

Slut projektstrækning 2

12825

106,33

Opstrøms Sømose Å

12826

106,96

Nedstrøms Sømose Å

I Øvre Suså har der kun været en hydrometrisk målestation, hvor der i længere perioder er målt både vandføring og vandstand. Det drejer sig om station 57.05, der er
beliggende ved Pindso Bro lige opstrøms Holt Mose. Stationen har været i drift i perioderne 1944 -1995 og 1974 - 1989.
I projekteringen er det valgt alene at beregne karakteristiske afstrømninger på baggrund af den seneste 16 årige driftsperiode. Der findes godt nok flere målestationer i
Suså systemet, hvor der er målt vandføring, men disse er beliggende så langt nedstrøms, at resultaterne er væsentligt påvirket af vandfordelingen til Torpe Kanal, eller
at resultaterne er påvirket Tystrup-Bavelse søerne eller af stemmeværksdrift. Disse
stationer vurderes således ikke at give et retvisende billede af afstrømningsforholdene
i Øvre Suså inden for projektområdet. Det skal bemærkes, at der ligeledes findes en
målestation ved Røde Bro (st. 57.55) lige nedstrøms tilløbet af Jydebækken, men på
denne station er der alene målt vandstand og ikke vandføring.
Afstrømningen i den øvre del af Suså er høj i forhold til, hvad man har i store dele af
å-oplandet /5/. Opstrøms Pindso Bro er tilstrømningen størst, mens tilstrømningen er
ringe nedstrøms dette punkt (tabel 2.5.2).
På baggrund af data fra stationen ved Pindso Bro (opland 43,3 km²) er der beregnet
karakteristiske afstrømninger, som anvendes for Øvre Suså gennem alle projektområderne. I tabel 2.5.3 er de beregnede karakteristiske afstrømninger vist sammen med
de karakteristiske vandføringer for stationen ved Pindso Bro.
Årstidsvariationen er vist i figur 2.5.1 med statistiske data fra målestationen Pindso
Bro, som ligger centralt i Øvre Suså. Hyppighedsfordelingen af vandføringen er vist i
figur 2.5.2.
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Tabel 2.5.2. Medianminimum vandføring ved udvalgte lokaliteter i Suså.
Opland (km2)

Lokalitet

Medianminimum

Medianminimum

(l/s)

(l/s/km2)

Postbro

35,7

35

1,0

Pindso Bro

43,3

45

1,0

Røde Bro

98,3

70

0,7

Broksø Bro

107,3

70

0,7

2.75
2.50
2.25
2.00

VNF[m3/s]

1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
jan

feb
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apr

maj
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jul
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okt

nov

dec

DDH Mstnr. : 57.05 Suså, Pindsobro
[VNF] [EDT] [Mid] [YYMMDD]
Periode : 1944 - 1989
Figur 2.5.1:[ 1]Figuren
viser vandføringsstatistik for Pindso Bro (st.
57.05) som daglige værdier hen over året
10 %
Median
henholdsvis. medianværdi
(grøn), 10 % (nederste kurve) og 90 % (øverste
kurve) fraktiler for perioden
%
1944-55 og 197490- 89.

Sammenfattende har Øvre Suså en relativt høj minimumsafstrømning, sammenlignet
med mange af regionens vandløb. Der er således ikke risiko for udtørring i tørkeperioder. Dette er et godt grundlag for restaurering og beskyttelse af vandløbskvaliteten og
tilknyttede arter og biologiske samfund.

25 / 50

Naturstyrelsen - Gensnoning Øvre Suså

100

90

80

70

%

60

50

40

30

20

10

0
0.02

0.1

0.2
0.3
VNF[m3/s]

1

2

3

4

5

DDH Mstnr. : 57.05 Suså, Pindsobro
3
Figur 2.5.2:
/s ved
Pindso
[ 1]Hyppighedsfordeling
[VNF] [EDT] [Mid] [YYMMDD] af vandføringer (VNF) i mPeriode
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Tabel 2.5.3: Karakteristiske afstrømninger for Øvre Suså beregnet på baggrund af data fra st. 57.05 Øvre
Suså, Pindso Bro.
Karakteristisk parameter

afstrømning

vandføring ved Pindso

(l/s/km²)

Bro
l/s

2.6

Medianminimum

0,7

45

Sommermiddel

3,6

150

Årsmiddel

8,9

380

Vintermiddel

12,7

550

Sommermedian maksimum

12,5

540

Medianmaksimum

54,9

2.380

5-års sommer maksimum

28,7

1.240

5-års maksimum

74,2

3.220

10-års maksimum

77,9

3.370

Drænforhold
Studemosen
Vest for Rødebrovej går to hovedafvandingsgrøfter gennem Studemosen til Svenskegrøften. Den yderste, som afgrænser projektområdet mod vest, har ifølge ældre kort
haft afløb til Øvre Suså.

