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1

INDLEDNING OG BAGGRUND

Mandø er med dens beliggenhed i Vadehavet en del af Natura 2000-område nr. 89 - Vadehavet.
Naturstyrelsen har i 2011 udarbejdet en Natura 2000-plan for området for perioden 2010-2015,
herunder en delplan for fuglebeskyttelsesområde F52 - Mandø (Naturstyrelsen, 2011).
Esbjerg Kommune skulle i 2012 på baggrund af Natura 2000-planen udarbejde en Natura 2000handleplan. Forslag til delplan for fuglebeskyttelsesområde F52 Mandø var i offentlig høring i perioden 8. juni 2012 – 3. august 2012, og den endelige handleplan blev vedtaget af Esbjerg Byråd 3.
december 2012.
Natura 2000-planen og Natura 2000-handleplanen peger begge på, at et virkemiddel til at sikre
gunstig bevaringsstatus for nogle af de udpegede arter vil være genskabelse af naturlig hydrologi.
Af kommunens Natura 2000-handleplan fremgår, at der skønnes at være behov for skabelse af
naturlig hydrologi på op til 50 ha på Mandø (Esbjerg Kommune, 2012).
På den baggrund ønsker Esbjerg Kommune at afdække mulighederne for at skabe mere naturlige
hydrologiske forhold på den nordøstlige del af Mandø. Formålet er at forbedre forholdene for udpegede arter i fuglebeskyttelsesområdet F52 - Mandø.
Der er gennem tilskudsordningen ”Natura 2000-projekter – Etablering af naturlige vandstandsforhold” bevilget midler til udarbejdelsen af denne forundersøgelse, der skal afdække mulighederne
for etablering af en mere naturlig hydrologi.

Udsigten fra vest ind over Naturstyrelsens del af undersøgelsesområdet. Her er der i 2012 gennemført et projekt, hvor
vandstanden på arealerne er hævet. På billedet ses adskillige rastende gæs (mørkbuget knortegås og bramgås).
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2
2.1

EKSISTERENDE FORHOLD
Undersøgelsesområdet

Undersøgelsesområdet er beliggende på den nordøstlige del af vadehavsøen Mandø, som er beliggende i Esbjerg Kommune. Undersøgelsesområdet fremgår af figur 2.1

Figur 2.1: Oversigtskort der viser projektets geografiske placering. Rød streg angiver undersøgelsesområdet.

Undersøgelsesområdet er inddiget og karakteriseret ved at være et lysåbent, græsdomineret område. Det er præget af ekstensive driftsformer som afgræsning og høslæt. Udenfor havdigerne
findes et forland med strandenge, der er omgivet af Vadehavets tidevandsflader.
Den nordvestlige del af det inddigede område ejes af Naturstyrelsen. Her er der i foråret 2012 gennemført et projekt med vandstandshævning, skabt ved blokering af vandløb på arealet. Dette delområde kan tjene som reference for, hvad der kan opnås gennem blokering af vandløb på Mandø.
2.2

Hydrologiske forhold

De hydrologiske forhold i projektområdet bestemmes af flere parametre. Således er vandbalance,
jordbundsforhold og afvandingsforhold alle afgørende for hydrologien på arealerne.
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2.2.1

Vandbalance

Der er fra DMI indhentet nedbørsoplysninger for Mandø for perioden 1990 til 2010 (begge år inkl.).
Den årlige nedbør på Mandø var i perioden gennemsnitligt 948 mm med en variation mellem 606
mm (1996) og 1208 mm (1999).
I figur 2.2 er vist variationen i månedsnedbøren for Mandø.
250
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Fig. 2.2: Den gennemsnitlige månedsnedbør på Mandø. Med linjerne er vist laveste og højeste nedbør i den enkelte måned
i perioden 1990-2010.

Det ses af figuren, at der generelt falder 50-100 mm nedbør om måneden på Mandø med en variation henover året, hvor der i april-maj falder mindst nedbør, stigende henover sommeren til et maksimum i oktober. Herefter ses en jævnt faldende tendens hen mod april. Figuren viser også, at der
er betydelig forskel på nedbøren fra år til år for den enkelte måned.
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Fig. 2.3: Månedlig nettonedbør på Mandø 1990-2010.
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Fordampningen på Mandø mindst om vinteren og højest om sommeren. Ser man på de enkelte
måneder er der nogen år-til-år variation, men den samlede årlige fordampning udviser kun lille årtil-år-variation. Den gennemsnitlige årlige fordampning var således 565 mm og varierede mellem
499 og 627 mm i perioden 1990-2010.
Den månedlige nettonedbør for perioden 1190-2010 fremgår af figur 2.3.
Det ses af figuren, at der allerede i april måned er nedbørsunderskud på Mandø. Underskuddet er
størst i maj og fortsætter til og med juli. Der er således gennemsnitligt fire måneder om året, hvor
der er nedbørsunderskud på Mandø. Det varierer dog betydeligt fra år til år som følge af variationer
i nedbør og fordampning.
2.2.2

Jordbundsforhold

GEUS har i 1999 offentliggjort en landsdækkende jordklassificering, hvor jordartens type og udbredelse er bestemt til en dybde på ca. 1 meter. Kortlægningen viser, at jordbunden i undersøgelsesområdet er en blanding af marsk og marint sand og ler. Længst mod vest findes en mindre forekomst af flyvesand, jf. figur 2.4.

Figur 2.4: De øvre jordlag i undersøgelsesområdet på Mandø. GEUS, 1999.

Der findes i undersøgelsesområdets sydøstlige del en enkelt vandforsyningsboring (139.12) til 100
meter under terræn, der viser lagrækkefølgen i jorden. På den pågældende lokalitet består jord-
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bundsprofilet i de øvre dele helt overvejende af sand, bortset fra et tyndt lag af postglacial saltvandsler mellem 0,9 og 1,1 meter under terræn.
Den generelle jordklassificering bør betragtes som vejledende og kun dækkende for den øverste
meter af jordlaget.
Tilstedeværelsen af klæggrave i områdets nordvestlige del samt umiddelbart øst for Låningsvejen
og syd for Fyldgraven indikerer, at der i hvert fald i dele af området er en betydelig forekomst af
klæg (silt / ler). Ved etablering af Fyldgraven samt nogle af de dybereliggende grøfter i undersøgelsesområdet er dette lerlag efter al sandsynlighed brudt mange steder, og jordbunden er således
blevet meget permeabel for vand.
2.2.3

Vandløb

Vandløbene i undersøgelsesområdet fremgår af figur 2.5.

Fig. 2.5: Oversigt over offentlige og private vandløb indenfor undersøgelsesområdet. Med tyk blå streg er vist de offentlige
vandløb. Med tynd blå streg er vist øvrige vandløb, som de fremgår af FOT-laget. Med rød streg er vist den ydre afgrænsning af projektområdet.
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Mod syd afgrænses projektområdet af det offentlige vandløb Store Rende. Store Rende er omfattet
af ”Regulativ for Mandø Bæksystem i Ribe Kommune” (Ribe Kommune, 1998). Vandløbets længde
er ifølge regulativet 2.096 m.
Til Store Rende strømmer et nordligt tilløb, Halengrøft, der ligeledes er offentligt. Halengrøft er
også omfattet af ”Regulativ for Mandø Bæksystem i Ribe Kommune” (Ribe Kommune, 1998).
Vandløbets længde er ifølge regulativet 1.049 m.
Alle øvrige vandløb indenfor projektområdet er private og består af et fintmasket netværk af grøfter,
der afvander til Fyldgraven. Grøfterne har en samlet længde på ca. 38 km. Grøfterne er vedligeholdt i forskellig grad, og nogle bærer således præg af ikke at have været vedligeholdt i mange år.
Alle vandløb i undersøgelsesområdet afvander til Fyldgraven, som er en kanal, der løber på indersiden af diget rundt om undersøgelsesområdet. Kanalen er etableret i forbindelse med etablering af
diget og har en samlet længde på 4,3 km.
Ingen af vandløbene har nogen særlig værdi som naturtype betragtet eller som levesteder for organismer tilknyttet rindende vand. Fyldgraven og Halengrøft er i statens vandplan udpeget som
kunstige vandløb, med målsætningen godt økologisk potentiale (Naturstyrelsen, 2012).
2.2.4

Dræn

I forbindelse med forundersøgelsen er der søgt drænoplysninger i Orbicons drænarkiv. Opslag
viste, at der ikke findes oplysninger om dræn på Mandø. Afvandingen af arealerne indenfor projektområdet sker således via vandløb og åbne grøfter.
2.2.5

Deloplande

Med henblik på at kunne fastlægge delområder, som der kan gennemføres projekter indenfor uden
at påvirke tilstødende arealer, er der gennemført en identifikation af deloplande indenfor undersøgelsesområdet. Deloplandene kan opfattes som hydrologisk adskilte enheder.
Ved projektets opstart forelå der et GIS vandløbstema fra FOT Danmark. Det blev vurderet, at temaet kun delvist dækker de eksisterende grøfter i området. Derfor har det været nødvendigt at
supplere temaet med beregnede strømningsveje. I henseende til afstrømningsoplande forelå der
ved projektets opstart ingen data. Afstrømningsoplandene er derfor også beregnet i forundersøgelsen.
Både afstrømningsoplandene og strømningsvejene er bestemt på baggrund af højdemodellen for
området. Det er således de topografiske afstrømningsoplande og heraf afledte strømningsveje, der
er beregnet.
I beregningerne er det forudsat, at det eksisterende vandløbstema er korrekt, men ufuldstændigt.
For at sikre, at temaet vægtes højt i beregninger, er vandløbsstregerne i vandløbstemaet ”brændt”
ned i højdemodellen. Det har været nødvendigt, da grøfterne ikke alle steder fremgår af højdemodellen på grund af deres beskedne størrelse.
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Med udgangspunkt i den tilpassede højdemodel er der foretaget en terrænanalyse ved hjælp af
modulet r.watershed i programmet GRASS GIS. Resultatet af analysen er først og fremmest et
kort, som angiver de akkumulerede afstrømninger i oplandet. Kortet er et grid med en opløsning,
der er svarende til højdemodellen, hvor værdien i hver enkelt celle angiver antallet af celler/arealet,
der ligger opstrøms den enkelte celle. I gridet er celler med høje værdier celler, som ligger lavt i
forhold til de omgivende celler og som ved en overfladeafstrømning vil modtage vand. Disse celler
er potentielle strømningsveje. Celler med lave værdier er derimod celler der ligger højt i forhold til
de omgivende celler og dermed ikke har nogle opstrøms celler. Disse celler er potentielle vandskel.

