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SAMMENFATNING
Ribe Holme er med sin beliggenhed vest for Ribe ud til 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 F51 Ribe Holme. Natura 2000-planen og Natura
2000-handleplanen peger begge på, at et virkemiddel til at sikre gunstig bevaringsstatus for nogle af de udpegede arter er genskabelse af naturlig hydrologi.
Af kommunens Natura 2000-handleplan fremgår, at der skønnes at være behov
for forbedring af den naturlige hydrologi på op til 400 ha indenfor fuglebeskyttelsesområdet. Der er ingen naturtyper på udpegningsgrundlaget i projektområdet,
så projektet retter sig først og fremmest mod forbedringer for fuglene på udpegningsgrundlaget.
Ynglefuglene på udpegningsgrundlaget har, bortset fra rørdrum, rørhøg og blåhals, en ugunstig bevaringsstatus i fuglebeskyttelsesområde F51. Det gælder
f.eks. hvid stork, mosehornugle, engsnarre og plettet rørvagtel, som både på
nationalt plan og i F51 er ustabile og sjældne ynglefugle. Bestandene af klyde
og brushane er på landsplan i tilbagegang, hvilket også gælder i F51, hvor de to
arter i dag er fåtallige som ynglefugle. Hedehøgens landsbestand tæller kun 2025 par, men virker til gengæld nogenlunde stabil. I beskyttelsesområdet yngler
arten således fåtalligt med ca. 3 par, men regelmæssigt. For trækfuglene hjejle,
kortnæbbet gås og bramgås gælder, at de lokalt har gunstig bevaringsstatus og
bestande i fremgang på landsplan.
Undersøgelsesområdet er beliggende vest for Ribe By. Store dele af området er
i dag landbrug med korndyrkning eller intensiv græsdrift. Der findes dog spredte
områder med natur indenfor undersøgelsesområdet, dels omkring klæggravene
og i mindre omfang omkring de afsnørede dele af Ribe Å. Jordtypen er marskjord, der består af en blanding af klæg, organiske aflejringer og sand af varierende tykkelse og fordeling.
Næsten alle de offentlige vandløb og nogle få private vandløb indenfor undersøgelsesområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Alle øvrige vandløb indenfor undersøgelsesområdet er private og består af en lang række grøfter. Grøfterne har typisk et meget reguleret og lige forløb, og kun få af dem vurderes at have naturlig oprindelse.
Undersøgelsesområdet er marsk, og disse arealer er traditionelt ikke drænet,
da drænene vil lukke til på grund af det fine sediment.. Afvanding af arealerne
indenfor projektområdet sker således alene via eksisterende vandløb og åbne
grøfter.
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Udover vandløb findes der to naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3
indenfor undersøgelsesområdet; beskyttet eng og beskyttede søer. De § 3 beskyttede enge findes langs forløbet af de gamle slyngninger af Ribe Å og i tilknytning til de to områder med klæggrave. Engene er forholdsvis tørre og kulturpåvirkede med almindelige græsser og få karakterarter for naturlige
marskenge. Der er tre typer af § 3 beskyttede søer i området. Klæggrave, afsnørede å-slynger og mindre vandhuller. Især klæggravene er vigtige raste- og
fourageringslokaliteter for en lang række fuglearter.
Hydrologien i Ribe Holme er på overordnet plan i området styret af vandføringen i Ribe Å og slusedriften ved kammerslusen. Regulering af Ribe Å og uddybning af sejlrenden ud for Ribe Å’s udløb har medført en samlet sænkning af
grundvandsstanden i området på ½-1 meter. Såfremt man lavede tiltag (f.eks.
ændret slusedrift), der generelt hævede grundvandsstanden i området med
eksempelvis ½ meter, ville det have konsekvenser i et langt større område end
undersøgelsesområdet. Til gengæld ville det give gode muligheder for at skabe
naturlig hydrologi og naturlig forekomst af frit vandspejl i området. Det kan imidlertid ikke løftes indenfor rammerne af ordningen for etablering af naturlige
vandstandsforhold.

Fig. 0.1 Deloplande i undersøgelsesområdet. Med rødt er vist afgrænsningen af undersøgelsesområdet og med blåt afgrænsning af deloplande.

Der er ved ansøgning om midler til forundersøgelse ansøgt om et undersøgelsesområde, der har en størrelse på 1.006 ha. Formålet med et projekt for at
genskabe natulig hydrologi i undersøgelsesområdet er at skabe flere våde om-
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råder, herunder områder med frit vandspejl og sikre, at disse frie vandspejl bevares i så lang tid som muligt. Dette vil være til gavn for fuglelivet i undersøgelsesområdet.
Da ordningerne for etablering af naturlig hydrologi er frivillige for den enkelte
lodsejer er der beskrevet projekter for nogle mindre delområder. På den måde
kan der 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 og giver mest natur.
For at kunne tilpasse projektet de aktuelle forhold indenfor projektområdet er
dette blevet opdelt i 6 deloplande, jf. figur 0.1.
I forundersøgelsen er følgende projektforslag anbefalet:


Såfremt der ønskes større forekomst af frie vandspejl i undersøgelsesområdet, kan der i eksisterende lavninger i delopland 2 og 3 med fordel
etableres bekkasinskrab. Derved vil der kunne skabes frie vandspejl i
den periode, hvor fuglene fordrer det.



I delopland 5 kan der ved strategisk tillukning af grøfter opnås en forøgelse af det nuværende frie vandspejl kombineret med en betydelig
zone med sumpede forhold.



Analyserne viser, at der ikke vil kunne opnås nogen effekt af tillukning
af grøfter i delopland 4. På den baggrund anbefales det, at der ikke arbejdes videre med dette delopland indenfor rammerne af naturlig hydrologi.



Der kan med fordel gennemføres forskellige anlægsmæssige tiltag ved
klæggravene i delopland 1 og 6, der kan optimere dem som levesteder
for fugle. Det vil yderligere understøtte deres værdi som fuglelokaliteter,
især hvis de tilgrænsende arealer samtidig ekstensiveres.



Alle ovennævnte tiltag bør samtænkes med fremtidig pleje af arealerne
i form af græsning eller høslet.

Konsekvenser
Vejene vurderes ikke at blive påvirket af projektet, da der allerede under de
eksisterende forhold jævnligt opleves høje vandstande.
Omfanget af tekniske anlæg indenfor undersøgelsesområdet er meget begrænset. Ledninger i området vil ikke blive påvirket. Projektets gennemførelse vil ikke

8

Ribe Holme – naturlig hydrologi

have nogen indflydelse på Kammerslusens drift og funktion, og der er således
ikke behov for afvandingsmæssige afværgeforanstaltninger. I områdets sydvestlige del beliggende en ejendom på Yder Bjerrum Vej, hvis vandafledningsforhold mv. bør vurderes nærmere i forbindelse med detailprojektering for at
afklare behovet for eventuel sikring af afløb af overfladevand/spildevand mv.
Odderen findes på udpegningsgrundlaget, og den skal sikres gunstig bevaringstilstand i området, det samme gælder en række fiskearter og spættet sæl. Det
vurderes, at projekterne ikke påvirker selve åen og dermed ikke påvirker nogle
af dyrearterne på udpegningsrundlaget.
Projektet berører ikke engarealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §
3. I delopland 2 er det foreslået at etablere bekkasinskrab i tilknytning til § 3
beskyttet sø. Det kan påvirke søen, men det vurderes at det eksisterende dyreog planteliv, der findes i søen, også fremover vil kunne trives i en ny og større
vandflade. Den samlede negative påvirkning af vandstandshævningen på de
eksisterende naturværdier i området vurderes at være uvæsentlig i projektområdet som helhed. Projektet vil derimod forbedre og udvide områdets naturarealer.
Projektet vil ikke have nogen væsentlig negativ påvirkning af nogen af de udpegede ynglefugle og trækfugle for fuglebeskyttelsesområdet. For hovedparten af
arterne vil projektet medføre en forbedring af enten raste- og fourageringsforholdene eller ynglestederne. Ekstensivering af landbrugsdrift og en generelt
højere vandstand i dele af projektområdet (især delopland 5) vil sikre mere engog sumpvegetation. Ændringen af hydrologien bør kombineres med græsning,
så tilgroningen med græs og andre urter ikke bliver for høj. Anlæg af bekkasinskrab i delopland 2 og 3 med flad overgang mellem land og vand og åbent vand
med lav vanddybde frem til midsommer vil være meget attraktive fourageringsområder for især vadefugle og ænder. Nye rævesikre øer ved udgravning og
uddybning i klæggravene og områder med jævnt skrånende overgange mellem
land og vand i delopland 1 og 6 vil forbedre ynglemulighederne for især klyder,
terner, måger m.fl.
.
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1

INDLEDNING OG BAGGRUND

Ribe Holme er med sin beliggenhed vest for Ribe ud til 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 F51 Ribe Holme (Naturstyrelsen,
2011).
Esbjerg Kommune skal på baggrund af Natura 2000-planen udarbejde en Natura 2000-handleplan.
Forslaget til delplanen for fuglebeskyttelsesområde F51 Ribe Holme har været i offentlig høring i
perioden 8. juni 2012 – 3. august 2012, og den endelige handleplan er 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 er genskabelse af naturlig hydrologi. Af
kommunens Natura 2000-handleplan fremgår, at der skønnes at være behov for forbedring af den
naturlige hydrologi på op til 400 ha indenfor fuglebeskyttelsesområdet (Esbjerg Kommune, 2012).