26 / 50

Naturstyrelsen - Gensnoning Øvre Suså

Studemosen har tidligere været afvandet med et system af åbne grøfter. Rørdræn har
ikke eller kun i begrænset omfang været benyttet i projektområdet.
Broksø Moser
Området ligger på en strækning med meget ringe fald på Øvre Suså - 0,15 ‰ - og i
nær tilknytning til Holmegårds Mose.
Hele projektområdet har været drænet med pumpestationer. Øst for Øvre Suså var
området Sømosen drænet til en pumpestation placeret midt i området. Dette område
er afgrænset fra de højere liggende naboarealer ved Sømose Bæk, der fungerer som
landkanal.
Broksø Fang er drænet til en pumpestation placeret ved avlsbygningerne på Broksø.
Pumpestationen afvander desuden et areal vest for projektområdet. Birkemosen havde en pumpestation placeret inde i området. Denne afvandede desuden et mindre
område vest for Svenskevejen. Pumpestationerne i Broksø Fang og i Birkemosen er
nu nedlagte, mens pumpen ved avlsbygningerne fortsat er i drift.
Alle dræn og grøfter er lukkede, og aktiviteterne i nærværende projekt omfatter derfor
alene vandløbstilpasninger.
2.7

Ledningsoplysninger
I december 2013 er der via edningsejerregistret LER gennemført søgning efter ledningsanlæg indenfor projektområdet. Det fremgår, at der findes følgende Ledningsejere i eller nær projektområderne:





Global Crossing PEC Danmark
ELTEL Networks A/S
SEAS-NVE Holding A/S
TDC A/S

Oplysningerne er gennemgået, og det fremgår, at der ikke er krydsende kabler på
projektstrækningen.
Et 10 kV jordkabel tilhørende SEAS-NVE, lyslederkabler tilhørende Global Crossing
og ELTEL samt et telekabel tilhørende TDC løber langs Rødebrovej.
TDC-telekablet løber langs Rødebrovej og slutter ved målestationen vest for Rødebrovej og kan dermed berøres perifert af gensnoningsprojektet.
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2.8

Landbrugsmæssige bindinger
Området nord for Øvre Suså, umiddelbart vest for Røde Brovej, er omfattet af MVJaftaler. Der kan derfor ikke ske ændringer i arealets tilstand, uden der vil være krav
om tilbagebetaling af tilskud i den forløbne periode.
Området er markeret med rødt i figur 2.8.1
I den nordlige del af projektområdet er der lavet 20-årig vådområdeaftale (VMP III).
Dette område er markeret med gråt i figur 2.8.1

Figur 2.8.1: Landbrugsmæssige bindinger på projektarealet. Rød: 20-årig MVJ-aftale. Grå: 20-årig vådområde-aftale (VMP III).

2.9

Miljøforhold
2.9.1

Fisk

Susåens fiskebestand er kendt for sin artsrigdom, men fiskenes levevilkår er på en del
strækninger præget af regulering og hårdhændet vedligeholdelse.
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Alle vandløbsfisk stiller krav om fysisk variation med mulighed for at finde strømlæ,
skjul og ynglemuligheder. Nogle har store specifikke krav om frisk strøm og grusetstenet bund, mens andre foretrækker mere stille og lunt vand, men er også helt afhængige af læsteder og skjul.
På stationerne i Øvre Suså er følgende arter konstateret (Henriksen m.fl. 2006):
Aborre
Gedde
Grundling
Pigsmerling
Nipigget Hundestejle
Pigsmerling
Rimte
Skalle
Suder
Ørred
Ål
Flodkrebs
Herudover er der konstateret bæklampret i Brødebækken (Møllebæk), som løber til
Øvre Suså lige opstrøms Hovmosen.
Af arter, der kræver særlig opmærksomhed med hensyn til naturbeskyttelse, skal følgende nævnes:
Bæklampret er gullistet, hvilket omfatter arter som er i tilbagegang og arter som Danmark i international sammenhæng har et særligt ansvar overfor. Bæklampret er ligeledes beskyttet af Habitatdirektivets bilag II.
Pigsmerling er også beskyttet efter Habitatdirektivets bilag II og er rødlistet i Danmark.
Regnløje, som er en anden sjælden og rødlistet art med forekomst i Suså-systemet, er
ikke for nylig registreret i Øvre Suså. Det har været antaget, at den var forsvundet i
Suså-systemet, men den blev genfundet i 2005. Det er en lille karpefisk, der lever i
vandløb med rolig til god strøm, varieret bund og god plantevækst.
Flodkrebs har tidligere haft stor udbredelse i både søer og vandløb, men er gået
stærkt tilbage på grund af forurening, vandløbsvedligeholdelse og sygdom. Arten er i
dag rødlistet. Udbredelsen er ufuldstændigt kendt, da den ikke registreres effektivt ved
elektrofiskeri.
2.9.2

Pattedyr

Blandt beskyttede arter af pattedyr kan det påpeges, at Øvre Suså er en velegnet
biotop for Odder. Odderen er som art beskyttet under Bilag II i Habitatdirektivet. Selv

29 / 50

Naturstyrelsen - Gensnoning Øvre Suså

om Øvre Suså ikke er udpeget som nationalt interesseområde for odder, betyder dens
faktiske forekomst i forening med områdets egnethed som biotop, at naturgenopretningen har effekt på odderens bevaringstilstand. En odder kræver betydelige sammenhængende vandløbsstrækninger med hyppige, gerne sammenhængende, uforstyrrede områder i deres omgivelser.
Der er observeret odder i Holmegårds Moses østlige del, som er i kontakt med Øvre
Suså. Dens forekomst er dog ikke hidtil undersøgt detaljeret.
2.9.3