Fig. 2.6: Deloplande identificeret indenfor projektområdet. Med rødt er vist afgrænsningen af deloplandene, med tyndt gult
den arronderede afgrænsning og med tyk gult er vist undersøgelsesområdet.

I modulet r.watershed er AT least-cost search algoritmen med SFD overfladeafstrømnings metoden anvendt til bestemmelsen af de akkumulerede afstrømninger. AT least-cost search algoritmen
er specielt designet til at minimere indflydelsen fra celler med fejlværdier i højdemodellen. Ligeledes er den specielt anvendelig i flade områder, hvor terrænhældningerne er meget små. Med SFD
metoden forudsættes det at vandet fra en højtliggende celle kun kan afstrømme til én lavere lig-
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gende nabocelle uanset om flere af nabocellerne ligger i et lavere niveau. Vandet fra den højtliggende celle vil strømme til nabocellen i det laveste niveau.
Ud fra kortet med de akkumulerede afstrømninger er strømningsvejene samt vandskellene og
dermed afstrømningsoplandene bestemt ved at definere en afskæringsværdi for oplandsstørrelserne. Ved at sætte afskæringsværdien lavt generes der mange små afstrømningsoplande og mange
mindre strømningsveje mens en forøgelse af afskæringsværdien reducere antallet af oplande til
færre men større oplande og kun de større strømningsveje fremtræder. Afskæringsværdien er tilpasset ved visuelt at vurdere de generede opland og strømningsveje i forhold til det eksisterende
FOT vandløbstema og orthofoto af projektområdet.
De genererede oplande er siden samlet i større enheder på basis af naturlige landskabelige og
kulturtekniske skel, og der er på den måde identificeret 7 større deloplande indenfor undersøgelsesområdet. Oplandene fremgår af figur 2.6.
Det ses af figuren, at der er identificeret to deloplande vest for Annelbankevej og fem deloplande
øst for vejen. Deloplandene har et samlet areal på 200 ha.
Ved en eventuel projektgennemførelse for enkelte deloplande er det ikke realistisk, at man kan
realisere projektet med aftaler indenfor en topografisk oplandslinie. Der er derfor også i figuren
indtegnet arronderede deloplande, der tager hensyn til den eksisterende matrikulære struktur og
lodsejertilkendegivelser i den ejendomsmæssige forundersøgelse. Det samlede areal af de arronderede deloplande er 233 ha.
I nedenstående tabel 2.1 er opgjort arealstørrelser for de enkelte deloplande, dels for topografiske
deloplande og dels for arronderede oplande. Det fremgår af tabellen, at de arronderede oplande
generelt er noget større end de topografiske. Det skyldes, at der ved arronderingen er inddraget
tilgrænsende arealer, der ikke påvirkes afvandingsmæssigt af tiltag indenfor det pågældende
delopland.

Delopland

Topografisk areal
ha

Arronderet areal
ha

1

55,4

55,4

2

18,5

27,9

3

20,9

23,3

4

15,6

22,1

5

14,3

16,8

6

28,5

36,0

7

46,3

51,1

Tabel 2.1: Opgørelse af topografiske og arronderede arealer indenfor de identificerede deloplande.
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2.3

Opmåling og højdemodel

Til brug for opgavens løsning er anvendt en digital højdemodel med et 1,6 m grid. Højdemodellen
beskriver med stor nøjagtighed terrænets udformning.
Højdemodellen er vist på bilag 1.
Området blev inddiget i 1930’erne og har en topografi, der afspejler forholdene før inddigningen.
Mod vest rejser terrænet sig i nogle klitstrukturer, mens der mod nord og især mod øst er meget
fladt terræn. Højdemodellen viser endvidere både de naturlige lo-systemer fra før inddigningen og
de nuværende grøfter. Vandhuller, der er opstået som følge af klæggravning, fremgår også af højdemodellen.
Orbicon har, for at sikre højdemodellens validitet, i november 2012 foretaget nivellering af en række kontrolpunkter i undersøgelsesområdet på Mandø.
Nivelleringerne viste god overensstemmelse mellem højdemodellen og de faktiske forhold, og det
vurderes derfor som rimeligt at anvende højdemodellen som grundlag for det videre arbejde.

2.4

Natur

I dette afsnit beskrives de biologiske forhold på Mandø. Forholdene er beskrevet ud fra foreliggende data, samt på baggrund af besigtigelser mv. i forbindelse med forundersøgelsen. Det fastlægger
status for områdets nationale og internationale naturbeskyttelsesværdier.
2.4.1

Natura 2000 naturtyper og -arter

Området på Mandø indgår i Natura 2000 område nr. 89, der omfatter habitatområde H78 og fuglebeskyttelsesområdet F52- Mandø. Hele Natura 2000-området har et samlet areal på 23.520 ha.
Delområde F52 er beliggende i Esbjerg Kommune.
Fuglebeskyttelsesområdet F52 - Mandø har et samlet areal på 854 ha, hvoraf langt hovedparten er
privatejet. En del, ca. 125 ha af Mandø Kog, ejes af NaturErhvervstyrelsen og Naturstyrelsen. Heraf er ca. 50 ha beliggende indenfor undersøgelsesområdet.
Baggrunden for udpegningen er forekomster af sjældne og fåtallige ynglefugle som klyde, brushane, sandterne og mosehornugle samt store trækforekomster af bramgås og mørkbuget knortegås.
Det opdaterede udpegningsgrundlag for F52 - Mandø fremgår af tabel 2.2 (Naturstyrelsen, 2011;
Naturstyrelsen, 2012). Udpegningsgrundlaget er i forbindelse med statens kortlægning af Natura
2000-områderne blevet opdateret, og har i sommeren 2012 været i offentlig høring. Det har i december 2012 ført til udsendelsen af et opdateret udpegningsgrundlag, der er indarbejdet i tabel 2.2.

15 / 49

Mandø – Naturlig hydrologi

Opdateret udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 52 – Mandø
Ynglefugle:

Rørhøg
Klyde
Brushane
Fjordterne
Sandterne
Havterne
Mosehornugle

Trækfugle

Mørkbuget knortegås
Bramgås
Vandrefalk

Tabel 2.2: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 89, delområde nr. 52, der omfatter undersøgelsesområdet.
Opdatering af udpegningsgrundlaget, Naturstyrelsen (2012) er indarbejdet i tabellen.

I Natura 2000-området er der i statens Natura 2000-plan foretage en vurdering af prognosen for
fuglearterne (Naturstyrelsen, 2011):
Prognosen er gunstig eller vurderet gunstig for:


Ynglefuglen rørhøg, som forekommer med stabil eller stigende bestand i området.



Trækfuglen mørkbuget knortegås, som raster i stabile eller stigende bestande i Vadehavsområdet.

Prognosen er ugunstig eller vurderet ugunstig for:


Ynglende klyde på grund af tilgroning, forstyrrelser og prædation.



Ynglende brushane på grund af tilgroning, opdyrkning/omlægning, arealreduktion/fragmentering og uhensigtsmæssig hydrologi.



Ynglefuglen sandterne på grund af mangel på egnede fouragerings- og rasteområder, forstyrrelser og prædation.



Ynglende mosehornugle på grund af tilgroning og prædation.

Ynglebestanden af stor kobbersneppe (der på globalt plan er rødlistet) indenfor undersøgelsesområdet udgør 10-15 % af den danske bestand (pers. komm., Ole Thorup og Niels Knudsen). Det kan
derfor undre, at denne art ikke indgår i udpegningsgrundlaget for Mandø.
Der er ikke indenfor undersøgelsesområdet forekomst af naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområde H78 - Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde.
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2.4.2

Observationer af udpegede fuglearter på Mandø

Mandø er, også nationalt, en vigtig yngle- og/eller træklokalitet for en lang række fuglearter. Af
tabel 2.3 fremgår observationer af de ynglefuglearter, der indgår i det opdaterede udpegningsgrundlag. Tallene stammer fra ynglefugledatabasen ( Århus Universitet, DCE, 2013).

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ynglefugle
Rørhøg

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Klyde

-

-

1

-

120*

53*

52*

121*

79*

22*

73*

Brushane

1?

2

2

1

3

1

-

1

2

-

1

Sandterne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fjordterne

-

-

-

2

6*

12*

2*

25*

29*

3*

3*

Havterne

1

-

-

-

191*

266*

340*

208*

286*

170*

99*

Mosehornugle

2-3

3

1

-

2

-

-

1

?

?

2

Tabel 2.3: Oversigt over antal ynglepar af udpegede ynglefuglearter på Mandø Gl. Kog. Tal mærket med * er for hele Mandø. + indikerer, at arten er registreret i DOF-basen. Tabellen er baseret på ynglefugledatabasen (Århus Universitet, DCE).

Oversigt over forekomster af trækfugle indrapporteret til DOF-basen fremgår af tabel 2.4.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Trækfugle
Mørkbuget
knortegås

907

1.533

3.000

3.000

5.200

4.500

4.220

3.110

2.465

3.780

2.872

15

1.200

1.200

6.000

6.000

13.000

20.000

20.000

18.400

80.000

17.00
0

2

3

3

5

3

4

2

3

3

4

2

Bramgås

Vandrefalk

Tabel 2.3: Udpegede arter på Mandø. Observationerne stammer fra DOF-basen (2012). Tallene er det højeste antal observerede fugle på én dag i det pågældende år.
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Tallene i tabel 2.4 fortæller alene, hvor mange individer, der er observeret på én dag på Mandø i
de pågældende år. Der kan således ikke udledes noget omkring antal ynglepar af ynglefugle eller
om det samlede antal individer, der passerer øen i forbindelse med træk.
2.4.3