Heste ved kanten af Ribe Å.

På den baggrund har Esbjerg Kommune ønsket at afdække mulighederne for at skabe naturlige
hydrologiske forhold I Ribe Holme vest for Ribe. Formålet er at forbedre forholdene for udpegede
arter i fuglebeskyttelsesområdet F51 Ribe Holme. Der er gennem tilskudsordningen ”Natura 2000projekter – Etablering af naturlige vandstandsforhold” bevilget midler til en forundersøgelse af mulighederne for etablering af naturlig hydrologi.
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2
2.1

EKSISTERENDE FORHOLD
Undersøgelsesområdet

Undersøgelsesområdet er beliggende vest for Ribe By. Der er ved ansøgning om midler til forundersøgelse ansøgt om et undersøgelsesområde, der har en størrelse på 948 ha. Undersøgelsesområdet er efter indledende drøftelse tilrettet, så det i alt omfatter 1.006 ha. Udvidelsen er sket for
at medtage klæggravene mod sydvest i undersøgelsesområdet. Områderne fremgår af figur 2.1.1.

Figur 2.1.1 Oversigtskort over undersøgelsesområdets beliggenhed. Med fed gul streg er vist det ansøgte undersøgelsesområde. Med rød streg er vist det udvidede undersøgelsesområde.

Området har Ribe Å og den gamle åslynge og det gamle udløb som centrale landskabselementer,
ligesom klæggravene mod vest er vigtige hydrologiske elementer. Ribe Å er indenfor undersøgelsesområdet reguleret to gange. I 1855 erstattede man den yderste del af åen med en kanal gennem Farup Enge længere mod nord, og i 1918-19 blev der så lavet en gennemskæring ved Petersholm og Ribe Holme. Denne gennemskæring blev udvidet og uddybet i 1934 for at sikre, at den
kunne føre åens fulde vandføring (Kann, 2001)
Store dele af området er i dag i omdrift og udgør værdifuld landbrugsjord med høje udbytter. Der
findes dog spredte områder med natur indenfor undersøgelsesområdet, dels omkring klæggravene
og i mindre omfang omkring de afsnørede dele af Ribe Å.
Området er historisk set marsk, men i 1911-13 blev der etableret et dige og en sluse mod Vadehavet, der skulle hindre oversvømmelser. Sammen med de ovenfor nævnte reguleringer af Ribe Å
blev det muligt at udnytte området til mere intensiv landbrugsmæssig drift gennem en omfattende
udgrøftning. Særligt efter en forhøjelse af havdiget i 1979-80, hvor sejlrenden ind mod Ribe Å blev
uddybet, skete der en betydelig sænkning af vandstanden i åen, der kom landbruget til gode
(Kann, 2001).
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2.2

Hydrologiske forhold

Hydrologien i undersøgelsesområdet er først og fremmest styret af to ting. For det første har vandstanden i Vadehavet og slusedriften stor betydning for, om vandet fra Ribe Å kan strømme væk.
For det andet er vandføringen og den resulterende vandstand i Ribe Å bestemmende for mulighederne for afvanding af de tilstødende arealer. Disse to primært styrende faktorer kan ikke ændres i
dette projekt. Derfor kan der reelt ikke genskabes naturlig hydrologi i projektområdet men ændret
hydrologi gennem lokale tiltag.
Den mere lokale afvanding er sikret via et omfattende netværk af grøfter og mindre vandløbssystemer. De hydrologiske forhold i disse vandløb bestemmes af flere parametre. Således er vandbalance, jordbundsforhold og afvandingsforhold alle afgørende for hydrologien på arealerne. Og ved
en vurdering af nuværende og fremtidige forhold er det nødvendigt at inkludere oplysninger omkring vandstanden i Ribe Å.
2.2.1

Vandbalance

Der er fra DMI indhentet nedbørsoplysninger for undersøgelsesområdet Ribe Holme for perioden
1990 til 2010 (begge år inkl.). Den årlige nedbør i dette område er i perioden gennemsnitligt 1006
mm, men den varierer mellem 653 mm (1996) og 1267 mm (1999).
I figur 2.2.1 er vist variationen i månedsnedbøren for Ribe Holme.

Månedsnedbør, Ribe Holme
Minimum, middel, maksimum 1990-2010
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Figur 2.2.1. Den gennemsnitlige månedsnedbør for Ribe Holme. Med linjerne er vist laveste og højeste nedbør i den enkelte
måned i perioden 1990-2010.
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Det ses af figuren, at der generelt falder 50-110 mm nedbør om måneden over Ribe Holme med en
variation hen over året, hvor der i april-maj falder mindst nedbør, stigende hen over 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 i de enkelte måneder.
Fordampningen for Ribe Holme er mindst om vinteren og højest om sommeren. Ser man på de
enkelte måneder er der nogen år-til-år-variation, men målt som en samlet årlig fordampning er
variationen fra år til år ganske beskeden. Den gennemsnitlige årlige fordampning er således 561
mm, og varierer mellem 495 og 615 mm i perioden 1990-2010.
Den årlige nedbørsbalance fremgår af figur 2.2.2.

Nedbør-potentiel fordampning, Ribe Holme
1990-2010
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Figur 2.2.2 Månedlig nettonedbør på Ribe Holme 1990-2010

Det ses af figuren, at der allerede i april måned er nedbørsunderskud i Ribe Holme. Underskuddet
er størst i maj og fortsætter til og med juli. Der er således gennemsnitligt fire måneder om året,
hvor der er nedbørsunderskud i
Ribe Holme. 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 helt overvejende er marsk. Jordbundsforholdene fremgår af figur 2.2.3.
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Figur 2.2.3 De øvre jordlag i undersøgelsesområdet Ribe Holme. GEUS, 1999.

Marskaflejringer er typisk en blanding af sand, organiske aflejringer og aflejringer af klæg (ler- og
siltholdigt substrat) (Bartholdy & Pedersen, 2009). Der kan derfor i undersøgelsesområdet være
lag, der kan tilbageholde vand bedre end rent sand, men typisk vil der være stor variation i lagenes
udstrækning både horisontalt og vertikalt, og i gennemgrøftede arealer som den nordøstlige del af
undersøgelsesområdet, vil klæglagene typisk være gennembrudt.
Den generelle jordklassificering bør betragtes som vejledende, og kun dækkende for den øverste
meter af jordlaget.
Inden for undersøgelsesområdet findes 6 boringer fra jupiterdatabasen som er anvendt i betragtningen af områdets terrænnære geologiske opbygning. Boringerne fremgår af figur 2.2.4.
Boringerne 140.6 og 140.7 indikerer 3 meter ler inden sandlaget, hvorimod 140.9, 140.32 og
140.321 udelukkende viser sand fra terræn.
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Figur 2.2.4 Boringer registreret i Jupiter-databasen indenfor undersøgelsesområdet.

I forbindelse med projektet blev der udført 7 håndboringer af varierende dybde (100-200 cm).
Håndboringernes placering ses af figur 2.2.5.
Overordnet viste boringerne en topjord bestående af sandet til fintkornet (silt) materiale (50-75 cm)
efterfulgt af en leret fraktion. Den lerede fraktion varierede i tykkelse fra 50-100 cm efterfulgt af
sand. Boring nr. 140.746 bekræfter denne lagfølge.
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Figur 2.2.5 Placering af håndboringer i området

I tabel 2.2.1 ses eksempler på jordtyperne, der blev fundet ved håndboringerne.

Topjord

Leret fraktion

Sand fraktion

Tabel 2.2.1 Eksempler på konstaterede jordtyper

På baggrund af ovenstående er der i de efterfølgende vurderinger af jordbundens evne til at tilbageholde vand taget udgangspunkt i, at jordbunden i området er marsk.
2.2.3

Vandløb

Vandløbene i undersøgelsesområdet fremgår af figur 2.2.6.
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Fig. 2.2.6 Oversigt over offentlige og øvrige vandløb indenfor undersøgelsesområdet. Med mørkeblå streg er vist de offentlige vandløb. Med turkis streg er vist øvrige vandløb, som de fremgår af FOT-laget. Med rød streg er vist den ydre afgrænsning af undersøgelsesområdet.