Fugle

I forbindelse med forundersøgelsen /1/ er der foretaget et indledende litteraturstudie af
fuglelivet i og omkring projektområdet. Eksisterende data er i overvejende grad knyttet
til Holmegårds Mose (inkl. Porsmose) og til dels Studemose.
Den sydlige del af projektområdet udgøres først og fremmest af store engarealer, der
er delvist græssede. I Studemosen er der delvist opdyrket samt mere træbevoksning
og beplantning med energipil. De store engområder er delvist fragmenterede pga.
beplantninger med energipil, hegn, klynger af træer og vildtremiser.
Arter der udgør udpegningsgrundlaget
I 1990’erne er der ca. 100 - 350 sangsvane og 2000 - 3500 sædgås i Holmegårds
Mose og Porsmosen. Den største forekomst af ynglende rørhøg i denne periode er i
Holmegårds Mose 4-7 par mod 1-3 par i Porsmosen.
I 2009 er der registreret op til 38 syngende/territoriehævdende engsnarre (Sjællands
største bestand) i Holmegårds Mose (inkl. Porsmosen). De fleste yngler på de permanente græsarealer langs Røde Brovejen.
På engene i Porsmosen eller Holmegårds Mose yngler der typisk 1 - 2 par rørhøg.
I perioden 1997-2004 har der med stor sandsynlighed ynglet et par mosehornugle på
de permanent græsarealer nordøst for Røde Bro, men i de seneste 2 år er det usikkert
om arten har ynglet på lokaliteten.
Andre ynglefugle
I området yngler flere par Grågås i tilknytning til de mere tilgroede områder, og i de
permanente vådområder yngler gråand, blishøne samt evt. atlingand og skeand. På
engene yngler vibe, dobbeltbekkasin og rødben. Bestanden af viber var i 1990’erne på
over 50 par, men er faldet drastisk til ca. 25 par i 2002 og 6 par i 2006. Bestanden af
rødben synes ligeledes at være gået tilbage om end ikke så drastisk. Tilbagegangen
skyldes tilgroning af engene som følge af manglende græsning.
Andre rastende fugle
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I trækperioderne samt om vinteren benyttes området af mange fouragerende vandfugle samt enkelte rovfugle som fiskeørn, musvåge, fjeldvåge, blå kærhøg, sort glente,
vandrefalk, tårnfalk og dværgfalk.
Særlig interessant er det for området, at Porsmosen i mindst 3 år (1997 - 1999) har
huset engsnarre i et område nordøst for Røde Bro. I 1999 blev der registreret 8 territoriale hanner, hvor fuglene blev hørt i perioden 23. maj til 31. juli. Engsnarren blev
næsten udelukkende registreret i de ugræssede områder, hvor flertallet af lokaliteterne var vanddækkede i det tidlige forår.
I den nordlige del af projektområdet syd for Broksø Bro er drænpumperne sat ud af
drift, hvorved der er dannet temporære vådområder i Birkemose og Sømose. Om foråret er der typisk høj vandstand som falder gennem sommeren, og nogle områder
udtørrer helt, hvilket kan resultere i lav ynglesucces for nogen vandfugle i nogle år. I
søerne yngler lille lappedykker, gråstrubet lappedykker, knopsvane, grågås, gravand,
skeand, gråand, atlingand, blishøne, grønbenet rørhøne, rørhøg og trane. På engene
yngler vibe, rødben og dobbeltbekkasin. Rørhøg har kun ynglet på lokaliteten i 2005
og 2006, hvilket skyldes at rørsumpen har bredt sig i Birkemose.
2.10

Jagt og friluftsliv
Både projektområdet og det omgivende terræn er værdifuldt jagtterræn, hvor der praktiseres intensiv vildtpleje og jagt.
Omegnen er som helhed et populært udflugtsmål, både på grund af det varierede
landskab og en række konkrete attraktioner, som Gisselfeld, Villa Galina og Bon-Bon
land.
Selve projektstrækningen har generelt en afsides beliggenhed i forhold til vigtige vejforbindelser og attraktioner. De er kendt af naturkyndige, ikke mindst ornitologer, men
i mindre grad af et større publikum.
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3

PROJEKTFORSLAG

3.1

Forudsætninger for valg af gensnoede strækninger
Det nye forløb af Øvre Suså fremgår af Tegning 2. Vandløbet er slynget på to delstrækninger.
Strækning 1 starter ved Røde Bro og slynges på strækningen fra st. 10.516-11.183
(eksisterende stationer). Den nye strækning er 915 meter lang og er således forlænget med 248 meter.
Strækning 2 starter ved udløbet af Tuemosegrøften og slynges på strækningen fra st.
11.980-12.803 (eksisterende stationer). Det nye forløb er 1229 meter langt, dvs. at
denne strækning er forlænget med 406 meter.
Der foretages ingen ændringer på den mellemliggende strækning fra st. 11.18311.980 (eksisterende stationer).
Ved projektet er det en forudsætning at der opstrøms de to projektstrækninger ved
henholdsvis Røde Bro (strækning 1) og udløbet af Tuemosegrøften (strækning 2) ikke
er afvandingsmæssige konsekvenser i Skuderløse Enghave og Tuerne af de nye
slyng.
Den første del af matrikel 3b, Skuderløse By, Teestrup er udlagt som 20 årig udtaget
brak, og skal derfor friholdes for ændringer. Det nye vandløbsforløb starter derfor på
matrikel 1i, Holmegaard, Holme-Olstrup og fortsætter herefter på matrikel 3b, Skuderløse By, Teestrup efter at have passeret det braklagte areal, således at jordfordelingen på de to matrikler går op.
Matrikel 9x og 9e, Skuderløse By, Teestrup har samme ejer, og den følgende strækning er udformet således at jordfordelingen mellem disse to matrikler og matrikel 1i,
Holmegaard, Holme-Olstrup ligeledes går op.
Jordfordelingen mellem matriklerne er illustreret på figur 3.1.1.
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Figur 3.1.1. Jordfordeling på strækning 1.