Gennemgang af udpegede arter

I det følgende er der foretaget en kortfattet gennemgang af de udpegede arter på Mandø. Der gives en beskrivelse af artens krav til levestedet, status for arten lokalt og nationalt samt udviklingstendenser for arten. Gennemgangen baserer sig på artsbeskrivelser på www.naturstyrelsen.dk og
www.dofbasen.dk . Desuden har Niels Knudsen, Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, bidraget med
oplysninger om ynglefugle i 2012. Og Ole Thorup, fugletæller for Amphi Consult, har generelt bidraget med oplysninger om ynglefugledatabasen og værdifulde oplysninger til teksten.
2.4.3.1 Rørhøg
Rørhøgen overvintrer i Sydvesteuropa og Afrika, men ankommer til Danmark i april for at yngle.
Den yngler i rørsump af tagrør i moser og ved søer, mens fødesøgning sker over rørskoven og i
det åbne land over dyrkede marker og udyrkede områder med enge. Når ungerne er kommet på
vingerne, søger rørhøgene i august-september mod vinterkvartererne.
Det er således vigtigt, at rørhøgen har uforstyrrede steder med rørsump af tagrør, hvor de kan
placere reden, i tilknytning til mere åbne arealer, hvor de kan jage deres bytte. Dette består af bl.a.
mus, mosegrise, fugle, fugleunger, ådsler mv. I begyndelsen af ynglesæsonen foregår fødesøgningen hovedsagelig over udyrkede arealer som enge, mens den senere i ynglesæsonen i stigende
grad benytter rørskov og dyrkede marker.
I begyndelsen af 1900-tallet var arten truet af udryddelse i Danmark, men efter en fredning i yngletiden i 1922 og totalfredning i 1967 vendte bestandsudviklingen, og i begyndelsen af 1970’erne var
der atter 80-90 par i Danmark. Arten har fortsat den positive udvikling, og i midten af 1990’erne var
bestanden vokset til omkring 650 par. Bestanden har stabiliseret sig på dette niveau.
På Mandø har bestanden været stabil gennem de sidste 10 år. I 2012 var der 3 par og muligvis 4
par på øen. Der ynglede med sikkerhed 3 par i den nordlige del af øen i Gammelkog (oplyst af
Niels Knudsen) . Med mindst 3 ynglepar har arten en gunstig bevaringsprognose på Mandø.
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. Den er også omfattet
af flere internationale konventioner.
2.4.3.2 Klyde
Klyden er en trækfugl, der overvintrer i Sydvesteuropa og Afrika. Den ankommer til Danmark i
marts-april, hvor den yngler ved lavvandede fjordkyster og i laguner, hvor der er åbne enge med
lav vegetation. Fødesøgning sker på lavt vand, hvor klyden med sit specielle næb sier mudderet for
bunddyr som børsteorm, krebsdyr og bløddyr. Den foretrækker at yngle i kolonier på småøer i havet eller på strandenge. Med sådanne ynglesteder er klyden meget følsom overfor høj vandstand,
og oversvømmelser er ofte årsag til manglende ynglesucces.
På Mandø er klyderne rykket ind i Gammelkog, hvor de undgår oversvømmelser af rederne. Her
yngler de på de våde enge i den nordvestlige del, som ejes af staten (oplyst af Niels Knudsen). I
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fremtiden kan det også forventes, at de vil begynde at yngle på de kunstige øer i klæggraven. I
2012 ynglede der ca. 21 par i Gammelkog. Der har tidligere ynglet flere par på forlandet på Mandø,
idet der bl.a. ynglede 64 par i 2006. Klyden er meget følsom over for forstyrrelser på ynglestedet.
Efter yngleperioden samles klyderne på fældepladser, især i Vadehavet, hvor fuglene er samlet
inden de i september-november trækker til overvintringspladserne.
Klyden blev fredet i Danmark i 1922, og siden da er antallet af ynglende klyder steget markant. I
perioden 1978-81 optaltes 3.270-4.700 par klyder i Danmark, men bestanden vurderes nu at være i
svag tilbagegang. På Mandø har der således også været en tilbagegang i bestanden gennem de
seneste 10 år.
I følge Natura 2000-planen for området vil en gunstig bevaringsprognose for klyden på Mandø
være mindst 300 par, og bevaringsprognosen er derfor ugunstig.
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af både
Bonn- og Bern-konventionen.
2.4.3.3 Brushane
Brushanen overvintrer i Afrika. Den ankommer til Danmark i marts-april. Yngleperioden går fra
april-juli, hvor arten er følsom overfor forstyrrelser. Den yngler oftest på brakvandsenge med lav
vegetation, men kan også yngle på ferske enge. Brushanen søger sin føde på mudderflader og i
småsøer samt afstrømningsrender (loer) skabt af tidevandet. Om foråret i træktiden søger den ofte
føde på oversvømmede enge, hvor der er mange vandtilknyttede smådyr. Den tolererer ikke højere
saltholdighed end fire promille i de vådområder, hvor den søger sin føde.
Kun hunnerne forestår yngelplejen, og hannerne forlader således landet igen allerede i juni, mens
hunnerne og ungerne følger efter i september.
Brushanen var tidligere en vidt udbredt og almindelig ynglefugl i Danmark, men på grund af bl.a.
dræning af yngleområderne og brug af pesticider var bestanden i midten af 1990’erne faldet til
omkring 500 hunner, og i 2008 var der kun omkring 65 ynglehunner tilbage. Arten er således truet
som ynglefugl i Danmark, og er også gået voldsomt tilbage på dens andre europæiske ynglepladser.
Brushanen observeres regelmæssigt på Mandø, og yngler stort set hvert år i meget små antal bl. a.
i undersøgelsesområdet. Om foråret raster en del fugle især i Gammelkog, men de forsvinder i takt
med, at engene her bliver mere tørre sidst på foråret (oplyst af Niels Knudsen).
Brushaner på vej videre nordpå i Skandinavien for at yngle, raster i stort antal langs den jyske
vestkyst. Når de skandinaviske brushaner atter trækker mod Afrika, foregår det mere spredt.
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af både
Bonn- og Bern-konventionen.
I følge Natura 2000-planen for området vil en gunstig bevaringsprognose for brushanen på Mandø
være mindst 12 par. Et projekt, der skaber mere frit vandspejl og våde enge inden for projektområdet, vil virke fremmende for mulighederne for at brushanen atter begynder at yngle på Mandø.
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2.4.3.4 Fjordterne
Fjordternen overvintrer langs Vest- og Sydafrikas kyster, inden den sidst i april søger mod Danmark for at yngle. Den yngler dels langs kyster og fjorde og dels ved søer og i moser. Den lever af
småfisk, som den fanger ved at dykke. Den søger tilbage mod overvintringspladserne i augustseptember.
Fjordternen har siden midten af 1900-tallet været i tilbagegang som ynglefugl i Danmark. Årsagerne er flere: manglende kreaturgræsning, færre hættemågekolonier (hvor arten kan finde beskyttelse), forurening af søer, konkurrence fra havterne langs kysterne og rovdyr i form af ræve, kragefugle mv. Bestanden er stabiliseret omkring 1.000 ynglepar.
På Mandø er der store år-til-år-variationer i antallet af observerede fjordterner. Der har tidligere
været mange ynglepar på forlandet af øen. Der var således 172 par i 1993 faldende til kun 18 par i
1995, mens det atter steg til 143 par i 1996 (Grell, 1998). De seneste år har der kun været enkelte
ynglepar, dog med 25-30 par i 2009 og 2010.
De største aktuelle trusler mod arten er forstyrrelser i yngleperioden (medio maj – medio juli),
manglende afgræsning af yngleområder og rovdyr i form af ræve, krager mv.
I følge Natura 2000-planen for området vil en gunstig bevaringsprognose for fjordternen på Mandø
være mindst 140 par.
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af både
Bonn- og Bern-konventionen.
2.4.3.5 Havterne
Havternen er den trækfugl, der tilbagelægger de største afstande, da den overvintrer ved Antarktis.
Den ankommer til Danmark for at yngle sidst i april, og trækker tilbage mod Antarktis i begyndelsen
af august.
Havternen yngler på småøer og holme uden rovdyr. Her samles ynglefuglene i kolonier og placerer
rederne i sparsom og lav vegetation eller direkte på åben sandstrand. Det er vigtigt, at arten ikke
forstyrres i yngleperioden. Desuden er det væsentligt, at der ikke er rovdyr.
Føden består af primært af fisk, der fanges langs kysterne, ofte langt fra reden, fordi havternen er
så god en flyver.
Ynglebestanden af havterne ligger i Danmark stabilt omkring 8-9.000 par. Der er stor år-til-årvariation i antallet af observerede havterner på Mandø. Her yngler den udelukkende på forlandet,
hvor den i 2007 havde 264-271 ynglepar. Herefter er bestanden gået tilbage, og den var i 2012 på
knap 100 par.
I følge Natura 2000-planen for området vil en gunstig bevaringsprognose for havternen på Mandø
være mindst 190 par.
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af både
Bonn- og Bern-konventionen.
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2.4.3.6 Sandterne
Sandternen har sine vinterkvarterer i Vestafrika, hvorfra de danske ynglefugle ankommer i maj og
hvortil de returnerer igen i juli-august.
I Danmark træffes sandternen kun i Vadehavsområdet, hvor den yngler på strandenge i udkanten
af hættemågekolonier. Herved udnytter arten hættemågernes kollektive forsvar. Til gengæld risikerer den, at mågerne plyndrer reden. I yngleperioden er den sårbar overfor forstyrrelser og nedtrampning af rederne af kreaturer.
I modsætning til de øvrige terner jager sandternen i Danmark fortrinsvis over land, hvor den fanger
mus, padder, fugleunger og insekter. Den er derfor afhængig af, at der nær reden findes store arealer med lav vegetation, hvor den kan søge føde.
Sandternen var tidligere relativt almindelig i Danmark, men bestanden har i mange år været i støt
tilbagegang, og sidste gang den med sikkerhed har fået unger på vingerne i Danmark, var i 1995
på Rømø. På Mandø har arten tidligere ynglet med en del par, idet der i 1992-1993 ynglede 10-12
par. Herefter var der ingen ynglepar i 1994, men i 1995 var der 5 ynglepar (Grell, 1998). I de følgende år har den ikke ynglet, og er senest observeret i 2005.
I følge Natura 2000-planen for området vil en gunstig bevaringsprognose for sandterne på Mandø
være mindst 6 par.
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af både
Bonn- og Bern-konventionen.
2.4.3.7 Mosehornugle
Den danske mosehornugle er for en dels vedkommende standfugl, men en del af bestanden trækker til bl.a. Frankrig for at overvintre. Derudover besøges Danmark af et større antal mosehornugler
på træk, heraf en del der kommer til Danmark for at overvintre.
Mosehornuglen yngler gerne på strandenge og i ådale med lav vegetation samt i mose- og hedeområder, hvor den kan jage gnavere i umiddelbar nærhed af reden. Denne anlægges som en fordybning i jorden i højt græs eller nær buske. Mosehornuglen er følsom overfor forstyrrelser i yngelperioden og kræver pleje (ekstensiv drift) af fourageringsområderne.
Bestanden af ynglende mosehornugle er meget varierende fra år til år, men har været stærkt faldende i Danmark de seneste år. Således var der i 2007 ingen sikre ynglepar i Danmark overhovedet. På Mandø synes det som om, at antallet af mosehornugler, der besøger øen på træk, er stigende. I 2012 ynglede mosehornugle med 2 par på den nordlige del af øen i Gammelkog (oplyst af
Niels Knudsen). Generelt synes 2012 at have været et godt yngleår for arter her i landet.
I følge Natura 2000-planen for området vil en gunstig bevaringsprognose for mosehornugle på
Mandø være mindst 3 par.
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af flere
internationale konventioner.
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2.4.3.8 Mørkbuget knortegås
Mørkbuget knortegås forekommer alene som trækfugl i Danmark. Fuglene raster i Danmark fra
september til november på vej sydover og igen fra marts til slutningen af maj, når de er på vej
nordpå til ynglepladserne i Nordsibirien.
Om efteråret fouragerer de især på ålegræs, mens de om foråret søger op på strandenge med lav
vegetation, hvor de æder græsser og urter. I mindre grad kan den dog også fouragere på ferske
enge og dyrkede marker.
Knortegåsen er følsom overfor forstyrrelser under fødesøgningen, og det er vigtigt at plantevæksten er lav i de områder, hvor den fouragerer.
Bestanden af trækfugle af mørkbuget knortegås vurderes at være stabil, og arten vurderes at have
gunstig bevaringsstatus (Pihl et. al., 2003). Forekomsten på Mandø synes også at være relativt
stabil med et stort antal trækfugle, der raster på øen med op til ca. 5.000 om foråret i kogene.
I følge Natura 2000-planen for området vil en gunstig bevaringsprognose for mørkbuget knortegås
på Mandø være mindst 17.000 individer.
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af både
Bonn- og Bern-konventionen.
2.4.3.9 Bramgås
Bramgåsen er de senere år overgået fra kun at være trækfugl til også at være ynglefugl i Danmark.
Endvidere er der en del bramgæs, der nu bruger Danmark som overvintringssted.
Arten fouragerer på strandenge samt på kulturgræs- og omdriftsarealer. Når den yngler, placeres
reden gerne på øer med lav vegetation, hvor eksempelvis ræve ikke kan nå frem til den. Bramgåsen er følsom overfor forstyrrelser nær reden i yngleperioden.
Det er vigtigt for bramgåsens fødesøgning, at der er lav vegetation i fourageringsområderne.
Bestanden af bramgæs er stabil, og arten vurderes at have gunstig bevaringsstatus (Pihl et. al.,
2003). På Mandø ses der nu langt flere bramgæs end for ti år siden, idet der er observeret op til
80.000 rastende og trækkende fugle på en enkelt dag. Arten yngler foreløbig ikke på øen.
Da bramgåsen først er kommet med på udpegningsgrundlaget for Mandø efter udarbejdelsen af
Natura 2000-planen for området, er den gunstige bevaringsprognose for bramgås på Mandø ikke
beskrevet på nuværende tidspunkt.
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af både
Bonn- og Bern-konventionen.
2.4.3.10 Vandrefalk
Vandrefalken optræder som overvintrende gæst i Vadehavs-området, hvor der årligt overvintrer 1020 falke.
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Her foretrækker vandrefalken at opholde sig på kystnære lokaliteter med mange overvintrende
vandfugle. I Holland og Tyskland har man oplevet vandrefalken yngle direkte på jorden på små
ubeboede holme i Vadehavet, og en lignende adfærd må kunne forventes i den danske del af Vadehavet, hvis vandrefalken kan finde lokaliteter, som den finder egnede.
Der observeres hvert år et antal vandrefalke på Mandø. Antallet af rastende og trækkende fugle er
stabilt med enkelte fugle.
I følge Natura 2000-planen for området vil en gunstig bevaringsprognose for vandrefalk på Mandø
være mindst ? individer.
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af flere
internationale konventioner.