Næsten alle de offentlige vandløb indenfor undersøgelsesområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer i dem uden dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Det er kun nogle få private vandløb, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Alle øvrige vandløb indenfor undersøgelsesområdet er private og består af en lang række grøfter.
Grøfterne har typisk et meget reguleret og lige forløb, og det er kun få af dem, der vurderes at have
naturlig oprindelse. Grøfterne er vedligeholdt i forskellig grad, og nogle bærer således præg af ikke
at have været vedligeholdt i mange år.
2.2.4

Dræn

Undersøgelsesområdet er marsk, og disse arealer er traditionelt ikke drænet, da drænene vil lukke
til på grund af det fine sediment.. Afvanding af arealerne indenfor projektområdet sker således
alene via eksisterende vandløb og åbne grøfter.
2.2.5

Deloplande

Med henblik på at kunne fastlægge delområder, hvor der kan gennemføres projekter i undersøgelsesområdet uden at påvirke tilstødende arealer, er der gennemført en identifikation af deloplande
indenfor undersøgelsesområdet. Identifikationen er sket i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune
og Orbicon. Deloplandene kan opfattes som hydrologisk separate enheder, hvor det at gennemføre
et projekt ikke vil påvirke tilstødende arealer.
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Fig. 2.2.7 Deloplande i undersøgelsesområdet. Med rødt er vist afgrænsningen af undersøgelsesområdet og med blåt
afgrænsning af deloplande.

Som det fremgår af ovenstående figur 2.2.7, er der identificeret i alt 6 deloplande.
På nordsiden af den nuværende Ribe Å er der identificeret to deloplande. Delopland 1 omfatter to
store klæggrave. Delopland 2 er mod nord afgrænset af grøfter, der gør det muligt at ændre hydrologien indenfor oplandet, uden at påvirke landbrugsarealerne nordfor deloplandet.
Delopland 3 omfatter den nedre del af Kovadsgrøft ud mod den gamle åslynge. Delopland 4 er
arealet indenfor den gamle åslynge. Delopland 5 omfatter arealet langs den sydvestlige bred af
den gamle åslynge, mens delopland 6 omfatter det gamle udløb af Ribe Å og de nærtliggende
klæggrave.
I nedenstående tabel 2.2.2 er opgjort arealstørrelser for de 6 deloplande.
Delopland

Areal (ha)

1

32,2

2

120,7

3

47,5

4

80,4

5

94,1

6

112,8

I alt

487,7

Tabel 2.2.2 Arealer af de identificerede deloplande i undersøgelsesområdet.

18

Ribe Holme – naturlig hydrologi

2.3

Opmåling og højdemodel

Valg af højdemodel
Der findes i Danmark to højdemodeller baseret på overflyvning og laserscanning: Blominfo’s højdemodel, der er tilgængelig på Miljøportalen og en højdemodel udarbejdet af COWI.
Orbicon er blevet opmærksom på, at der i nogle tilfælde er forskel mellem de to højdemodeller. Det
skyldes, at højdemodellerne, efter at data er indsamlet, er bearbejdet for at bestemme terræn under eksempelvis bevoksning. Denne bearbejdelse er sket ved hjælp af automatiserede processer
og kan derfor medføre afvigelser i forhold til det faktiske terræn.
Forskellene mellem de to højdemodeller er ikke konsistente, og det er derfor nødvendigt at foretage analysen for hvert undersøgelsesområde.
Ved at sammenligne de to højdemodeller er der dannet et højdegrid, der viser differensen mellem
de to højdemodeller. På baggrund af analysen er det valgt at arbejde videre med den højdemodel,
der viser det laveste terræn inden for undersøgelsesområdet.
For Ribe Holme har analysen vist, at BlomInfo’s højdemodel er mest troværdig, og det er derfor
denne, der danner grundlag for de videre analyser i forundersøgelsen.
Analysen er endvidere suppleret med opmåling af en række kontrolpunkter ved hjælp af GPS. Herigennem er højdemodellen yderligere valideret. Resultaterne af sammenligningen fremgår af nedenstående figur 2.3.1. Det ses af figuren, at der generelt er god overensstemmelse mellem opmålte GPS-punkter og terrænmodellen, bortset fra et enkelt punkt, hvor der er målt en afvigelse på
60 cm. For langt de fleste målinger er der en forskel på mindre end 10 cm mellem højdemodel og
det opmålte. De opmålte punkter ligger således i gennemsnit 4 cm under højdemodellen.
På baggrund af analysen er det rimeligt at antage, at den digitale højdemodel kan beskrive terrænet med tilfredsstillende nøjagtighed.

Figur 2.3.1 Sammenligning af opmålte punkter med den digitale højdemodel
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Til brug for opgavens løsning er anvendt en digital højdemodel med et 1,6 m grid fra BlomInfo.
Højdemodellen beskriver med stor nøjagtighed terrænets udformning.
Højdemodellen er vist i bilag 1.
Det fremgår af kortet, at der indenfor undersøgelsesområdet forekommer terrænhøjder på mellem
ca. -0,63 m DVR90 og 5,69 m DVR90. Området er således meget fladt. Det højeste terræn findes
mod vest og syd i undersøgelsesområdet, mens terrænet især mod nord er meget lavt. Her kan
man også på højdemodellen genfinde de naturlige losystemer fra før området blev inddiget.
Ribe Å’s oprindelige snoede forløb og gamle udløb fremstår forholdsvis intakt, og i den østlige del
af undersøgelsesområdet viser højdemodellen ligeledes rester af endnu ældre afsnørede slyngninger.
2.4

Natur

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

Natura 2000- habitatnaturtyper og arter

Ribe Holme indgår i Natura 2000-område nr. 89. der omfatter habitatområde H78 og fuglebeskyttelsesområde F51, fuglebeskyttelsesområde Ribe Holme og enge ved Ribe Å og Kongeåen. Natura 2000-området har et samlet areal på 151.158 ha. Delområdet F53 er beliggende i Esbjerg
Kommune.
I undersøgelsesområdet er der ikke kortlagt forekomst af nogle af de habitatnaturtyper, der indgår i
udpegningsgrundlaget for habitatområde H78, Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for
Varde.
På udpegningsgrundlaget for habitatområde H78 er odder og en række fiskearter, bl.a. snæbel og
laks. Ribe Å er et vigtigt levested for snæblen, og Naturstyrelsen har i 2012 gennemført et vandløbsrestaureringsprojekt i Stampemølleåen ved Ribe for at sikre snæblen adgang til gyde og opvækstområder i Ribe Østerå. Ribe Å er også levested for odder, der har en fast ynglebestand i
åsystemet. Bevaringsprognosen for odder er gunstig i habitatområdet.
2.4.2

Natura 2000 – udpegede fuglearter

Fuglebeskyttelsesområdet F51 ”Ribe Holme og enge ved Ribe Å og Kongeåen”, strækker sig fra
Tjæreborg i nord til Høgsbro i syd, har et samlet areal på 6.701 ha, hvoraf det meste er privatejet.
Området ligger indenfor digerne langs Vadehavskysten, og består mest af inddigede ferske
marskenge. Hertil kommer eng- og moseområder langs Ribe Østerå, øst for Ribe. Marsken lå tidligere hen som lave og fugtige, vedvarende græsarealer, der primært blev benyttet til sommergræsning og høslæt. I de senere årtier er en stor del af marsken blevet afvandet og er nu i landbrugsmæssig omdrift. Ændringen af marskengene har medført ændringer for fuglelivet, og især de ynglende engfuglearter er gået tilbage. Også for trækfuglene har området skiftet karakter, men flere
arter af gæs og vadefugle har tilpasset sig de ændrede forhold og udnytter bl.a. de store arealer
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med vintergrønne marker. Igennem tiden er der etableret klæggravsområder i forbindelse med
digeforstærkningsprojekter, og nogle af disse vådområder har udviklet sig som vigtige områder for
fuglelivet i marsken.
I fuglebeskyttelsesområdet yngler en række sjældne og fåtallige ynglefugle, både eng- og vadefugle som brushane, mosehornugl. Men også forekomst af fugle tilknyttet sumpede områder, såsom
rørdrum og rørhøg, har været betydende for udpegningen. Desuden har Ribe By tidligere været
kendt som ynglelokalitet for hvid stork, der har brugt marskens enge som vigtige fourageringsområde. Der er 11 fuglearter på udpegningsgrundlaget som ynglefugle og 3 fuglearter på udpegningsgrundlaget som trækfugle.
Det opdaterede udpegningsgrundlag for F51 Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb fremgår
af tabel 2.4.1(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 tabellen. Blå kærhøg er således ikke længere på udpegningsgrundlaget som ynglefugl. I stedet er tilføjet sorthovedet måge som ynglefugl og bramgås som trækfugl.
Sorthovedet måge har i de senere år etableret sig som ynglefugl med enkelte ynglepar i området,
mens blå kærhøg helt er forsvundet som ynglefugl. Bramgås er gået markant frem i området som
trækfugl.
Ynglefuglene på udpegningsgrundlaget har, bortset fra rørdrum, rørhøg og blåhals, en ugunstig
bevaringsstatus i fuglebeskyttelsesområde F51. Det gælder f.eks. hvid stork, mosehornugle, engsnarre og plettet rørvagtel, som både på nationalt plan og i F51 er ustabile og sjældne ynglefugle.
Bestandene af klyde og brushane er på landsplan i tilbagegang, hvilket også gælder i F51, hvor de
to arter i dag er fåtallige som ynglefugle. Hedehøgens landsbestand tæller kun 20-25 par, men
virker til gengæld nogenlunde stabil. I beskyttelsesområdet yngler arten således fåtalligt med ca. 3
par, men regelmæssigt. For trækfuglene hjejle, kortnæbbet gås og bramgås gælder, at de lokalt
har gunstig bevaringsstatus og bestande i fremgang på landsplan.
Beskyttelsesområdet spiller generelt set en vigtig rolle for trækkende ande- og vadefuglearter, der
især under højvande i Vadehavet vest for digerne, raster og søger føde i marskengene bag digerne. I tidens løb er der registreret mange fåtallige og sjældne fugle i området.
.