3.2

Overordnet beskrivelse af tracé
På de slyngede forløb er vandløbet blevet længere men de regulativmæssige bundkoter i hvad der svarer til de eksisterende st. 10.516, 11.000, 11.183, 11.980 og 12.803
er bibeholdt.
Ligeledes er bundbredden for den nye vandløbsstrækning den samme.
Det regulativmæssige anlæg er 1,5. Ved projektet vil anlægget i den ene vandløbsside
fortsat være 1,5, mens det i den anden vandløbsside vil være 4 for at kompensere for
at vandløbet bliver længere, jf. principskitsen figur 3.4.5.1. De nye dimensioner skal
opfattes som teoretiske, det samlede vandløbsareal skal blot svarer til de overordnede
dimensioner.
På strækningen mellem de to nye vandløbsstrækninger bibeholdes de nuværende
dimensioner fra regulativet.

3.3

De nye vandløbsstrækningers dimensioner
Dimensionsskemaet for det nye forløb fremgår af tabel 3.3.1.
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Tabel 3.3.1 Fremtidige teoretiske dimensioner for Øvre Suså mellem Røde Bro og Broksø Bro.

Station

Station

Kote cm

Bundbredde

ny

regulativ

DVR90

m

m

m

10.516

10.516

2732

x

Anlæg

Fald

Bemærkning

‰
x

x

Røde Bro, start slyng
strækning 1

4,5
11.207

11.000

2715

11.431

11.183

11.727

11.481

x

0,2
1,5 / 4

x

2712

x

0,1

2708

1,5

x

5,0
12.229

11.980

2700

(tidligere st. 11.000)
Slut slyng strækning 1
Svenskegrøften

0,2
x

x

Start slyng stækning 2
(Tuemosegrøften)

1,5 / 4
13.458

12.803

2688

x

0,1

Slut slyng strækning 2

1,5
13.687

13.032

2685

x

x

x

Broksø Bro

Længdeprofiler af opmålte forhold, regulativmæssige forhold og projekterede forhold
fremgår af bilag 1 og bilag 3.
3.4

Etablering af vandløb og overkørsler
3.4.1

Adgang, arbejdsplads og sikringsarbejder

Adgang til strækning 1 tænkes at ske fra Rødebrovej langs Øvre Susås sydside, mens
adgang til strækning 2 eventuelt kan ske fra Broksøvej.
Gravemaskiner, transportmateriel mv. påregnes henstillet på praktisk passende steder
indenfor projektområdet.
Oplagring af materialer og materiel begrænses mest muligt af hensynet til minimeringen af skader på engene, øvrigt terræn og belægninger mv. I det omfang, der er behov for det, sikres adgangsveje og interimsveje med køreplader eller tilsvarende.
Færdsel med maskiner og materialer inden for projektområdet aftales nøje med bygherre og bygherretilsyn forud for opstarten af hensyn til minimering af påvirkninger på
nærtliggende beskyttede lokaliteter, habitatområder mv.
3.4.2

Afspærringer/sikringer mv.

Der påregnes ikke foretaget særlige trafiksikringer mv., ud over eventuelle skiltninger
ved tilkørslerne til projektområderne.
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3.4.3

Sikringer af flader, ledninger mv.

Flader, hvor der sker transport af materialer og materiel til og fra projektområdet i forbindelse med anlægsaktiviteterne, sikres i nødvendigt omfang ved passende interimssikringer, f.eks. køreplader eller tilsvarende. Det gælder vejarealer, stier, tilkørsler, nye
interimsveje mv. Det samme gælder på flader i delområder, hvor risikoen for omfattende sporkøring for eksempel kan skade terrænet og eksisterende ledningsanlæg
mv.
Der påregnes forekomst af blødbund på dele af arbejdsarealerne, således at skal
påregnes anvendt køreplader, madrasser eller andre interimssikringer ved færdsel
samt ved transport og håndtering af jord mv.
Registrerede ledninger samt andre eventuelt påtrufne ledninger, der krydses, håndteres og sikres i henhold til gældende retningslinjer samt specifikke henvisninger fra
ledningsejerne.
3.4.4

Sejlads

Ifølge det nuværende vandløbsregulativ tillades sejlads med kanoer, kajakker og robåd uden motor på Øvre Suså.
Sejlads på vandløbsstrækningen under udførelsen af anlægsarbejderne anbefales
midlertidigt aflyst, således at entreprenøren ikke er begrænset heraf, idet en væsentlig
del af anlægsaktiviteterne består af gravearbejder i- og ved vandløbet.
Naturstyrelsen foretager den fornødne annoncering og kontakt til lodsejere og til eventuelle kanoforeninger mv. forud for anlægsstart.
3.4.5

Forlægningen af Suså

Ved udgravningen af vandløbet udformes vandløbsprofilet med naturlige variationer
mellem lige strækninger og sving. På to områder i hver delstrækning udlægges gydegrus, i områder hvor der potentielt kan etableres gydeområder.
Den principielle udformning af vandløbet ses på figur 3.4.5.1
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Figur 3.4.5.1: Principskitse af det nye vandløb

Vandløbet etableres med anlæg 1,5 på ydersiden af slyngningen og med anlæg 4 på
indersiden.
3.4.6

Udgravning af vandløb og håndtering af jord

Det anbefales, at der graves baglæns (modstrøms vandløbsretningen) i det forlagte
vandløbstrace. Dette dels for at minimere færdslen med maskinerne i engområdet,
dels for at lette gravearbejderne, der så kan foretages tilnærmelsesvist tørt.
3

Der skal opgraves ca. 8.700 m jord fra forlægningen af strækning 1 og ca. 8.400 m
jord fra forlægningen af strækning 2.