2.4.4

National naturbeskyttelse

Naturtyperne omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttelse af særlige naturområder
fremgår af figur 2.7.

Figur 2.7: Registreringer af natur i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 i undersøgelsesområdet. Danmarks Miljøportal
(2012).

Som det fremgår af kortet, er der kun få arealer indenfor undersøgelsesområdet, der er registreret
som natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Øst for Annelbankevej findes nogle engarealer
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og et enkelt vandhul. Endvidere er enkelte grøfter omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Vest for
Annelbankevej findes enkelte mosearealer, nogle vandhuller og nogle vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
2.4.5

Arealanvendelsen i undersøgelsesområdet

Arealanvendelsen indenfor undersøgelsesområdet fremgår af bilag 2. Stort set alle arealer indenfor
undersøgelsesområdet drives ekstensivt, og der findes allerede i dag MVJ-aftaler for en betydelig
del af undersøgelsesområdet. For en nærmere beskrivelse af dette henvises til KloppenborgSkrumsager (2012).
Bortset fra et enkelt areal, drives alle arealer i dag med forskellige former for græs, en driftsform,
der også efter en eventuel realisering af projekterne vil være mulig i store dele af undersøgelsesområdet.
2.5

Tekniske anlæg

Omfanget af tekniske anlæg indenfor undersøgelsesområdet er meget begrænset. I det følgende
beskrives disse.
2.5.1

Veje og broer mv.

Der findes enkelte veje i undersøgelsesområdet.
Mandøs forbindelsesvej til fastlandet, der på øen hedder Annelbankevej og udenfor diget hedder
Låningsvejen, er asfalteret. Den løber fra nordøst mod sydvest gennem undersøgelsesområdet.
Lige indenfor diget passerer vejen henover Fyldgraven, der her er rørlagt under vejen.
På indersiden af diget, men udenfor Fyldgraven løber ligeledes asfalterede veje. Disse ligger imidlertid udenfor det område, der kan påvirkes af et muligt projekt og berøres derfor ikke yderligere.
I undersøgelsesområdet findes en sidevej til Annelbankevej, der fører ind i områdets østlige del,
Halevej. Halevej krydser 7 grøfter og Halengrøften. Vejen ligger på store dele af sit forløb mellem
kote 1,10 m DVR90 og kote 1,25 m DVR90, men ifølge højdemodellen findes der også en lavning
på vejen, hvor vejen ligger omkring kote 0,70 m DVR90.
Udover vejunderføringerne findes en række andre overkørsler over grøfterne, der sikrer adgang
mellem de enkelte fenner. Hvor det er relevant, bør disse identificeres i forbindelse med eventuel
detailprojektering, så det sikres, at lodsejerne har uændret adgang til arealerne efter gennemførsel
af et projekt.
2.5.2

Bygninger

Der findes ingen bygninger indenfor undersøgelsesområdet.
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2.5.3

Ledninger

Der er indhentet ledningsoplysninger fra Esbjerg Forsyning, SydEnergi og TDC. Relevante ledninger er vist på bilag 3.
Esbjerg Forsyning har oplyst, at de forsyner Mandø By med vand via en ledning, Ø125 PVC, der
løber langs vestsiden af Annelbankevej. Ledningen løber dermed i østkanten af delområde 1 og 2.
Da der ikke skal realiseres yderligere projekttiltag i delområde 1, er det alene ved en realisering af
projekt i delområde 2, at der skal ske en vurdering af, om projektet kan have konsekvenser for
ledningen.
Esbjerg forsyning har ligeledes en ledning som forløber sydøst langs Halevej. Ledningen løber de
første ca. 365 m på den sydlige side af Blødtøndevej, hvorefter den via en underføring forløber
langs vejens nordlige side. Vandledningen formodes at være forsyning til et markvandingsanlæg.
SydEnergi har oplyst, at de har kabler i området. Langs østsiden af Annelbankevej løber dels to
kabler, der forsyner Mandø By med strøm og dels et lyslederkabel. Det er således relevant at vurdere, om der skal tages forholdsregler i forhold til disse forsyningsledninger ved realisering af et
projekt i delområde 3 og 7.
Det vil i detailprojekteringen være nødvendigt at vurdere behovet for kabelsøgning og specifikke
forholdsregler ved eventuelle gravearbejder i umiddelbar nærhed af kablerne.
TDC har oplyst, at de har kabler liggende på vestsiden af Annelbankevej. Ledningen er jævnfør
TDC’s oplysninger placeret vest for afvandingsgrøften langs Annelbankevej. Ved realisering af
projekt i delområde 2 vil det være relevant at vurdere om der skal tages forholdsregler i forhold til
denne forsyningsledning.
2.6

Kulturhistoriske fund og elementer

Der er i forbindelse med forundersøgelsen rettet henvendelse til Sydvestjyske Museer om nødvendig hensyntagen til kulturhistoriske fund og elementer i undersøgelsesområdet. Museet har svaret
følgende:
”I det område, som I har angivet, er kun det sydvestlige hjørne af særlig arkæologisk interesse. Her
berører området den nordlige del af ”Gammel Mandø”, hvor der tidligere har ligget bebyggelse på
øen (markeret med grønt på luftfotoet). Det drejer sig specielt om et højdedrag helt nede mod sydvest i området (markeret med en rød ring på luftfotoet). Højdedraget har formodentlig haft ældre
bebyggelse (den blå firkant markerer et fund fra renæssancen). Men hvis gravearbejde i det grønmarkerede område kan minimeres og gravearbejde på eller omkring højdedraget markeret med
rødt helt kan undgås, så ser vi ikke grund til at lave en arkæologisk forundersøgelse i forbindelse
med projektet. Hvis der skal foregå jordarbejde i området markeret med rødt, så skal der dog først
foretages en arkæologisk forundersøgelse.
Vi vil dog gerne følge arbejdet i det markerede ”Gammel Mandø”-området for at sikre os, at væsentlige fortidsminder ikke bliver berørt og skulle der mod forventning alligevel dukke fortidsminder
op under arbejdet, skal arbejdet standses og Sydvestjyske Museer kontaktes. I er selvfølgelig altid
velkomne til at kontakte os, hvis der skulle opstå tvivl eller spørgsmål.”
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3

SKITSEPROJEKT

Formålet med et projekt til genskabelse af natulig hydrologi i undersøgelsesområdet er at skabe
flere områder med frit vandspejl, samt at sikre, at disse frie vandspejl bevares i så lang tid som
muligt, til gavn for fuglelivet i undersøgelsesområdet.
Da ordningerne for etablering af naturlig hydrologi er frivillige at deltage i for den enkelte lodsejer,
er det vurderet, at det vil være nødvendigt at beskrive projekter for nogle mindre delområder, således at der i tilfælde af modstand fra enkelte lodsejre kan realiseres projektelementer, der ikke omfatter det samlede undersøgelsesområde. Derved er man ikke afhængig af fuld lodsejeropbakning,
men kan fokusere på de områder, hvor opbakningen er til stede.
For fuldstændighedens skyld er der i denne rapport beskrevet projektforslag for alle delområder.
Der er således også beskrevet projektforslag for områder, hvor lodsejerne ikke umiddelbart er positive.
Derfor laves i det følgende en generel beskrivelse samt en beskrivelse af projektforslag for hvert af
de syv deloplande.
3.1

Generelle tiltag

Det foreslås, at vandstanden i Fyldgraven hæves til kote 0,25 m DVR90 gennem etablering af en
opstemning i Fyldgraven. Formålet med opstemningen er, at ”understøtte” de områder med frit
vandspejl, der etableres i de enkelte deloplande gennem opstemning af grøfterne. Ved at mindske
infiltrationen i områderne, tilstræbes det, at vandspejlene får en længere varighed.
Udover hævning af vandstanden kan der, hvor lodsejerne er indstillet på det, etableres bekkasinskrab. Disse kan være med til at skabe variation i landskabet og udbygge eksisterende lavninger,
for derigennem at sikre en længere varighed af vandspejlene i deloplandene.
Bekkasinskrab anlægges med meget flade anlæg mellem 1:5 og 1:20 og har karakter af uddybning
af eksisterende terræn med 30-50 cm. De bør anlægges i tilknytning til de arealer, hvor der i forvejen er lavt, og hvor konsekvenskortet angiver, at der vil være vanddække ved højeste vandstand.
Nøjagtig placering og udformning af bekkasinskrab bør ske ved detailprojekteringen, når der er
afklaring omkring lodsejeropbakningen.
3.2

Delopland 1

Da Naturstyrelsen har gennemført et projekt med vandstandshævning i delopland 1, er der ikke
umiddelbart forslag om yderligere tiltag i dette delopland.
3.3

Delopland 2

Forslag til projekttiltag i delopland 2 fremgår af figur 3.2.
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Figur 3.2: Projektforslag for delopland 2.