Opdateret udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 51 – Ribe Holme
Ynglefugle:

Rørdrum
Hvid stork
Rørhøg
Hedehøg
Engsnarre
Plettet rørvagtel
Klyde
Brushane
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Mosehornugle
Sorthovedet måge
Blåhals
Trækfugle

Hjejle
Kortnæbbet gås
Bramgås

Tabel 2.4.1 Udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område, delområde nr. 51, som projektområdet er en del af. Opdatering
af udpegningsgrundlaget, Naturstyrelsen (2012) er indarbejdet i tabellen.

Af Natura 2000-planen for F51 Ribe Holme og enge ved Ribe Å og Kongeåen.(Naturstyrelsen,
2011) fremgår følgende prognose for bevaringsstatus for de udpegede arter:
Prognosen er gunstig eller vurderet gunstig for:


Ynglefuglene rørdrum, rørhøg og blåhals, som forekommer med stabile eller stigende bestande i området.



Trækfuglene kortnæbbet gås, bramgås og hjejle, som raster i stabile eller stigende bestande i Vadehavsområdet.

Prognosen er ugunstig eller vurderet ugunstig for:


Ynglefuglen hvid stork på grund af mangel på egnede levesteder og markant nedgang i
den danske ynglebestand.



Ynglefuglen hedehøg på grund af en for arten uhensigtsmæssig drift og prædation.



Ynglefuglen engsnarre på grund af uhensigtsmæssig hydrologi og uhensigtsmæssig drift.



Ynglefuglen plettet rørvagtel på grund af uhensigtsmæssig hydrologi, tilgroning og ustabile
bestandsforhold i Danmark.



Ynglefuglen klyde på grund af tilgroning, forstyrrelser og prædation.



Ynglefuglen brushane på grund af tilgroning, uhensigtsmæssig hydrologi og prædation.



Ynglefuglen mosehornugle på grund af tilgroning, prædation og ustabile bestandsforhold i
Danmark.

Prognosen er ukendt for:


Bevaringsstatus for sorthovedet måge som ynglefugl er ikke vurderet i Natura 2000 planen,
men vurderes at være ukendt, da arten formentlig er under indvandring i Danmark.

Det bemærkes, at uhensigtsmæssig hydrologi er nævnt som en af begrundelserne for ugunstig
bevaringsstatus for ynglefuglene engsnarre, plettet rørvagtel og brushane.
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2.4.3

Observationer af udpegede fuglearter ved Ribe Holme

Området omkring Ribe Holme og enge ved Ribe Å er, også nationalt, en vigtig lokalitet for en lang
række fuglearter som yngle- og/eller træklokalitet. Af tabel 2.4.2 fremgår observationer af ynglefugle og trækfugle på udpegningsgrundlaget.

Ynglepar

2006

2012

Årlige observationer

Data fra TMAP

2002-2013

Data fra DOF-basen
max antal/registrering/år
(Ynglefugle i parentes)

Ynglefugle på udpegningsgrundlaget
Rørdrum

1

Hvid stork

1 (2002,2003)

Rørhøg

1-8
(1)

Hedehøg

1-5
(3) (2005-2006)

Engsnarre

1-2 (2002,2003,2007)

Plettet rørvagtel

0

Klyde

25

11

1-16(Sdr. Farup
Klæggrave)

Brushane

2

1

15-650
(4-8)(2010,2011)

Sorthovedet måge

Mosehornugle

2 (2009)

0

Blåhals

1

2-6

8

1-2
(1-2)

Trækfugle på udpegningsgrundlaget
Kortnæbbet gås

17-2.000

Bramgås

300-12.000
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Hjejle

90-2300(500-1000)

Øvrige engfugle
Rødben

21

10

2-100
(0-21)

Stor kobbersneppe

0

3

1-8
(2-8)

205

58

122-8500
(12-200)

1

0

12-212

Vibe

Dobbeltbekkasin

Tabel 2.4.2 Observationer af udpegningsarter samt enkelte andre engfuglearter i projektområdet (lokaliteterne Ribe Holme,
Nr. Farup Enge, Ribemarsken syd for Ribe, Gl. Ribe Å, Klæggrave ved Sønder Farup). Observationerne stammer dels fra
TMAP ynglefugleprogrammet for Vadehavet og fra DOF-basen (2013). Tallene fra TMAP angiver antal ynglepar, og tallene
fra DOF-basen angiver som et interval det maksimale antal registrerede fugle pr. enkeltobservation pr. år for perioden 20022013. Antallet af fugle, der er vurderet som ynglende i DOF-basen, er angivet med fed i parentes.

2.4.4

Gennemgang af udpegede arter

I det følgende laves en gennemgang af de udpegede arter på EF-fuglebeskyttelsesområde F51
”Ribe Holme og enge ved Ribe Å og Kongeåen”. 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 samt ynglefuglebasen, der vedligeholdes af Aarhus Universitet, DCE (2013).
2.4.4.1 Rørdrum
Rørdrummen yngler spredt i hele Danmark. Der er betydelig usikkerhed omkring de danske ynglefugles trækforhold, men hovedparten af de danske rørdrum er formentlig standfugle, der først
trækker væk til Vest- og Sydeuropa, når deres levesteder fryser til med is.
Rørdrummen forekommer i store tagrørsskove og store sumpområder i både fersk-, brak- og saltvandsområder. Her placerer den sin rede omkranset af rørskov med permanent vanddække, så
rovdyr ikke kan nå frem til reden. Arten har en ret skjult levevis i tagrørsskoven.
Den lever primært af fisk og frøer og sekundært af salamandre, insekter, snoge, mosegrise og
småfugle. Føden omfatter således et bredt udvalg af vandområdernes dyrearter.
Rørdrummen er en sky fugl, der er følsom over forstyrrelser nær ynglestedet samt over for tilgroning, især hvor pilekrat overvokser rørskoven. Desuden er den følsom over for dræning af vandområderne, så de bliver mere tørre og rederne dermed mere truet af rovdyr.
Arten er i positiv udvikling i Danmark, men meget følsom over for hårde vintre.
I Ribe Holme området foreligger kun enkelte observationer i perioden 2002-2012, men arten kan
på grund af sin skjulte adfærd muligvis være overset som ynglefugl i enkelte år, selv om den normalt afslører sig om foråret med sin pauken.
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Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af flere
internationale konventioner.
Bevaringsstatus er gunstig for rørdrum i F51. Tilstanden og det samlede areal af levestederne for
rørdrum skal være stabil eller i fremgang, så der er fortsat grundlag for en bestand på mindst 5
ynglepar i F51.
2.4.4.2