3

Jorden indbygges i det nærliggende gamle vandløb, der ikke længere skal bruges. For
at få plads til den opgravede jord ved strækning 1, skal jorden udlægges med en
overhøjde på ca. 0,6 m i det gamle vandløb, hvilket svarer ca. til toppen af de omkringliggende balker. Den ifyldte jord vil dog med tiden sætte sig, således at overhøjden vil være reduceret i løbet af relativ kort tid. Alternativet til overhøjden vil være, at
jord skal bortkøres, idet der næppe kan opnås tilladelse til udplanering på de omkringliggende arealer, som for en stor del er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven.
På strækning 2 er der plads til jorden i det gamle vandløb.
I forbindelse med udgravningen af vandløbet skal overskudsjorden håndteres på en
sådan måde, at den flyttes mindst muligt før indbygning.
3.4.7

Håndtering af dræn og grøfter

Ifølge drænoplysningerne er projektområdet detaildrænet via 3 - 4 større drænsystemer. Der er dog nogen uklarhed om, hvorvidt udløbene sker til åen via hoveddræn
eller ved åbne grøfter.
Som udgangspunkt antages derfor, at afvandingen til Suså primært sker via åbne
grøfter.
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De drænudløb, der eventuelt påtræffes, afkortes og smigskæres i niveau med vandløbssiden, således at de uhindret kan aflede vand til åen. Er der tegn på, at enkelte
eller flere rør er meget vandførende lægges eventuelt sikringsgrus omkring udløbet og
under røret for at modvirke erosion på siderne.
3.4.8

Etablering af sandfang

Nedstrøms hver af de to nye vandløbsstrækninger etableres et sandfang.
På strækning 1 fra st. 11.435 – 11.455 og på strækning 2 fra st. 13.460 – 13.480.
Begge steder etableres sandfanget ved at overuddybe bunden med 0,5 m i hele vand3
løbets bredde på et 20 m langt stræk. Hvert sandfang generer ca. 50 m jord. Jorden
fra sandfangene indbygges i de gamle, afsnørede vandløbsstræk. Sandfangene holdes i drift i anlægsperioden, men der påregnes ikke aktiv retablering af vandløbet på
strækningerne, da sandfangene vil blive fyldt, når driften ophører.
3.4.9

Udlægning af gydegrus og større enkeltsten eller træstød.

For at fremme de fysiske forhold for fisk og vandlevende dyr foreslås udlagt gydegrus
2 steder på hver delstrækning, i alt 4 steder. Desuden foreslås, at der udlægges større
opgravede enkeltsten eller træstød i vandløbsrenden, hvor det er relevant, for at give
strømlæ og skjul for fisk.
Det forudsættes at træstød kan leveres af lodsejer eller Naturstyrelsen.
Gydegruset udlægges i en sammenhængende ca. 10 m lang flade i vandløbets bredde og i en tykkelse på ca. 40 cm i opstrøms ende og ca. 30 cm i nedstrøms ende.
Gruset graves ca. 20 cm ned i bunden af vandløbet, således at gydegruset har en
højde over bund på ca. 20 cm i den opstrøms ende, hvilket vil sikre en god vandgennemstrømning af bankerne.
Gydebankerne udlægges med følgende stensammensætning:
Stenstørrelse

Kornstørrelsesfordeling (%)

16 – 32 mm
32 – 64 mm

75
25

Indholdet af flint og kalksten i de tilførte sten må ikke overstige 15 %, og skarpkantede
sten i blandingen skal undgås af hensyn til vandløbenes fisk.
3

Der genereres ca. 40 m jord fra de 4 gydepladser. Jorden fra gydepladserne indbygges i de gamle, afsnørede vandløbsstræk.
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3.4.10

Etablering af røroverkørsel

Ved udløbet af Tuemosegrøften til Øvre Suså skal der etableres en overkørsel på
Tuemosegrøften, således at lodsejer og materiel til oprensning af åen kan passere.
Da der skal kunne passere tunge maskiner anbefales det, at overgangen etableres
som en røroverkørsel.

Figur 3.4.10.1: Princip for rørovergang ved passage af smalt vandløb/grøft (eksempel fra SNS Himmerland
– Lindenborg Å, december 2008)

Omkring og over røret indbygges opgravet råjord jord fra den nye vandløbsstrækning
til niveau med det omkringliggende terræn på begge sider af vandløbet, så der dannes
en plan overgang. Jorden trykkes og afrettes. Rørene lægges så ca. 1/3 af røret ligger
under vandløbsbunden. Der afsluttes med en svag overhøjde på ca. 0,3 m.
Hvis indbygningsjorden ikke har tilstrækkelig bæreevne indbygges enten geonet, eller
erstattes med opkomprimeret stabilgrus. Rørenderne smigsskæres i begge ender, så
de flugter med skråningsanlæggene. Der udlægges muld helt ud til rørenderne og
udsås græs på sider og top af overgangene.
Røroverkørslen etableres i dimensionen ø1000 mm i en længde af 6,75 m, svarende
til tre rør á 2,25 m inden udløbet til Susåen.
Dimensionsskemaet for det ændrede forløb af Tuemosegrøften fremgår af tabel
3.4.10.1.
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Tabel 3.4.10.1. Fremtidige geometriske dimensioner for nedre del af Tuemosegrøften