Der foreslås etableret tre tærskler i grøfterne, hvortil delopland 2 afvander. Tærsklerne etableres
med overkant i kote 1,20 m DVR90. Tærsklerne i de enkelte grøfter etableres som beskrevet i afsnit 3.9.1.
Ved detailprojektering vurderes det i hvilket omfang der skal etableres afværgeforanstaltning langs
Annelbankevej. Der er i anlægsbudgettet i afsnit 4.4.1 afsat midler til afværgeforanstaltninger.

3.4

Delopland 3

Forslag til projekttiltag i delopland 3 fremgår af figur 3.3.

27 / 49

Mandø – Naturlig hydrologi

Fig. 3.3: Projektforslag for delopland 3.

Der foreslås etableret fem tærskler i grøfterne, hvortil delopland 3 afvander. Tærsklerne etableres
med overkant i kote 0,95 m DVR90.
Såfremt der alene gennemføres projekt i delopland 3, er det vigtigt at grøften langs den sydøstlige
afgrænsning bevares. Herved kan der sikres uændrede afvandingsforhold for arealerne udenfor
deloplandet. Tærsklerne i de enkelte grøfter etableres som beskrevet i afsnit 3.9.1.
Ved detailprojektering vurderes det i hvilket omfang der skal etableres afværgeforanstaltning langs
Annelbankevej. Der er i anlægsbudgettet i afsnit 4.4.1 afsat midler til afværgeforanstaltninger.

3.5

Delopland 4

Forslag til projekttiltag i delopland 4 fremgår af figur 3.4.
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Fig. 3.4: Projektforslag for delopland 4.

Der foreslås etableret ni tærskler i grøfterne, hvortil delopland 4 afvander. Tærsklerne etableres
med overkant i kote 0,80 m DVR90.
Såfremt der alene gennemføres projekt i delopland 4, er det vigtigt at grøfterne langs henholdsvis
den nordlige og sydlige afgrænsning bevares. Herved kan der sikres uændrede afvandingsforhold
for arealerne udenfor deloplandet. Tærsklerne i de enkelte grøfter etableres som beskrevet i afsnit
3.9.1.

3.6

Delopland 5

Forslag til projekttiltag i delopland 5 fremgår af figur 3.5.
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Fig 3.5: Projektforslag for delopland 5.

Der foreslås etableret seks tærskler i grøfterne, hvortil delopland 5 afvander. Tærsklerne etableres
med overkant i kote 0,90 m DVR90.
Såfremt der alene gennemføres projekt i delopland 5, er det vigtigt at grøfterne langs henholdsvis
den nordlige og sydlige afgrænsning bevares. Herved kan der sikres uændrede afvandingsforhold
for arealerne udenfor deloplandet. Tærsklerne i de enkelte grøfter etableres som beskrevet i afsnit
3.9.1.
3.7

Delopland 6

Forslag til projekttiltag i delopland 6 fremgår af figur 3.6.
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Fig 3.6: Projektforslag for delopland 6.

Der foreslås, at der etableres i alt 16 tærskler i grøfterne, der afvander delopland 6. Tærsklerne
etableres med overkant i kote 0,80 m DVR90.
Såfremt der alene gennemføres projekt i delopland 6, er det vigtigt at grøften langs den nordlige
afgrænsning bevares. Herved kan der sikres uændrede afvandingsforhold for arealerne udenfor
deloplandet. Mod vest sikrer Halengrøften uændrede afvandingsforhold, og mod syd sikrer Store
Rende uændrede afvandingsforhold udenfor deloplandet. Tærsklerne i de enkelte grøfter etableres
som beskrevet i afsnit 3.9.1.
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Ved detailprojektering vurderes det i hvilket omfang der skal etableres afværgeforanstaltning i den
vestlige del af delområde 6 langs Blødtøndevej. Der er i anlægsbudgettet i afsnit 4.4.1 afsat midler
til afværgeforanstaltninger.
3.8

Delopland 7

Forslag til projekttiltag i delopland 7 fremgår af fig. 3.7.

Fig. 3.7: Projektforslag for delopland 7.

Det foreslås, at der etableres i alt 10 tærskler i grøfterne, der afvander delopland 7. Tærsklerne
etableres med overkant i kote 1,05 m DVR90.
Mod øst sikrer Halengrøften uændrede afvandingsforhold, og mod syd sikrer Store Rende uændrede afvandingsforhold udenfor deloplandet. Tærsklerne i de enkelte grøfter etableres som beskrevet i afsnit 3.9.1.
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Ved detailprojektering vurderes det i hvilket omfang der skal etableres afværgeforanstaltning i den
vestlige del af delområde 7 langs Annelbankevej. Ligeledes skal det vurderes i hvilket omfang
markvejen Halevej som gennemskærer delområde 7 skal hæves på en delstrækning og om der
skal etableres stensikring ved underføringer. Der er i anlægsbudgettet i afsnit 4.4.1 afsat midler til
afværgeforanstaltninger.
3.9
3.9.1

Etablering af tærskler
Håndtering af grøfterne i deloplande

Indenfor de enkelte delområder hæves vandstanden ved etablering af tærskler med overkanter i
kote 0,8 – 1,20 m DVR90. De enkelte deloplandes tærskler er oplistet i nedenstående tabel.

Delopland

Antal

Kote for tærskel

1

-

-

2

3

1,20

3

5

0,95

4

9

0,90

5

6

0,90

6

16

0,80

7

10

1,05

Tabel 3.1: Oversigt over tærskelværdier for de enkelte delområders grøfter.

Grøfterne tilfyldes med råjord, enten fra skrab fra banketten/balken langs grøften eller eventuelt
med afrømmet topjord frem mod grøften.
Grøfterne tilfyldes til den angivne tærskelværdi for det enkelte delområde, så vandet kan trække op
på terrænet. Tilfyldningen af grøften foretages over en længde på 10 – 15 m i grøftens nedstrøms
ende. Det kan afhængig af grøftens vandføring være nødvendigt at etablere en sikring af tærsklen
med mindre sten/grus i et ca. 10 cm lag.
Det er sandsynligt, at der er udløb fra et eller flere små lokale dræn til grøfterne. Der påregnes dog
ikke foretaget afbrydelse af disse dræn, da tilfyldningen af grøfterne generelt forventes at stoppe
drænenes virkning.

3.10 Hævning af normalvandstanden i Fyldgraven
3.10.1 Det nuværende hovedafløb
Hovedafledningen af vand fra afvandingskanalerne sker via den ca. 4,3 km lange hovedkanal langs
havdiget, og hvorfra udledningen til havet sker via et udløbsbygværk i diget ved den sydøstlige
afgrænsning af projektområdet. Udløbsbygværket er udformet som kvadratisk betonstøbt udløbshul. Udløbet har et hulmål på ca.1,25*1,25 m og er delvist dykket ved normalvandstande. Bundko-
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ten i indløb/udløb er oplyst til ca. -0,88/-1,35 m (DNN) (Johansson & Kalstrup, 2007). På udløbet
er monteret en manuel højvandsklap.
I sommerperioden opsættes et skod i sluseindløbet, hvorved kanalvandspejlet hæves med ca. 0,5
m, for at give vandingsmulighed for græssende dyr på markfladerne.
3.10.2 Fremtidige vandspejlsforhold i hovedkanalen
Der er tiltænkt en permanent vandspejlshævning i projektområdet ved etableringen af en stuvning
af kanalvandspejlet i fyldgraven. Stuvningen skal dog nødvendigvis begrænses til den del af kanalen, der afvander fra selve projektområdet.
Stuvningen skal således ske nord for slusen, således at afløbsforholdene og mulighederne for
vandafledning og vandstandsreguleringer for de øvrige oplandsarealer udenfor projektområdet kan
ske via slusen og skoddet mv. som hidtil.
Vandspejlet i kanalen nord for slusen hæves permanent til kote ca. 0,25 m DVR90 ved etableringen af en fast tærskel. Tærsklen anbefales placeret 20 – 60 m nord for slusen, som vist på nedenstående figur 3.8. Tærsklen kan placeres længere mod nord i Fyldgraven, hvis der er modstand
mod projektet i eksempelvis delopland 6. Det vil ikke ændre på omkostninger for etableringen af
tærsklen.