Hvid stork

I Danmark ynglede storken tidligere på bygninger i nærheden af ådale, eng- og vådområder eller
marskenge. I de senere årtier har storken hovedsaglig været at finde i det sydlige Jylland. Ribe er
en klassisk lokalitet for arten. Hvid stork er meget sjælden som ynglefugl i Danmark på trods af
mange ynglepar i Nordtyskland, men besøges hvert år af et par hundrede omstrejfende storke om
sommeren. De fleste af de nordøsteuropæiske og de danske storke overvintrer i det sydlige Afrika.
Fra at være en ganske almindelig fugl med en samlet bestand på 10.000 par i starten af 1800-tallet
er antallet af storke gennem 1900-tallet reduceret voldsomt. Efter at have holdt stand med ganske
få ynglepar i 1990'erne blev 2000 det sidste år med storkeunger i en dansk rede. I 2004 forsøgte to
storkepar igen at yngle på deres gamle lokaliteter (Ribe og Vegger). Bestanden svinger dog mellem 0 og få ynglepar i Danmark, afhængigt af ynglesucces i nabolandene og vejrforholdene.
Hvid stork æder alt fra padder, slanger, fisk, orme til gnavere, insekter, snegle og fugleunger. I
Danmark har padder dog altid udgjort en meget væsentlig fødekilde. Storken har gennem århundreder tilpasset sig landbrug med dyrehold og høslæt, der gør byttedyrene tilgængelige.
I området omkring Ribe Holme er arten observeret med maksimalt 1 fugl, men ikke som ynglefugl
de seneste 10 år.
Bevaringsstatus for hvid stork er vurderet ugunstig på grund af på grund af mangel på egnede levesteder og markant nedgang i den danske ynglebestand. Tilstanden og det samlede areal af levestederne for hvid stork skal ifølge Natura2000-planen være i fremgang, så der er grundlag for
arten som fast ynglefugl i F51.
2.4.4.3 Rørhøg
Rørhøgen overvintrer i Sydvesteuropa og Afrika, men ankommer til Danmark i april for at yngle.
Den yngler i rørskove i moser og ved søer, mens fødesøgning sker over rørskoven og i det åbne
land over dyrkede marker med vintersæd og udyrkede områder med enge. Når ungerne er kommet
på vingerne, søger rørhøgene mod vinterkvartererne i august-september.
Det er således vigtigt, at rørhøgen dels har uforstyrrede steder med rørskov, hvor de kan placere
reden, og at der dels i tilknytning findes mere åbne arealer, hvor de kan jage deres bytte. I begyndelsen af ynglesæsonen foregår fødesøgningen hovedsagelig over udyrkede arealer som enge,
mens den senere i ynglesæsonen i stigende grad også benytter dyrkede marker og rørskov.
Byttet består især af smågnavere som mus og mosegrise samt af fugle, fortrinsvis skadede fugle
eller fugleunger. Desuden omfatter det ådsler og i mindre omfang padder, fisk mv.
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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 er nu stabil omkring dette niveau.
I området omkring Ribe Holme foreligger observationer af 1-8 fugle på træk i perioden 2002-2012
samt 1 ynglepar. Der mangler udstrakte rørskovsarealer for flere ynglepar.
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af flere
internationale konventioner.
Bevaringsstatus i F51 er vurderet gunstig. Tilstanden og det samlede areal af levestederne for
rørhøg skal være stabil eller i fremgang, så der er fortsat grundlag for en bestand på mindst 4
ynglepar.
2.4.4.4 Hedehøg
Den danske ynglebestand var i 2006 25-34 par. Arten er kun fundet ynglende i Syd-vestjylland og i
2007 anslås det samlede antal hedehøge i Sydvestjylland at være 23-25 par fordelt med 14 sikre, 9
sandsynlige og 2 mulige par.
Hedehøgen yngler i hedemoser, i randzonerne på heder, enge og marker. I Danmark (Sydvestjylland), yngler den ofte i marker med vintersæd, hvor den fortrinsvis er tilknyttet det åbne marsklandskab i vadehavsområdet. Det synes at være et krav, at der skal være store, åbne og nærmest træløse fourageringsterræner med et godt fødeudbud omkring ynglepladserne, idet Hedehøgen her i
landet udelukkende er (og har været) knyttet til sådanne udstrakte slettelandskaber (enge og heder).
I yngleperioden er den endvidere vigtigt at undgå unødige forstyrrelser i en afstand på 200 meter
fra reden. Endelig er det på sigt vigtigt at genoprette hedehøgens oprindelige ynglepladser i de
sydvestjyske moser og klitmoser.
I området omkring Ribe Holme er arten observeret som fast ynglefugl med op til 3 ynglepar.
Bevaringsstatus for hedehøg er vurderet ugunstig for hedehøg på grund af en for arten uhensigtsmæssig drift og prædation. Tilstanden og det samlede areal af levestederne for hedehøg skal ifølge Natura2000-planen sikre en bestand på 3 ynglepar i F51.
2.4.4.5 Engsnarre
Engsnarren var i 1800-tallet en almindelig udbredt ynglefugl i Danmark, men på grund af især ændret landbrugspraksis gik bestanden voldsomt tilbage, og i 1970’erne registreredes omkring 100
ynglepar. I 1990’erne var der formentlig under 10 ynglepar. Engsnarre er en trækfugl, som overvintrer i Afrika og kommer til Danmark omkring midten af maj. I september trækker fuglene sydpå
igen.
Engsnarre forekommer naturligt i græsrige tørvemoser, kærmoser og andre sumpede græsrige
områder med få eller ingen vedplanter, og hvor vegetationen i øvrigt er omkring 30-50 cm høj. I
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landbrugsområder kan den også høres i græs- og kornmarker, men den tolerer ikke tidligt høslæt i
yngleperioden.
Engsnarren er en social fugl, der foretrækker at yngle i nærheden af artsfæller, og selvom yngleterritoriet kun er nogle få hektar, er det vigtigt, at levestedet er stort nok til flere ynglende par, eller at
der i nærheden er egnede ynglelokaliteter inden for en afstand, hvor fuglene kan høre hinanden.
Stemmen høres næsten udelukkende om aftenen/natten og den ses sjældent, da den gemmer sig
godt i tæt vegetation.
Føden består af smådyr og plantedele, især græsfrø udgør en stor del af engsnarrens føde. Ind
imellem tages dog også frøer og fisk.
Det er vigtigt, at yngleområdet er uforstyrret, da arten er meget sky
I området omkring Ribe Holme er arten observeret med 1-2 individer i årene 2002 og 2003, men
ikke som ynglefugl.
Bevaringsstatus for engsnarre er vurderet ugunstig på grund af uhensigtsmæssig hydrologi
og uhensigtsmæssig drift. Tilstanden og det samlede areal af levestederne for engsnarre skal ifølge Natura2000-planen sikre en bestand på 5 ynglepar i F51.
2.4.4.6 Plettet rørvagtel
Plettet rørvagtel var i 1800-tallet en forholdsvis almindelig ynglefugl i Danmark, men på grund af
afvanding af levestederne blev bestanden reduceret til 30-50 ynglepar i starten af 1980’erne. I slutningen af 1990’erne var antallet af plettet rørvagtel endnu lavere. Det samlede danske antal ynglepar kulminerede i 2003 med ca. 175 fordelt på 39 lokaliteter. I 2007 var ynglebestanden på 64 par
og er formentlig stigende med de mange genskabte vådområder som Skjern Enge og områder
langs Ribe Østerå. Bestanden svinger betydeligt fra år til år. Arten forekommer især i Vejlerne,
Tøndermarsken og Ølene på Bornholm.
Plettet rørvagtel er en trækfugl, der overvintrer i Afrika. Fuglene ankommer til Danmark i april-maj
og trækker sydpå igen i august-oktober. Den skjulte levevis gør, at fuglen sjældent ses, men især i
forårets og sommerens nattetimer kan hannens karakteristiske parringskald høres.
Ferske enge og større sump- og moseområder med forholdsvis lav vandstand er artens foretrukne
ynglested, men den kan også findes i enge med naturlige periodevise oversvømmelser. Der må
gerne være rigelig vegetation men ikke decideret rørsump. Føden består af smådyr og plantedele.
Plettet rørvagtel er ikke observeret i området omkring Ribe Holme.
Bevaringsstatus for plettet rørvagtel er vurderet ugunstig på grund af uhensigtsmæssig hydrologi,
tilgroning og ustabile bestandsforhold i Danmark. Tilstanden og det samlede areal af levestederne
for plettet rørvagtel skal ifølge Natura2000-planen være i fremgang, så der er grundlag for arten
som fast ynglefugl i F51.
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2.4.4.7 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 børsteorme, krebsdyr og bløddyr.
Den foretrækker at yngle i kolonier på småøer eller på strandenge. Med disse ynglesteder er klyden meget følsom overfor høj vandstand, og oversvømmelser kan ofte være årsagen til fejlslagen
ynglesucces. Desuden er den meget følsom over for forstyrrelser samt prædation fra rovdyr. For
stor tilgroning med højt græs på strandengene forringer også yngle- og levebetingelserne.
Efter yngleperioden samles kolonierne på fældepladser, især i Vadehavet, hvor klyderne er samlet
inden de i september-november trækker til overvintringspladserne i Sydvesteuropa og Afrika. Klyden er også meget følsom overfor forstyrrelse på fældepladserne.
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.
I området omkring Ribe Holme er arten observeret som fast ynglefugl med i størrelsesordenen 1121 par i 2006 og 2012.
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af både
Bonn- og Bern-konventionen.
Bevaringsstatus er vurderet ugunstig for klyde på grund af tilgroning, forstyrrelser og prædation.
Tilstanden og det samlede areal af levestederne for klyde skal ifølge Natura2000-planen sikre en
bestand på 300 ynglepar i F51.
2.4.4.8 Brushane
I lighed med mange andre vadefuglearter, er brushane gået voldsomt tilbage i Danmark gennem
de sidste 100 år. Fra at have været en almindelig ynglefugl på fugtige enge og overalt langs kysterne, er der i dag formodentlig kun nogle få hundrede ynglehunner tilbage - hovedparten på blot
2 lokaliteter, Tipperne og Vejlerne. Også på dens andre europæiske ynglepladser er arten gået
tilbage - i Holland er bestanden f.eks. reduceret med op mod 90 % i de sidste 50 år.
Brushane yngler på større, fugtige og afgræssede strandenge. Uden for yngletiden ses arten på