Station
regulativ
m

Kote cm
DVR90

Bredde
cm

Anlæg

928

2709

1210
1210

2707
2674

1217
1217

2674
2707

1221

2906

x
50
x
x
Ø100
x
x
50
x

x
1
x
x
x
x
1
x
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4

KONSEKVENSVURDERING

4.1

Vandstande
Til belysning af projektets konsekvenser på de 2 delstrækninger er der gennemført
vandspejlsberegninger ved hjælp af Orbicons vandspejlsberegningsprogram VASP.
Der er anvendt Manningtal 9 for samtlige sommerafstrømninger, mens der er anvendt
Manningtal 22 for alle vinterafstrømninger.
Det skal bemærkes, at programmet VASP beregner vandstand ud fra en antagelse
om, at vandløbssiderne forsætter opad mod det uendelige, og derfor er de beregnede
vandstande, der ligger over de viste terrænniveauer og dermed medfører oversvømmelser, overestimerede. Beregningsresultaterne kan dog udmærket anvendes til at
vurdere, hvorvidt de projekterede ændringer vil medføre ændringer i vandstanden
også ved de store afstrømninger.
Som det fremgår af afsnit 2.4, medfører grundvandspotentialet, at der er overtryk af
grundvand i projektområdet. Dette medfører, at det i projektområdet også er grundvandspotentialet og ikke kun vandløbenes tilstand, der er bestemmende for afvandingsforholdene. Dette forhold underbygges af, at terrænopmålingen flere steder har
vist, at vandstandsforholdene i pytter og lokale vandsamlinger blot få meter fra Øvre
Susås bred ikke korresponderer med vandstanden i Øvre Suså.
Herudover er der i projektområdet store balker langs med Øvre Suså. Balkerne sikrer
mod oversvømmeler indtil et vist niveau. Stiger vandstanden yderligere vil vandløbet
løbe ind i de omgivende områder, men kan så ikke løbe tilbage.
Hvor vådt der er i de omgivende arealer er således også et udtryk for antallet af store
afstrømningshændelser.
Da vandløbet ved projektet er blevet længere er det vanskeligt at sammenligne beregnede vandstande for de to forløb på det samme længdeprofil.
Af disse årsager er det valgt at anskueliggøre projektets konsekvenser ved at sammenligne modelberegnede vandstande ved udvalgte stationer i Øvre Suså før og efter
projektudførelse, men ikke at projicere disse modelberegnede vandstande ud i terrænet, som det har været gjort i tidligere projektforslag.
De modelberegnede vandstande ved eksisterende og fremtidige forhold ved henholdsvis sommermiddel, vintermiddel, vintermedianmaksimum og vinter 10 års maksimum fremgår af tabel 4.1.1, og fremgår desuden i deres helhed i længdeprofilerne
bilag 1-4.
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Tabel 4.1.1 Modelberegnede vandstande ved udvalgte stationer i Øvre Suså
Punkt

Station

Beregnede vandspejlskoter i cm DVR90

Projekt /

Projekt / Regulativ

Regulativ
Sommermiddel

Vintermiddel

Vintermedmax

10 års max

Røde Bro

10.516/10.516

2798/2796

2812/2812

2905/2906

2936/2939

Svenskegrøft

11.727/11.481

2781/2779

2796/2794

2887/2887

2918/2919

Tuemosegrøft

12.229/11.980

2773/2771

2788/2786

2877/2877

2907/2908

Det fremgår af tabel 4.1.1 og af bilag 1-4 bilag at de beregnede vandstande for de
eksisterende forhold og de projekterede forhold i Øvre Suså stort set er ens.
Ved sommer- og vintermiddel ses at de beregnede vandstande bliver op til 2 cm højere end ved de nuværende forhold.
Ved vintermedianmaksimum er der ingen forskel på de beregnede vandstande, mens
der ved en 10 års maksimum ses en lille vandstandssænkning i forhold til de eksisterende forhold.
Terrænet langs det nye vandløb er lavere end det eksisterende terræn, der er højt på
grund af balkerne.
De vandstandsmæssige konsekvenser af projektet vil derfor være, at der vil ske
hyppigere oversvømmelser end tilfældet er i dag. Til gengæld vil vandet hurtigere trække sig tilbage, hvor det før ikke kunne ledes til vandløbet pga. balkerne.
Forholdet er illustreret i principskitsen i figur 4.1.1.
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Figur 4.1.1. Principskitse af projektets vandstandsmæssige konsekvenser. Øverst: Eksisterende forhold;
nederst: Fremtidige forhold

4.2

Vandløbsvedligeholdelse
De projekterede ændringer af skikkelsen på de to projektstrækninger i Øvre Suså
vurderes ikke at medføre ændringer i vandløbsvedligeholdelsen, udover at der i anlægsperioden og umiddelbart herefter kan være behov for oprensning af de to sandfang.
Det forudsættes således, at de nuværende vedligeholdelsesbestemmelser videreføres
i den nødvendige revision af vandløbsregulativet.