Fig. 3.8: Blå markering angiver omtrent placering af stentærskel i Fyldgraven umiddelbart opstrøms slusen.
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3.10.3 Udformning og funktion af tærskel
Vandspejlet i hovedkanalen fastholdes som udgangspunkt permanent omkring kote 0,25 m
DVR90.
Faunapassage
Det er uklart, hvorvidt der fremtidigt vil være krav om faunapassage for fisk og smådyr over opstemningen, men specielt i dele af sommerperioden forventes nettoafstrømningen fra projektområdet så lille, at faunapassage for fisk ikke vil være muligt under nogen omstændigheder. Det tilsigtes
dog, at der etableres en smal strømrende, der vil være passabel for vandlevende smådyr og insekter og periodevis for fisk. Desuden etableres et ålepas.
Fast-variabel tærskelhøjde
Hvorvidt der er behov for en variabel tærskel bestemmes primært af et evt. behov for at kunne
variere de opstrøms vandspejl og hermed afvandingstilstanden i projektområdet. Desuden kræves,
at der via tærsklen er en tilstrækkelig afvandingskapacitet ved de store afstrømninger og ved ekstremsituationer som digebrud.
Det anbefales, at der etableres en fast tærskel, hvor vandspejlet tilnærmelsesvist holdes fast, dels
fordi tærsklen så kan udføres relativt simpelt, dels fordi den kan etableres med tilstrækkelig kapacitet i forhold til slusen, således at den ikke bliver begrænsende/stuver ved eventuelle store afstrømninger.
Umiddelbart forventes vandspejlene og afvandingstilstanden i de opstrøms projektområder relativt
faste, da de bestemmes af de lokale tærskler, som etableres i afvandingsgrøfterne.
Fysiske forhold
Hovedkanalen er relativt bred, ca. 23 m lige nord for slusen. Bundkoter og aktuelle vanddybder
kendes ikke konkret, men det skønnes ud fra besigtigelse på stedet, at bunden ligger i kote ca. -1,0
-> -1,5 m DVR90. Ved kontrolopmålinger på kanalvandspejlet er der målt vandspejlskoter ned til
omkring kote -0,5 m DVR90 på måledagen. Dette vandspejl antages som et minimums vandspejl
opstrøms slusen og såfremt der skal være mulighed for faunapassage etableres nødvendigvis en
strømrende på nedstrøms side af tærsklen, hvor vandspejlene har hydraulisk kontakt med det opstrøms og nedstrøms vandspejl i hovedkanalen. Faldet tilpasses således at strømrenden er vandfyldt/befugtet og primært passabelt for mindre vandlevende dyr og insekter og for fisk i de perioder,
hvor afstrømningen er så stor, at vanddybden tillader svømmende fisk.
Udformning og dimensioner
Tærsklen anbefales etableret ved en indsnævring af den nuværende hovedkanal ved indfyldning/indbygning af klæg topjord i kanalsiderne, enten fra begge bredder eller primært fra den ene
side mod projektområdet. Indsnævringen kan ske over en 30-50 m lang delstrækning, hvor kanalbredden på en ca. 25 m strækning indsnævres til ca. 4,5 -5,0 m. Bunden i hele kanalbredden opfyldes til kote ca. +0,10 m DVR90, og på det indsnævrede stykke udlægges ca. 15 cm sten/grus.
Afhængigt af jordtypen, som anvendes, udlægges evt. fiberdug under stenene, for at sikre dels
tilstrækkelig stabilitet, dels lav permeabilitet i jorden.
I tærsklen opbygges en ca. 3 m lang, plan grusflade med top i kote 0,25-0,30 m DVR90. På forsiden afsluttes tærsklen opstrøms med anlæg ca. 1:4 mod kanalbunden og på nedstrøms side ud35 / 49
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lægges en grusflade med fald ikke større end ca. 1:30 mod kote ca. -0,5 m DVR90, herefter med
anlæg 1:4 mod kanalbunden.
Sideanlægget på tærsklen udlægges med anlæg ca. 1:10 mod kanalsiderne (ca. kote 1,0 m
DVR90). Princippet kan ses på nedenstående skitse.

Figur 3.9: Muligt princip for tærskel i hovedkanalen

I tærsklen udgraves en smal, ca. 10 cm dyb strømrende, der mæandreres på nedstrøms side, så
faldet reduceres mest muligt.
Det kan vise sig, efter anlæggene er genudført, at fugtighedsforholdene opstrøms med fordel kan
justeres lidt. Tærsklen er i princippet fast, men kan ret simpelt varieres lidt i højden, enten ved at
afrømme/sænke en del af stenlaget eller evt. lægge yderligere sten på fladen.
Det anbefales derfor, at der ved etableringen af tærsklen lægges ekstra sten/grus i depot tæt på,
hvis behovet skulle komme.
Materialer:
Råjord/klæg, evt. skrab af topjorde fra sneppeskrab eller lignende:
Grus/sten til tærskel og reserve, ca.
Ålepassage/enkamat
Evt. geonet/fiberdug
Interimsmarterialer, rør og køreplader

2000 – 2500 m
3
200 m
-

3

Hvis der viser sig behov for en mere nøjagtig og fast defineret tærskelkote, kan der etableres en
fast kant, eksempelvis ved nedpresning af jernplade på tværs af tærsklen.
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Hvis der ikke er behov for faunapassage, kan tærsklen og kanalindsnævringen kortes til ca. 10-15
m, hvilket vil reducere materialeforbruget og anlægsomkostningerne betydeligt.
Hydraulisk kapacitet:
3
Slusen vurderes overslagsmæssigt at kunne føre 3 - 4 m /s ved fyldt gennemløb. Antages en kortvarig tilladt stuvning af vandspejlet til kote ca. 0,9 m DVR90, svarende til ca. 10 cm under terrænniveau i oplandet, og vandet frit kan afledes på nedstrøms side, er tærsklens kapacitet overslags3
mæssigt op til 6 - 7 m /s.
Vurderingerne er konservative og tærsklens hydrauliske kapacitet vurderes således ikke begrænsende i forhold til slusen.
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4

KONSEKVENSER

4.1

Metode til beskrivelse af afvandingstilstand og frie vandspejl

Formålet med projekterne er at skabe frie vandspejl indenfor undersøgelsesområdet samt at sikre,
at vandspejlene bevares så langt som muligt hen på sommeren. Samtidig er det et ønske, at arealerne stadig kan græsses, eller at der kan tages slæt, begge dele for at sikre, at vegetationen forbliver lav.
For at kunne beskrive vandspejlenes udstrækning er der lavet en beskrivelse af, hvordan afvandingstilstanden vil være indenfor de enkelte oplande, hvis der etableres tærskler som beskrevet i
afsnit 3. Beskrivelsen er lavet ved at sammenligne højdeforskellen mellem terrænet indenfor de
enkelte deloplande og den ønskede opstemningshøjde. Derved opnås en beskrivelse, hvor arealernes fremtidige afvandingstilstand beskrives ved brug af relevante afvandingsklasser. Det er vigtigt at understrege, at det, der beskrives på denne måde, er, hvordan afvandingstilstanden vil være,
såfremt arealet er helt vandmættet og fyldt op med vand, så det løber ud over tærskelkoten.
Dette vil være et sjældent forekommende scenarie, men giver dog en indikation af, i hvilken udstrækning man kan forvente frit vandspejl, hvis projekterne realiseres.
Som supplement til denne beskrivelse er der lavet en modelberegning, der angiver den årlige variation af grundvandsspejlet og dermed også af afvandingsdybderne. En nærmere beskrivelse af
den anvendte metode findes i bilag 4. Resultatet af modelberegningerne er en række kort, der viser, hvordan afvandingstilstanden ændrer sig fra måned til måned i 100 X 100 m grids. Da der er
stor år-til-år-variation for de enkelte måneder, er der for hver af disse vist afvandingstilstanden i det
tørreste år, det gennemsnitlige år og det vådeste år i tidsrummet 1990-2010.
For at kalibrere værktøjerne er der, med støtte fra lokalkendte, sket en sammenligning af modelberegningerne med de faktiske forhold på Naturstyrelsens arealer, hvor der allerede er gennemført et
projekt i 2012.
4.2
4.2.1

Afvandingsmæssige konsekvenser
Generelle tiltag

De afvandingsmæssige konsekvenser af en generel hævning af vandspejlet i Fyldgraven til kote
0,25 m DVR90 er vist i bilag 5. Der er også illustreret konsekvenser for delopland 1, idet det bemærkes, at området allerede i dag er væsentligt mere fugtigt som følge af Naturstyrelsens gennemførte projekt på arealet. Afvandingstilstanden er på kortet vist ved brug af afvandingsklasser
(vanddækket, sump, våd eng, fugtig eng, tør eng). Når det for et areal angives, at afvandingsdybden eksempelvis er 0,25 m, betyder det, at vandspejlet i jorden står 0,25 m under terræn. Arealanvendelsen på arealer med en afvandingsdybde større end 1 meter anses for upåvirket af vandspejlet i vandløb og grøfter.
Påvirkningen af arealerne ved en vandstandshævning i Fyldgraven vil være begrænset. Det ses af
kortet, at kun få og små arealer i umiddelbar tilknytning til de eksisterende grøfter vil blive påvirket
markant og få en fremtidig afvandingstilstand svarende til sump eller våd eng.
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Afvandingsdybde

Areal (ha)

Sump (< 0,25 m)

1,4

Våd eng (0,25-0,5 m)

6,4

Fugtig eng (0,50-0,75 m)

67,6

Tør eng (0,75 m-1,00 m)

68,2

Upåvirket (> 1,00 m)

111,4

I alt

143,6

Tabel 4.1. Afvandingstilstand i undersøgelsesområdet som følge af en vandspejlshævning i Fyldgraven.

Ganske store arealer vil, som det fremgår af tabel 4.1, fremover være i kategorierne fugtig eng og
tør eng ved hævning af vandspejlet i Fyldgraven.
Ændringen af afvandingstilstanden som følge af det generelle tiltag vil næppe påvirke den nuværende drift, idet man allerede i dag har en praksis omkring slusen, hvor vandet opstemmes 0,5
meter i sommerperioden for at holde vand i grøfterne, idet det giver vandingsmulighed for græssende dyr (Johansson & Kalstrup, 2007). Lodsejerne vil derfor næppe i sommerperioden, hvor
udnyttelsen af arealerne sker, kunne erkende en forskel i forhold til den eksisterende drift.
Naturstyrelsen har på baggrund af forespørgsel udtalt følgende omkring etablering af en opstemning i Fyldgraven:
Naturstyrelsen kan oplyse, at det er korrekt, at det omtalte vandløb, Fyldgraven, er optaget som
kunstigt vandløb i vandplanen for Vadehavet, som blev udsendt i december 2011.
Med hensyn til beskrivelse af vandplanens bestemmelser om faunapassage i vandløb henviser
Naturstyrelsen til følgende formuleringer vedrørende alle vandløb (inklusive de kunstige):




Vandplanens retningslinje 22: Der etableres så vidt muligt fuld faunapassage ved total fjernelse af spærringer i vandløb. Hvor opstemninger bibeholdes, sikres passagen eksempelvis ved etablering af ’naturlignende stryg’ i selve vandløbet eller omløbsstryg med tilstrækkelig vandgennemstrømning.
Vandplanens bilag 7, hvoraf følgende bl.a. fremgår: "Som udgangspunkt bør vandløbsbunden være ubrudt uden menneskeskabte niveauspring (styrt m.v.) og med et fald så tæt på
det naturlige i vandløbet som muligt."