enge, marker og ved lavvandede kyster, ofte sammen med andre vadefugle.
Brushane kan hjælpes ved at sørge for en god forvaltning af ynglepladserne med tilpas græsningsintensitet og naturlig hydrologi. Forstyrrelser skal undgås ved at begrænse menneskelig adgang til
yngle-områderne i perioden fra april til midt i juli. Endelig kan brushane og andre engfugle tilgodeses ved at genoprette de tidligere levesteder, der nu er afvandede og opdyrkede.
Brushane har ynglet i Ribe Holme området gennem en længere årrække, men bestanden er lille og
sårbar. Der er konstateret 1-8 ynglepar i projektområdet i de seneste 10 år med største antal i 2010
og 2011. Brushane er observeret som fouragerende i området med op til 650 individer.
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Bevaringsprognosen er vurderet ugunstig, primært på grund af tilgroning, arealreduktion af levesteder og uhensigtsmæssig hydrologi. Tilstanden og det samlede areal af levestederne for brushane skal ifølge Natura2000-planen sikre en bestand på 10 ynglepar i F51.
2.4.4.9 Sorthovedet måge
Sorthovedet måge ligner hættemågen, men er lidt større og har kraftigere næb og ben. Sorthovedet måge er udbredt i store dele af især det sydøstlige Europa med små bestande i nordeuropæiske lande som Danmark. Arten yngler, hvor den er talrig, i store kolonier langs flade kyster og på
øer. I Danmark er der nu en mindre, fast ynglebestand. Herhjemme yngler den udelukkende i kolonier af hætte- eller stormmåger, hvad der yder den beskyttelse mod rovdyr.
I forbindelse med trækket til overvintringsområderne omkring Middelhavet observeres der regelmæssigt sorthovedet måge i Danmark. Den ses især langs den jyske vestkyst, og gode observationssteder er havnene i Skagen og Hanstholm.
Føden består især af fisk og bløddyr, f.eks. muslinger, men i yngletiden spiser den mest insekter,
både vand- og landinsekter.
Den første observation af arten i Danmark blev gjort i 1931, og siden 1970 har der været årlige
observationer. Siden 1998 har den været regelmæssigt ynglende. I 2006 var der 19 ynglepar i
Danmark. De fleste par forekom i Fynsområdet og på Sjælland, f.eks. ved Holmesø ved Brøndby
Strand, men også i det sydvestlige Jylland var der flere par, i Ho Bugt og ved Sneum Engsø syd for
Esbjerg.
I området omkring Ribe Holme er arten observeret med maksimalt 2 fugle men ikke som ynglefugl
de seneste 10 år. Arten er formentlig stadig i fremgang i Danmark og vil muligvis etablere sig i området, hvis der er egnede ynglelokaliteter, f.eks. beskyttede øer med hættemågekolonier.
2.4.4.10 Mosehornugle
Den danske mosehornugle er delvist 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 til reden. Denne anlægges som en
fordybning i jorden i højt græs eller nær buske. Mosehornuglen er følsom overfor forstyrrelser i
yngleperioden og kræver pleje af fourageringsområderne.
Bestanden af ynglende mosehornugle er faldende i Danmark. Således var der i 2007 ingen sikre
ynglepar i Danmark overhovedet. I projektområdet er der kun en enkelt registrering af mosehornugle i de seneste 10 år.
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af flere
internationale konventioner. Bevaringsprognosen er ugunstig i beskyttelsesområdet på grund af
tilgroning, forstyrrelser og prædation.
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Mosehornugle er observeret med 1-6 individer i Ribe Holme området og med 1 ynglepar i 2012.
Bevaringsstatus er vurderet ugunstig for mosehornugle på grund af tilgroning, prædation og
ustabile bestandsforhold i Danmark. Tilstanden og det samlede areal af levestederne for mosehornugle skal ifølge Natura2000-planen sikre en bestand på 2 ynglepar i F51.
2.4.4.11 Blåhals
Blåhalsen er en lille drosselfugl, der er repræsenteret med to racer i Danmark. Den nordlige blåhals, som ses på træk, og den sydlige blåhals, som er ynglefugl i det sydvestlige Jylland. Den er på
størrelse med en rødhals, men virker mere slank og langbenet end denne. Den sydlige blåhals
overvintrer i Middelhavsområdet samt på savanneområderne syd for Sahara. Føden består overvejende af insekter og frø. I marskområdet findes sydlig blåhals især i krat langs de større afvandingskanaler.
Efter et fravær på omkring hundrede år dukkede blåhalsen igen op som dansk ynglefugl i 1992.
Siden er der blevet registreret ynglende blåhals årligt, men frem til omkring årtusindeskiftet kun
med ganske få par. Derefter synes bestanden at have været i stor fremgang. I 2003 var der således formodentlig mindst 50 par. Arten har tilmed indtaget nye områder uden for marsken, Varde
Ådal samt bunden af Ho Bugt, og er formentlig i yderligere fremgang i Danmark.
I området omkring Ribe Holme foreligger observationer af op til 8 ynglepar i 2012, og arten er i
fremgang i området.
Bevaringsstatus for blåhals er vurderet gunstig. Tilstanden og det samlede areal af levestederne
for skal være stabil eller i fremgang, så der er fortsat grundlag for en bestand på mindst 10 ynglepar.
2.4.4.12 Hjejle
Hjejlen er en vadefugl, som i Europa forekommer på Island, De Britiske Øer, i Fennoskandinavien
samt i De Baltiske Lande. I 2009 blev der, trods målrettet eftersøgning, ikke fundet et eneste
ynglepar af hjejle herhjemme. Inden for de senere år har den forekommet på nogle få lokaliteter i
det nordlige og vestlige Jylland. Hanstedreservatet i Thy og Borris Hede har været vigtige ynglelokaliteter for arten. Hjejlen yngler i åbne og tørre hedeområder helt uden trævækst. Lyngen skal
gerne være kort og ret sparsom. I 1800-tallet, da heden var en vidt udbredt naturtype i Danmark,
var hjejlen en ret almindelig ynglefugl. Siden er det gået stærkt tilbage for arten i takt med opdyrkningen og tilgroningen af heden. I 1960'erne blev bestanden vurderet til omkring 20 par, og i dag er
hjejlen ophørt med at yngle herhjemme.
Hjejle ses ofte på træk i store flokke på græs- og pløjemarker, ofte i selskab med viber. I forbindelse med trækket raster en markant procentdel af Europas bestand i den vestlige del af Jylland. I
Tøndermarsken alene er talt op til 58.000 fugle. Danmark har således et stort internationalt ansvar
for hjejlen. Hjejlen overvintrer langs Vest- og Sydeuropas kyster samt i Middelhavsområdet, og i
milde vintre kan nogle tusinde fugle overvintre i Danmark.
Føden består af insekter, orme, snegle og bær.
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I området omkring Ribe Holme er arten observeret med maksimalt 2.300 individer men typisk i
størrelsesordenen 500-1.000 individer. Arten findes ikke som ynglefugl i F51.
Bevaringsstatus for hjejle er vurderet gunstig. Tilstanden og det samlede areal af levestederne for
hjelle skal stabiliseres, således at der er tilstrækkeligt med egnede raste- og fourageringssteder for
arten i F51. Endvidere gælder, at der skal skabes grundlag for en rastende/fouragerende bestand
på mindst 20.000 individer i F51.
2.4.4.13 Kortnæbbet gås
Den kortnæbbede gås er en ret lille, lys gås, som minder meget om sædgåsen. Den kortnæbbede
gås har en meget begrænset udbredelse adskilt i to bestande, hvoraf vi kun ser Svalbard bestanden overvintrende i Danmark. I Danmark forekommer arten især langs den jyske vestkyst, hvor den
er en af karakterfuglene en stor del af året.
De kortnæbbede gæs ankommer til Danmark omkring den sidste uge af september. I starten af
oktober kan hele bestanden opholde sig i Vestjylland. Især Vest Stadil Fjord med op til 23.000 fugle
og Fiil Sø ved Henne med op til 20.000 fugle er vigtige rastepladser. Før i tiden trak de kortnæbbede gæs i høj grad videre til Holland i midten af oktober, men i takt med at vintersæd er blevet mere
udbredt i Vestjylland, forbliver mange her i landet hele vinteren. Hvis der falder et tykt lag sne,
trækker fuglene dog videre sydpå. Om foråret er Vest Stadil Fjord også en af de vigtigste lokaliteter, men Ballum Enge og Vejlerne er ligeledes af stor betydning.
Før 1960 søgte de kortnæbbede gæs mest føde på engene i Vestjylland. I dag fouragerer de på
græsarealer i vinterperioden og skifter så til kornmarker, hvor de æder kerner, så snart forårssåningen begynder. Om efteråret søger de spildkerner på stubmarkerne. Senere søger de også kerner fra vintersæd, der er blevet mere udbredt i Vestjylland.
I området omkring Ribe Holme er arten observeret med maksimalt 2.000 individer men typisk i
størrelsesordenen 200-500 individer.
Bevaringsstatus for kortnæbbet gås er vurderet gunstig. Tilstanden og det samlede areal af levestederne for kortnæbbet gås skal stabiliseres, således at der er tilstrækkeligt med egnede raste- og
fourageringssteder for arten i F51.
Der er i 2013 vedtaget en forvaltningsplan for kortnæbbet gås, der giver mulighed for at arten kan
reguleres med jagt i udvalgte områder, dog ikke i Vadehavet.
2.4.4.14 Bramgås
Bramgåsen er de senere år overgået fra kun at være trækfugl til også at være ynglefugl i Danmark.
Endvidere bruger en del bramgæs efterhånden også Danmark som overvintringssted.
Arten fouragerer på strandenge samt på kulturgræs- og omdriftsarealer. Reden placeres 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.
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Bestanden af bramgæs er stabil i Danmark, og arten vurderes at have gunstig bevaringsstatus
(Pihl et. al., 2003).
I området omkring Ribe Holme er arten observeret med maksimalt 12.000 individer men typisk i
størrelsesordenen 4.000-10.000 individer. Det er langt flere end for ti år siden, men arten yngler
foreløbig ikke i området.
Da bramgås først er kommet med på udpegningsgrundlaget for F51 efter udarbejdelsen af Natura
2000-planen for området, er bevaringsprognosen ikke beskrevet på nuværende tidspunkt.
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af både
Bonn- og Bern-konventionen.