4.3

Vandløbskvalitet
Det er en fælles forudsætning for de 2 projektstrækninger, at der skabes den bedst
mulige vandløbskvalitet med de begrænsninger, der følger af vandløbets fald, terrænforhold, hensyn til tredjepart, m.v.
Forbedringerne i vandløbskvalitet er i høj grad rettet mod de Natura 2000 beskyttede
naturtyper og arter, som diskuteres i næste afsnit.
Den generelle vandløbskvalitet må vurderes i forhold til blandt andet vandløbets fald,
som især er ringe gennem moserne, og jordbunden, hvor mosebund blandt andet ikke
giver naturlig blotlæggelse af sten og grus.
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For disse strækninger indebærer god vandløbskvalitet, at der skabes et varieret miljø
på disse vilkår, som vil fremme dele af vandløbssystemets flora og fauna, mens andre, herunder blandt andet laksefisk, nok vil have gavn af forbedringerne, men i højere
grad vil opsøge andre strækninger og mindre sidevandløb med bedre faldforhold.
Det skal derfor pointeres, at restaureringen af Øvre Suså tilstræber at skabe et naturpræget vandløb, der for det meste er af en langsomt strømmende type, inklusive de
naturværdier, der knytter sig til denne type.
4.4

Naturpåvirkning
En vurdering af projektet mulige betydning for Natura 2000-området skal ske på baggrund af de bevaringsmålsætninger, som er opstillet for området.
Foreløbig Natura 2000-konsekvensvurdering er vedlagt i bilag 5.
I forhold til Natura 2000 skal myndighederne sikre, at planer eller projekter hverken i
sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter i kumulation kan have en
negativ påvirkning på de arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget
for at beskytte.
Med gensnoningen af Øvre Suså på de anførte strækninger er der tale om et projekt,
der forbedrer livsvilkårene for såvel udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området
som for den øvrige flora og fauna.
Påvirkningen i anlægsfasen vil være tidsmæssigt og arealmæssigt begrænset og
uden varig betydning for Natura 2000-området. Dog kan kørsel med tunge maskiner
og menneskers færdsel i terrænet medføre en midlertidig forstyrrelse af ynglende og
rastende fugle.
Fuglene yngletid (april-1. august) bør helt undgås af hensyn til forstyrrelsesfølsomme
arter, herunder især de traner og engsnarrer, der yngler i lokalområdet. Om muligt bør
sent efterår og vinter ligeledes undgås af hensyn til rastende og overvintrende rovfugle, gæs og svaner i Holmegårds Mose, Porsmose og Broksø Enge området.
August-september anbefales som den anlægsperiode, der indebærer færrest konflikter med Natura 2000-interesserne. Her forekommer normalt også den tørreste tid på
året, hvorfor peroden vil være optimal til gennemførelse af anlægsarbejderne.
På længere sigt vil en gensnoning på de anførte strækninger medføre et mere naturligt vandløb med en større fysisk variation og en mere naturlig hydrologi end i dag og
med hyppigere men til gengæld mere kortvarige oversvømmelser af især arealerne
umiddelbart tilstødende vandløbet.
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Samlet set vurderes det, at de planlagte aktiviteter ikke alene eller i kumulation med
øvrige belastninger vil hindre opfyldelse af gunstig bevaringsstatus og god økologisk
tilstand for det aktuelle Natura 2000-område, men tværtimod er i god overensstemmelse med intentionerne og målsætningen i Natura 2000-planen for området.
Deraf følger, at en væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-området som følge af
det foreslåede gensnoningsprojekt kan afvises.
4.5

Jagt, friluftsliv og turisme
4.5.1

Jagt

Projektområdet har høj værdi som jagtterræn, og der er fra lodsejerside ønske om at
dette opretholdes efter naturgenopretningen.
Det skal bemærkes, at der er behov for en afvejning af hensyn til jagt og natur, først
og fremmest i forhold til de beskyttede fuglearter. Disse arter har andre miljøkrav end
de jagtbare arter, eksempelvis med hensyn til høj beplantning.
Jagt skaber selvsagt en forstyrrelse, også for arter der ikke jages.
Der er indgået tinglyste aftaler med Miljøministeriet på arealer langs projektstrækningen om, at fodring af vildt, gødskning og brug af pesticider i vildtremiser og vildtagre
ikke er tilladt.
4.5.2

Friluftsliv og turisme

Projekternes forbedring af landskabskvaliteten og naturværdierne er med til at løfte
hele omegnens værdi for friluftsliv og turisme.
Projektområdet og deres umiddelbare omgivelser er primært af interesse for de særligt naturinteresserede. Der er tale om private arealer uden offentlig adgang.
Der påtænkes anlagt en grusbelagt P-plads ved Røde Bro med en udsigtsplatform,
hvorfra det vil være muligt at få information om gensnoningsprojekterne.
4.6