Der gøres opmærksom på, at vandplanerne er kendt ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet, og at
det derfor er Regionplanens målsætninger og retningslinjer, der er gældende på nuværende tidspunkt.
Det skal hertil bemærkes, at Naturstyrelsen har meddelt, at varetagelse af Natura 2000 – interesser overtrumfer krav stillet i medfør af vandplanerne. På den baggrund vurderer Orbicon, at det bør
være muligt at etablere en opstemning i Fyldgraven uden faunapassage, under henvisning til Natura 2000 – planens krav om øget andel af naturlig hydrologi på Mandø.

39 / 49

Mandø – Naturlig hydrologi

4.2.2

Tiltag i de enkelte oplande

Som ovenfor nævnt er der lavet et konsekvenskort, der viser de resulterende afvandingsdybder i
de enkelte deloplande, hvis projektet gennemføres. Dette kort findes som bilag 6. Figur 4.1 nedenfor er et ekstrakt af dette kort, der alene viser de resulterende vandspejl i de enkelte deloplande.

Fig. 4.1. Kort med maksimale vandspejl i de enkelte deloplande, hvis projekterne gennemføres.

Såfremt alle deloplande realiseres, vil der blive skabt 34 ha frit vandspejl i den vådeste situation.
4.2.3

Tidslig udvikling i vandstande

Fordi fugtighedsforholdene alene er bestemt af nedbøren, er det væsentligt at se på, i hvilken udstrækning disse vandspejl bevares henover sommeren og i det hele taget at se på, hvordan afvandingstilstanden varierer hen over året. Bilag 7.1-7.4 illustrerer udviklingen henover året. For hver
måned er det vist, hvordan afvandingstilstanden vil være i en minimumssituation, i en middelsituation og i en maksimumssituation, rent nedbørsmæssigt og set på baggrund af nedbørstidsserien
1990-2010.
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Januar kvartal (bilag 7.1) udviser stor år-til-år-variation, men kun ringe variation mellem månederne
januar til marts. I den gennemsnitlige situation vil store dele af undersøgelsesområdet være vanddækket.
April kvartal (bilag 7.2) er en periode, hvor der sker stor udvikling i vandspejlet. I den gennemsnitlige situation svinder vandstandene betydeligt, så der i juni kun resterer mindre arealer med frit
vandspejl i delopland 1, 4 og 5. Variationen fra år til år er betydelig, hvor vandspejlene i den tørreste juni vil være næsten forsvundet, mens de fortsat er af stor udstrækning i opland 1, 3, 4, 5 og i
mindre udstrækning 6 og 7 i den vådeste juni.
I juli kvartal (bilag 7.3) er der i normale år kun meget begrænsede arealer med frit vandspejl, men
dog med en betydelig år-til–år-variation. I tørre år vil frit vandspejlet være helt forsvundet, mens det
i våde år godt kan have nogen udstrækning.
I oktober kvartal (bilag 7.4) øges arealet med frit vandspejl igen og får gradvis større og større udstrækning, dog igen med stor år-til-år-variation. I de tørreste år kan selv oktober måned være uden
frit vandspejl, mens der i de vådeste år er tæt på maksimalt areal af frit vandspejl allerede i oktober.
For at sammenligne med de nuværende forhold, er der i bilag 7.5 lavet en tilsvarende opgørelse for
april kvartal i situationen, før der gennemføres projekter i undersøgelsesområdet. Projektet på Naturstyrelsens arealer er ikke med på denne figur. Figuren viser, at selv i de vådeste år har området
haft vanskeligt ved at opretholde frit vandspejl på arealerne i denne periode af året, hvor det er
meget væsentligt for fuglene, at der findes frit vandspejl.
Bilag 7.6 viser en opgørelse for april kvartal, hvor der gennemføres projekter i de enkelte deloplande, men uden at der etableres en tærskel i Fyldgraven. Det ses, at det frie vandspejl i den gennemsnitlige situation svinder hurtigere ind, og især i juni er der væsentligt mindre frit vandspejl,
såfremt der ikke etableres en tærskel i Fyldgraven. I den efterfølgende beskrivelse af de enkelte
deloplande er der derfor i forhold til beskrivelsen af vandspejlenes levetid taget udgangspunkt i en
situation, hvor der etableres en tærskel i Fyldgraven. Det vil sige, at det er forudsat, at det generelle tiltag er gennemført.

4.2.4

Delopland 1

Dette delopland er som nævnt medtaget for at sammenligne modellerne med det gennemførte
projekt på Naturstyrelsens arealer.
Beregningerne viser, at såfremt arealet er helt vandmættet, vil der være 10,9 ha frit vandspejl i
delområde 1 ved at hæve vandstanden i grøfterne til kote 1,00 m DVR90. Det skal dog bemærkes,
at de 3,8 ha er den eksisterende sø i deloplandets nordvestlige ende, hvorfor det reelle ny vandspejl er 7,1 ha. Vandspejlet vil i den gennemsnitlige situation blive bevaret med rimelig udstrækning
ind i juni indenfor deloplandet, men der er betydelig år-til-år-variation, og i tørre år vil vandspejlet
næsten forsvinde.
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4.2.5

Delopland 2

Beregningerne viser, at såfremt arealet er helt vandmættet, vil der være 0,6 ha frit vandspejl i delområde 2 ved at hæve vandstanden i grøfterne til kote 1,20 m DVR90. Oplandet vil næppe kunne
opretholde frit vandspejl ind i juni måned, og vil dermed have svært ved at leve op til fuglenes krav
om tilstedeværelse af frit vandspejl.
4.2.6

Delopland 3

Beregningerne viser, at såfremt arealet er helt vandmættet, vil der være 6,6 ha frit vandspejl i delområde 3 ved at hæve vandstanden i grøfterne til kote 0,95 m DVR90). Vandspejlet i oplandet
svinder betydeligt fra april til juni, men vil dog i gennemsnitlige år ikke forsvinde helt.
4.2.7

Delopland 4

Beregningerne viser, at såfremt arealet er helt vandmættet, vil der være 3,5 ha frit vandspejl i delområde 4 ved at hæve vandstanden til 0,80 m DVR90. Vandspejlet i oplandet svinder fra april til
juni, men vil dog i gennemsnitlige år blive bevaret i betydeligt omfang.
4.2.8

Delopland 5

Beregningerne viser, at såfremt arealet er helt vandmættet, vil der være 6,9 ha frit vandspejl i delområde 5 ved at hæve vandstanden til 0,90 m DVR90. Vandspejlet i oplandet svinder fra april til
juni, men vil dog i gennemsnitlige år blive bevaret i noget omfang.

4.2.9

Delopland 6

Beregningerne viser, at såfremt arealet er helt vandmættet, vil der være 3,5 ha frit vandspejl i delområde 6 ved at hæve vandstanden til 0,80 m DVR90. Vandspejlene har dog ikke lang levetid, og
med den opløsning, der er i modellen, vil det frie vandspejl være forsvundet helt fra delopland 6
allerede i april i gennemsnitlige år. Oplandet vil dermed have svært ved at leve op til fuglenes krav
om tilstedeværelse af frit vandspejl.
4.2.10 Delopland 7
Beregningerne viser, at såfremt arealet er helt vandmættet, vil der være 5,8 ha frit vandspejl i delområde 7 ved at hæve vandstanden til 1,05 m DVR90. Her svinder vandspejlene betydeligt i gennemsnitlige år, således at der ikke er frit vandspejl tilbage i deloplandet i juni måned. Oplandet vil
dermed have svært ved at leve op til fuglenes krav om tilstedeværelse af frit vandspejl.
4.2.11 Opsamling for deloplande
Da formålet med projektet er at skabe mere og længerevarende frit vandspejl i projektområdet til
gavn for fuglelivet, er det størrelsen og varigheden af arealet med frit vandspejl, der er projektets
succeskriterium. Det er ikke på samme måde afgørende for fuglene, om der er større eller mindre
forekomst af eksempelvis våd eng.
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For at lave en vurdering af, hvilke områder, der synes mest omkostningseffektive, er der i tabel 4.2
lavet en sammenstilling af, hvor store områder med frit vandspejl, der genereres kontra det areal,
der indgår i det arronderede delopland.
Delopland

Frit vandspejl
ha

Arronderet areal
ha

Vandspejl / Areal ratio
(% af total)

2

0,6

27,9

2,1

3

6,6

23,3

28,3

4

3,5

22,1

15,8

5

6,9

16,8

41,1

6

3,5

36,0

9,7

7

5,8

51,1

11,4

Tabel 4.2: Oversigt over deloplandenes mulige frie vandspejl og deres samlede areal samt forholdet mellem arealet af frit
vandspejl og deloplandets arronderede areal.

Som det fremgår af tabellen, er det især deloplandene 5 og 3, og i mindre grad delopland 4, der får
skabt en høj andel af frit vandspejl i forhold til det påvirkede areal. Samtidig viser modelberegninger, at det frie vandspejl i disse delområder også vil blive bevaret i juni måned i gennemsnitlige år.
De tre oplande ligger geografisk samlet, hvorfor det synes oplagt at søge at realisere dem samlet.
I den anden ende af spekteret ligger delopland 2, hvor kun en meget lille del af arealet vil blive
vanddækket, og hvor der oven i købet skal laves afværgeforanstaltninger i forhold til Annelbankevej. Samtidig vil der ikke kunne være frit vandspejl i oplandet i juni måned, og dermed synes dette
projekt mindre interessant at realisere.
Både delopland 6 og 7 inddrager relativt store arealer, hvis de frie vandspejl skal realiseres. Til
gengæld kan der dannes rimelige store arealer med frit vandspejl, og det bør således vurderes,
hvordan fremkommeligheden i øvrigt er med projekterne (lodsejeropbakning, behov for afværgeforanstaltninger mv.) er, inden man skrider til realisering af disse områder. Det skal dog bemærkes, at modelberegningerne viser, at deloplandene vil have svært ved at opretholde frit vandspejl i
juni, og at de dermed kan være mindre interessante for fuglene.
For alle deloplande gælder, at etableringen af en tærskel i Fyldgraven forlænger levetiden af vandspejlene, og særligt i juni vil der være en markant forskel på situationen med og uden tærskel. Det
generelle tiltag vurderes dermed at være af stor betydning for resultaterne af de individuelle tiltag i
de enkelte deloplande.
4.3