2.4.5

Øvrige relevante fuglearter

Ud over ovenstående arter fra fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag anses det for relevant at se på øvrige engfuglearter, der er tilknyttet strandeng og fersk eng. Ifølge DOF-basen
(2012) er der registreret følgende arter i området omkring Ribe Holme: Rødben, stor kobbersneppe, vibe og dobbeltbekkasin. Rødben og vibe har pæne ynglebestande i området med hhv. ca. 21
og op mod 205 ynglepar. Stor kobbersneppe og dobbeltbekkasin findes med 1-3 ynglepar. Alle 4
arter er typiske eng- og strandengsfugle og der har oplevet markant tilbagegang i de seneste 25-30
år.
2.4.6

Trusler mod fuglearterne

For flertallet af de fuglearter på udpegningsgrundlaget, der har ugunstig bevaringsprognose er
uhensigtsmæssig hydrologi, tilgroning, forstyrrelser og prædation angivet som de væsentligste
trusler.
Den generelle tilbagegang af antallet af ynglende vand- og engfuglene skyldes primært en kraftig
reduktion i antallet af egnede levesteder. Levestederne er primært forsvundet som følge af dræning
og opdyrkning af fugtige enge og ved tilgroning med høje stauder og vedplanter på engarealer,
hvor driften med græsning og høslæt er ophørt. Mange vadefuglearter søger føde langs vandfyldte
grøfter og i sumpede lavninger og er specielt afhængige af fugtige enge i forsommeren, hvor de
skal opfostre unger.
Mange engfuglearter lægger deres rede på jorden, hvor æg og unger er truet af nedtrampning ved
færdsel af mennesker eller græssende dyr. Derfor har mange arter en afledeadfærd, der skal få
evt. fjender til at forlade området. For megen færdsel i yngleområderne kan medføre, at forældrefuglene bruger meget tid og energi på at jage fjender væk, og derfor får mindre tid til fødesøgning
og yngelpleje.
Rørskovsarter som rørdrum og rørhøg er afhængige af tilstrækkeligt store rørskovsbevoksninger
for at kunne finde velegnede uforstyrrede redesteder. Hedehøgen er begyndt at placere reden i
kornmarker, hvor det er afgørende for ungernes overlevelse, at reden afmærkes og dermed sikres
mod høstmaskiner.
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Prædation er en anden betydelig trussel mod ynglefuglene i området. Både ræve og kragefugle
udgør en trussel mod æg og unger. Mange ternearter vil gerne yngle i hættemågekolonier for at
mindske risikoen for prædation. Arterne kan også mindske risikoen for prædation fra ræve og evt.
mink ved at yngle på små øer i større søer.

2.4.7

National naturbeskyttelse

Naturtyperne omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, om beskyttelse af særlige naturtyper, fremgår af figur 2.4.1

Figur 2.4.1: Registreringer i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor undersøgelsesområdet. Med grønt fyld er vist
beskyttede enge og med blåt fyld beskyttede søer.

Som det fremgår af kortet, findes der udover beskyttede vandløb kun to naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor undersøgelsesområdet; beskyttet eng og beskyttede søer.
De § 3 beskyttede enge findes langs forløbet af de gamle slyngninger af Ribe Å og i tilknytning til
de to områder med klæggrave. Engene er forholdsvis tørre, og nogle steder ret kulturpåvirkede
med kulturarter som alm. rajgræs, hvid kløver og mælkebøtte. Ellers er artssammensætningen
ensartet med dominans af græsser som mosebunke, eng-rottehale, knæbøjet rævehale, fløjlsgræs,
kamgræs, engrapgræs og krybhvene. Den eneste forholdsvis sjældne art, der findes udbredt på
engene, er stivhåret ranunkel, der kan siges at være en karakterart for marskengene.
Der er tre typer af § 3 beskyttede søer i området. Klæggrave, afsnørede å-slynger og mindre vandhuller. Klæggravene nord og syd for Kammerslusen er kunstigt anlagte råstofgrave. De er anlagt
og udvidet i forbindelse med, at der har været behov for at grave klæg til forstærkning af havdiget.
Klæggravene er vigtige raste- og fourageringslokaliteter for en lang række fuglearter. Klæggrave33
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nes værdi som levested for fuglearterne er afhængig af deres fysiske udformning. Det er vigtigt, at
der er lavvandede områder og gerne rævesikre yngleøer.

Figur 2.4.2 Lavvandede områder og småøer i klæggravene er vigtige fuglelokaliteter.

Afsnørede å-slynger er registreret som søer. Å-slyngerne har stadig forbindelse til åen og er dermed påvirket af tidevandet, der hæver og sænker vandstanden i Ribe Å to gange i døgnet. Den
store å-slynge ved Ribe Holme er levested for odder, og åbrinkerne er vigtige raste- og fourageringsområder for forskellige arter af vadefugle.
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Figur 2.4.3 De lavvandede sand- og mudderflader langs å-slyngen er vigtige fourageringsområder for områdets vadefugle.

Der er i området en række mindre vandhuller, der tjener som vandingshuller for græssende kreaturer. Nogle af vandhullerne er opstået som bombekratere efter nedfaldne bomber fra Anden Verdenskrig. Nu har vandhullerne værdi som fourageringsområde for vadefugle og som yngleområde
for padder, der igen tjener som fødegrundlag for bl.a. hvid stork.