Miljøpåvirkning i anlægsfasen
De påkrævede anlægstiltag vil uundgåeligt give en vis miljøpåvirkning, som i et følsomt naturområde kan føre til begrænsninger i valg af metodik og perioder for udførelse.
I vådområder er den mulige anlægsperiode i forvejen begrænset, da færdsel med
tungt materiel vil være vanskelig eller umulig i vintermånederne.
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Forstyrrelse af ynglefugle er et væsentligt problem, og da en af de højest prioriterede
arter, engsnarren, yngler senere end de fleste andre arter, bliver ynglesæsonen udstrakt til store dele af den farbare periode.
Da anlægsperioden udgør en forbigående påvirkning, og da de mest omfattende aktiviteter berører afgrænsede dele af biotoperne, vurderes forstyrrelsen som acceptabel i
betragtning af den langsigtede forbedring af vilkårene, forudsat at gravearbejdet gennem kontrahering og tilsyn styres miljømæssigt, blandt andet sådan at det engareal,
der berøres af arbejdet i de enkelte faser, holdes på et minimum.
Et nyudgravet vandløb vil i den første tid finde sin form og stabilisere sig gennem erosion og aflejring. Dette søges minimeret ved udformning af profilet, men der bliver
uundgåeligt en periode med uklart vand og øget sandvandring, hvorfor der er planlagt
etablering af 2 midlertidige sandfang for enden af hver projektstrækning.
Dette vil være en belastning for følsomme fiskearter, herunder Regnløje, som er habitatbeskyttet. Der må regnes med skade på individniveau på de strækninger, der omlægges, men da artens udbredelse i åen antages begrænset af miljøbetingelserne,
som forbedres varigt ved indgrebet, vurderes dette at være acceptabelt.
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4.7

Berørte lodsejere
I tabel 4.7.1 er opstillet en tabel over de af projektet berørte lodsejere, jf. i øvrigt tegning 2.
Tabel 4.7.1. Berørte lodsejere
Matr.

Ejerlav

Ejer

1a

Broksø Hgd, Herlufmagle

Cathrine Riegels Gudbergsen

1i

Holmegaard, Holme Olstrup Christian Ivar Danneskjold Lassen

3b

Skuderløse By, Teestrup

Cathrine Riegels Gudbergsen

9e

Skuderløse By, Teestrup

Torben Jensen

9x

Skuderløse By, Teestrup

Torben Jensen

19a

Skuderløse By, Teestrup

Cathrine Riegels Gudbergsen
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5

ØKONOMI OG UDGIFTSFORDELING

5.1

Anlægsomkostninger, overslag
Der er i tabel 5.1.1 opstillet et økonomisk overslag over de forventede anlægsudgifter
ved udførelsen af anlægsarbejdet.
Materialepriser og omkostninger er baseret på erfaringstal fra tilsvarende opgavetyper
samt fra V&S-prisbøger. Alle angivne priser er i 1.000 kr. ekskl. moms.
Overslaget omfatter alene anlægsomkostninger og indeholder således ikke udgifter til
projekteringsomkostninger, eventuelle arkæologiske forundersøgelser eller til erstatninger/aftaler med lodsejere omkring eventuel jordfordeling mv.
Tabel 5.1.1: Økonomisk overslag over anlægsudgifter.
1.000 kr.

Anlægselement
Drift af arbejdsplads og diverse interimssikringer i projektområdet

100

Jordarbejder ved forlægning af Suså strækning 1, st. ca. 10.516 – 11.431, opgravning og udplanering af ca. 8.700 m3

315

Jordarbejder ved forlægning af Suså strækning 2, st. ca. 11.230 – 12.450, opgravning og udplacering af ca. 8.400 m3

305

Etablering af røroverkørsel

35

Gydebanker, opgravning og udlægning af gydegrus

58

Udlægning af træstød i vandløb

5

Etablering af to sandfang

5

Diverse retableringer, græssåning mv.

100

Uforudseelige øvrige omkostninger, ca. 10 %
Samlede anlægsomkostninger (ekskl. moms)

5.2

Projekteringsomkostninger, overslag
Omkostninger til udarbejdelse af udbudsmateriale, licitation samt tilsyn i anlægsfasen
forventes at beløbe sig til ca. kr. 200.000 ekskl. moms.
Omkostninger til arkæologiske forundersøgelser forventes at beløbe sig til kr. 75.000
ekskl. moms.
Omkostninger til afsluttende som udført-opmåling af de etablerede projektstrækninger
af hensyn til regulativrevision forventes at beløbe sig til kr. 30.000 ekskl. moms

5.3

Samlede projektomkostninger
Under forudsætning af, at projektet ikke udløser omkostninger til erstatninger mv. kan
de samlede projektomkostninger opgøres til ca. 1.320.000 kr. ekskl. moms.
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5.4

Udgiftsfordeling
Samtlige projektomkostninger afholdes af Naturstyrelsen Storstrøm.
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6

TIDSPLAN
I det følgende er udarbejdet et forslag til en tidsplan for det forestående myndigheds,
projekterings- og anlægsarbejde.


Ultimo februar 2014: Næstved og Faxe Kommune offentliggør
vandløbsprojektet og resultat af VVM-screening med indsigelsesfrist på 8 uger. Næstved og Faxe Kommune meddeler desuden
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 samt landzonetilladelse med klagefrist på 4 uger.



Ultimo maj 2014: Efter modtagelse af godkendelse efter anden
lovgivning godkendes vandløbsprojektet i Næstved og Faxe
Kommuner. Projektet offentliggøres med 4 ugers klagefrist. Samtidig påbegyndes udarbejdelse af udbudsmateriale.



Ultimo juni 2014: Entreprenører indbydes til licitation.



Medio juli 2014: Afholdelse af licitation.



August - september 2014: Anlægsarbejdet udføres.



Primo oktober 2014: Afholdelse af afsluttende tilsyn og afleveringsforretning.



Oktober 2015: 1 års gennemgang.

I ovennævnte forslag til tidsplan er det forudsat, at eventuelle klager vedr. projektets
tekniske, juridiske og økonomiske forhold ikke får opsættende virkning på projektets
gennemførelse.
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