Konsekvenser for udpegede arter

Projektet vil ikke have nogen negativ påvirkning for nogen af de udpegede ynglefugle og trækfugle
for fuglebeskyttelsesområdet. For de fleste af arterne vil projektet medføre en forbedring af enten
raste- og fourageringsforholdene eller ynglestederne.
For rørhøg vil en øget fugtighed i området betyde, at tagrør stedvis vil få en større udbredelse i
området, hvilket vil betyde flere redemuligheder, idet arten udelukkende yngler i rørskov. De våde
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enge og mere ekstensivt drevne enge vil også betyde bedre fourageringsforhold for rørhøgen, hvilket er væsentligt især om foråret, hvor den ofte foretrækker at fouragere på våde enge.
Da øget forekomst af tagrør vil være negativt for en række af de andre udpegede arter, bør det
gennem pleje sikres, at der ikke sker en væsentlig større forekomst af tagrør. Specielt ud fra den
betragtning, at rørhøg generelt har gunstig bevaringsstatus, i modsætning til mange af vadefuglene.
Klyde vil få bedre ynglemuligheder med vådere enge, idet den er begyndt at yngle på de statsejede
arealer i Gammelkog, hvor engene allerede er blevet mere våde ved en hævning af vandstanden.
Der kan således opstå vegetationsløse områder med vand omkring, hvor klyden kan have sin rede.
Mere våde enge vil også betyde, at der kommer langt flere vådområder med smådyr, hvorved fødeforholdene inde i kogene bliver bedre for klyden, som lever af vandtilknyttede smådyr.
Brushane vil få bedre yngle- og fourageringsmuligheder med mere våde og ekstensivt drevne enge. Det vil især være til gavn for arten i ynglesæsonen i maj-juni. I trækmånederne april og maj
raster brushanen ofte i Gammelkog, men engene bliver i øjeblikket hurtigt for tørre, hvorefter brushanen trækker videre til andre steder for at yngle. Med større fugtighed er der større chance for at
flere individer bliver tilbage for at yngle.
Fjordterne og havterne yngler udelukkende på forlandet på Mandø, og deres yngle- og fourageringsmuligheder vil ikke ændre sig væsentligt ved projektet. I begrænset omfang fouragerer de to
arter også i ferskvand, og større vandområder med flere småfisk vil derfor også betyde lidt bedre
fourageringsforhold. Såfremt der opstår holme eller småøer i de nye vandområder, vil begge arter
også få muligheder for at yngle i Gammelkog.
Sandterne vil få bedre yngle- og fourageringsmuligheder ved projektet. Ynglemulighederne vil især
blive forbedret, hvis hættemåge begynder at yngle i en koloni i området, så sandternen kan drage
fordel af deres kollektive forsvar mod rovfugle. Da sandternen udelukkende finder sin føde over
land vil disse også blive bedre med både våde og tørre engarealer.
Mosehornugle vil også få bedre yngle- og fourageringsmuligheder ved et netværk af skiftevis mere
fugtige og mere tørre ekstensivt drevne enge i Gammelkog, som synes at være dens foretrukne
yngleområde på Mandø. Dens foretrukne fødesøgningssteder er netop fugtige enge med ekstensiv
drift.
Både mørkbuget gås og bramgås vil få bedre raste- og fourageringsmuligheder i projektområdet.
Flere våde enge vil betyde et langt større areal, hvor gæssene kan fouragere. Fødekvaliteten af
græsset vil også blive bedre, idet der vil blive en højere andel af deres foretrukne vådbundsgræsser. Desuden vil der blive mindre forstyrrelse af de rastende gæs ved landbrugsdriften, når de intensivt dyrkede marker forsvinder.
Vandrefalk vil få et større fødegrundlag ved projektet, idet de våde og ekstensivt drevne enge vil
medføre langt flere vadefugle og vandfugle i området. Der vil således være mulighed for, at flere
vandrefalke vil kunne raste på Mandø.

44 / 49

Mandø – Naturlig hydrologi

4.4

Økonomi og arbejdstidsplan

4.4.1

Anlægsøkonomi

Nedenfor i tabel 4.3 er der givet et økonomisk overslag på anlægsudgifterne ved etablering af vådområdet. Anlægsarbejderne og materialepriserne er baseret på erfaringstal fra lignende projekter,
samt V&S-prisbøger. I prisberegningen er ikke indeholdt lodsejererstatninger, omkostninger ved
projektering, anlægstilsyn m.v. Alle priser er ekskl. moms. Der er i anlægsoverslaget regnet med,
at der ikke er krav til faunapassage ved stentærskel i Fyldgraven.

Beløb i kr.
(ekskl. moms)

Anlægselement
Etablering og drift af arbejdsplads inkl. rydninger, nedtagning/opsætning af mark-

90.000

hegn og alm. retablering
Inklusiv 250 m2 køreplader
Etablering af stentærskel i fyldgrav – fast niveau i kote 0,25 DVR 90 – Ingen fauna-

75.000

passage:
ca. 1000 m³ jord, ca. 80 m3 sikringssten, ca. 200 m2 fiberdug samt diverse interimsarbejder
Etablering af stentærskel i fyldgrav – fast niveau i kote 0,25 DVR 90 - faunapassa-

175.000*

ge:
ca. 2500 m³ jord, ca. 200 m3 sikringssten, ca. 400 m2 fiberdug samt diverse interimsarbejder
Håndtering af grøfter – tilfyldning og etablering af tærskler i delområder:

125.000

3

Ca. 45 stk., 1000 m³, jord og 130 m grus/sten
Hævning af Halevej med indtil ca. 60 cm, 310 m

15.000

3

Påkørsel af ca. 100 m grus
Afværgeforanstaltninger

175.000

Afvandingsgrøft langs veje – ca. 800 m samt sikringssten ved underføringer ca. 8
stk.
Delsum

480.000

Uforudseelige udgifter, ca. 10 %

50.000

Sum, ekskl. moms

530.000

Tabel 4.3: Økonomisk overslag, fordelt på hovedelementer over anlægsarbejderne ved etableringen af vådområdet på
Mandø. Overslaget indeholder ikke omkostninger til geotekniske undersøgelser, jordprøver, projekteringsomkostninger,
erstatninger til lodsejere mv.
* Indgår ikke i anlægsoverslag, da der er regnet med en stentærskel i Fyldgraven uden faunapassage.

I nedenstående tabel 4.4 er der givet et økonomisk overslag på anlægsudgifterne for de enkelte
deloplande ved etablering af vådområdet. I anlægsoverslaget for det enkelte delområde er der ikke
medregnet fællesudgifter til oprettelse og drift af arbejdspladsen.

45 / 49

Mandø – Naturlig hydrologi

Beløb i kr.
(ekskl. moms)

Lokalitet
Delopland 2

55.000

Delopland 3

85.000

Delopland 4

30.000

Delopland 5

10.000

Delopland 6

70.000

Delopland 7

50.000

Sum, ekskl. moms

300.000

Tabel 4.4: Økonomisk overslag, fordelt på de enkelte deloplande ved etableringen af naturlig hydrologi på Mandø. Overslaget indeholder ikke omkostninger til fællesudgifter for arbejdspladsen som anlægsarbejderne vil medføre.

4.4.2

Øvrige omkostninger

Der er ligeledes udarbejdet overslag for de omkostninger, som vil fremkomme i forbindelse med
rådgivning ved realisering af projektet. Omkostningerne er vurderet på baggrund af Orbicons erfaringsgrundlag med lignende projekter, ligesom der er taget hensyn til den vurderede anlægsperiode, som fremgår af afsnit 4.4.3. Omkostningerne fremgår af tabel 4.5.

Rådgivningsomkostninger ved Mandø

Beløb i kr.
(ekskl.
moms)

Detailprojektering

75.000

Udbud og kontrahering

75.000

Fagtilsyn

80.000

Omkostninger i alt, ekskl. moms

230.000

Tabel 4.5: Vurderede omkostninger til rådgiver i forbindelse med realisering af projektet.

Omkostninger til gennemførelsen af de ejendomsmæssige undersøgelser samt forhandlinger vedrørende køb/salg af jord og ejendomme er ikke opgjort i nærværende rapport. Der henvises til den
ejendomsmæssige forundersøgelse.

4.4.3

Tids- og arbejdsplan

Anlægsarbejderne tænkes udført i en fortløbende proces, hvor arbejderne med tilkastning af grøfterne indenfor de enkelte delområder, diverse afværge- eller sikringsforanstaltninger samt etablering af tærskel i fyldkanalen kan fortages sideløbende. Anlægsperioden fastsættes til samlet ca. 6 8 uger. Forventede overordnede arbejds- og tidsterminer ses herunder:
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Forarbejder, rydninger mv.:
Håndtering af grøfter – etablering tærskler i delområder
Etablering af tærskel i Fyldgrav
Hævning af Halevej
Afværgeforanstaltninger
Retableringsarbejder:
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1 - 2 uger
2 uger
2 uger
1 uger
1 - 2 uger
1 uge
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5

ANBEFALINGER

På baggrund af ovenstående gennemgang gives følgende anbefalinger omkring projekter til etablering af naturlig hydrologi på den nordlige del af Mandø:


Der bør, som en del af projektet, etableres en opstemning i Fyldgraven til kote 0,25 m
DVR90, da den resulterende hævning af grundvandspejlet synes at være afgørende i forhold til at bevare frit vandspejl i den for fuglene mest kritiske periode. Særligt i juni måned
vil det frie vandspejl samlet set have væsentlig større udstrækning med en tærskel i Fyldgraven end uden. Opstemningen bør etableres som en fast tærskel uden regulerbart bygværk, da denne løsning er billigst og har den største hydrauliske kapacitet ved ekstreme situationer som eksempelvis digebrud.



Det bør især tilstræbes at få realiseret projekter i delopland 3, 4 og 5, da der her er god
mulighed for at bevare frit vandspejl til og med juni måned.



For at forlænge varigheden af det frie vandspejl på arealet foreslås det, hvor der er lodsejeropbakning til det, at der etableres såkaldte bekkasinskrab i de eksisterende lavninger,
idet sådanne vil medvirke til at opretholde frit vandspejl i en længere periode.



For delopland 6 og 7 vurderes det vanskeligt at bevare frit vandspejl til og med juni. Dog vil
der i våde år kunne være mindre arealer med frit vandspejl indenfor disse oplande. Det kan
derfor overvejes, eventuelt på baggrund af lodsejerholdninger, om der skal arbejdes for at
realisere projekter i disse deloplande.



For delopland 2 synes det vanskeligt overhovedet at bevare frit vandspejl i april kvartal,
selv i de vådeste år. Oplandet synes derfor ikke velegnet til et projekt for naturlig hydrologi.



Projekter til naturlig hydrologi på det nordlige Mandø bør sammenkædes med initiativer,
der sikrer, at vegetationen på arealerne forbliver lav, da dette er af lige så stor betydning
for fuglene, som forekomsten af frit vandspejl. Man kunne således arbejde for at sikre
samgræsning på nogle af arealerne, for eksempel ved i hydrologiprojekterne at sikre, at
der bliver skabt grundlag for fri passage for kreaturerne mellem arealer, der ønskes samgræsset.
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