Figur 2.4.4 Mange små vandhuller i området bruges som vandingshul for kreaturer.
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2.4.8

Arealanvendelsen i undersøgelsesområdet

Arealanvendelsen indenfor undersøgelsesområdet fremgår af bilag 2.
Det fremgår af kortet, at store dele af undersøgelsesområdet anvendes til forskellige driftsformer af
græs. De ekstensive driftsformer udgør dog kun en mindre del af området. Og særligt området
nord for Ribe Å er også i nogen udstrækning i egentlig omdrift. For en nærmere beskrivelse af
dette henvises til Kloppenborg-Skrumsager (2013).
Ved en realisering af projekterne vil det stadigt være muligt at fortsætte en ekstensiv drift med
græsning eller høslæt i store dele af de identificerede deloplande.
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.

Vejene i området beskrives indenfor delområderne. Der beskrives kun veje, som ligger indenfor
denne områdeafgrænsning af de enkelte delområder, da områderne udenfor disse ikke påvirkes af
projektet. Det antages, at der inden for delområderne er mindre mark- og grusveje, som anvendes i
forbindelse med lodsejernes adgang til marker o. lign., men disse beskrives ikke nærmere indenfor
de enkelte områder.
Delområde 1
Inden for delområdet er der to veje. Kammerslusevej forløber øst-vest i den sydlige del af området,
mens den mindre vej/sti Kanalstien forløber syd-nord fra boligområdet ved Ribe Å og til Kammerslusevej. Derudover forløber der en grusvej langs områdets østlige afgrænsning. Vejene vurderes
ikke at blive påvirket af projektet, da der allerede under de eksisterende forhold jævnligt opleves
høje vandstande.
Delområde 2
Inden for delområde 2 er der tre veje. Kanalhusvej forløber langs Ribe Å i det sydøstlige hjørne af
området. Klæggrøftvej forløber øst-vest på en kortere strækning i den østlige del af området, og
endelig forløber Kammerslusevej øst-vest og afgrænser området mod nord. Vejene vurderes ikke
at blive påvirket af projektet, da der allerede under de eksisterende forhold jævnligt opleves høje
vandstande.
Delområde 3
Delområdet gennemskæres af den øst-vest gående vej Bjerrumvej ca. midt igennem området.
Vejen vurderes ikke at blive påvirket af projektet, da der allerede under de eksisterende forhold
jævnligt opleves høje vandstande.
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Delområde 4
Delområdet gennemskæres af den øst-vest gående vej Bjerrumvej i den nordlige del af området.
Vejen vurderes ikke at blive påvirket af projektet, da der allerede under de eksisterende forhold
jævnligt opleves høje vandstande.
Delområde 5
I delområdet forløber vejen Yder Bjerrum Vej. Vejen forløber på en rundstrækning indenfor området, og en del af vejen gennemskærer området nord-syd, mens en del følger områdets afgrænsning i den sydøstlige del af området. Derudover forløber Yder Bjerrum Vej langs delområdets afgrænsning mod nordøst og gennemskærer området fra ejendommen Yder Bjerrum Vej 6 og til
Bjerrumvej. Bjerrumvej gennemskærer områdets nordlige del og forløber endvidere langs delområdets vestlige afgrænsning, dog primært udenfor selve delområdet.
Vejene vurderes ikke at blive påvirket af projektet, da der allerede under de eksisterende forhold
jævnligt opleves høje vandstande.
Delområde 6
Bjerrumvej forløber langs med projektområdets vestlige afgrænsning, dog umiddelbart udenfor
undersøgelsesområdet. Derudover indeholder delområdet, ved klæggraven, kun mindre mark- og
grusveje, dog en lidt større markvej langs klæggravens sydvestlige del. Vejene vurderes ikke påvirket af projektet.
2.5.2

Bygninger

Områdets bygninger beskrives ud fra områdeinddelingen, som tidligere beskrevet. Der beskrives
kun ejendomme, som ligger indenfor denne områdeafgrænsning, da bygningerne udenfor disse
ikke påvirkes af projektet.
Delområde 1
Ejendommene beliggende langs Kanalstien syd for Kammerslusevej ligger indenfor afgrænsningen
af delområde 1. Det forventes ikke, at projektets gennemførelse i delområde 1 vil have nogen konsekvens for afvandingsforholdene for disse ejendomme, og det vurderes derfor ikke nødvendigt
med afværgeforanstaltninger.
Delområde 2
Indenfor delområde 2 er der ingen bygninger placeret. Umiddelbart udenfor afgrænsningens sydvestlige del, vest for Kanalhusvej, er der placeret en ejendom. Det vurderes ikke, at projektets gennemførelse vil have nogen indflydelse på vandafledningsforhold mv. og dermed ikke behov for
afværgeforanstaltninger.
Delområde 3
Der er ikke ejendomme indenfor delområdet.
Delområde 4
Der er ikke ejendomme indenfor delområdet.
Delområde 5
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I delområdets nordvestlige hjørne er der placeret en ejendom på adressen Bjerrumvej 30, 6760
Ribe. Ejendommen forventes ikke påvirket af projektets gennemførelse.
Sydligere i delområdet er der, hvor Bjerrumvej deler sig, en række ejendomme placeret ved delområdet vestlige afgrænsning. Ejendommene vurderes ikke at blive påvirket af projektets gennemførelse.
I områdets sydvestlige del beliggende en ejendom på Yder Bjerrum Vej. Der vurderes ikke umiddelbart at være behov for afværgeforanstaltninger, men ejendommens vandafledningsforhold mv.
bør vurderes nærmere i forbindelse med detailprojektering for at afklare behovet for eventuel sikring af afløb af overfladevand/spildevand mv.
Delområde 6
Der er ikke ejendomme indenfor delområdet.
2.5.3

Sluseanlæg

Slusen, som er placeret ved Ribe Å’s udløb i Vadehavet, er benævnt Kammerslusen. Slusen er
placeret i det 15 km lange dige, som er opført for at sikre de lavtliggende områder bagved mod
oversvømmelse og stormflod.
Slusen, som består af to sæt porte, har som funktion at bringe skibene fra et vandstandsniveau til
et andet og udligne den normale tidevandsforskel i Vadehavet på cirka to meter.
Projektets gennemførelse vil ikke have nogen indflydelse på Kammerslusens drift og funktion og
der er således ikke behov for afværgeforanstaltninger.
2.5.4

Ledninger

Der er forespurgt på og indhentet ledningsoplysninger fra Esbjerg Forsyning, SydEnergi (SE) og
TDC. Indkomne oplysninger beskrives i nedenstående og fremgår ligeledes af bilag 4.
Delområde 1
TDC har en ledning, som krydser områdets sydlige del og SE har kabler og installationer primært
langs delområdets sydlige afgrænsning. Esbjerg Forsyning har oplyst, at de har en vandledning
nord for sommerhusene langs Ribe å ved områdets sydlige afgrænsning. Vandledningen løber
langs Kammerslusevej. Projektets gennemførelse i delområdet vil ikke have nogen indflydelse for
ledningsejerne.
Delområde 2
Der er ikke indkommet oplysninger om ledningsejere, som har ledninger inden for delområdet.
Delområde 3
TDC har oplyst, at de har et kabel langs Bjerrumvejs sydlige side ca. midt i området. Esbjerg Forsyning har oplyst, at de har en vandledning løbende langs Bjerrumvejs nordlige side. Projektets
gennemførelse i dette delområde vil ikke have indflydelse på kablets funktion og drift.
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Delområde 4
TDC har oplyst, at de har et kabel langs Bjerrumvejs sydlige side. Esbjerg Forsyning har oplyst, at
de har en vandledning løbende langs Bjerrumvejs nordlige side. Projektets gennemførelse i dette
delområde vil ikke have indflydelse på kablets funktion og drift.
Delområde 5
TDC har oplyst, at de har et kabel i delområdets nordvestlige del, som forløber fra Yder Bjerrum
Vej og til ejendommen Yder Bjerrum Vej 6. Esbjerg Forsyning har oplyst, at de har en vandledning
løbende nord for Bjerrumvej i områdets nordvestlige del. Desuden har SE oplyst, at de har et MS
kabel som forløber syd for Yder Bjerrum Vej i delområdets sydvestlige del. Projektets gennemførelse i delområdet vil ikke have indflydelse på kablerne.
Delområde 6
TDC har MS kabel som forløber gennem områdets nordlige del, fortsat fra delområde 5.
2.5.5

Klæggrave

Klæggravene ligger umiddelbart bag havdiget. De er opstået inden for de sidste 20-50 år ved afgravning af klæg til forstærkning af havdigerne. Det nuværende område med klæggravene bærer
præg af udgravningen til materiale til Vadehavsdiget. Som en del af nærværende forundersøgelse
vurderes mulighederne for at tilpasse terrænet ved udgravning og uddybning af udvalgte lokaliteter,
for derigennem at forbedre vilkårene for fuglelivet.
Klæggravene har ofte høje koncentrationer af næringsstof (fosfor) til trods for, at de aldrig har været belastede af spildevand. Det skyldes bl.a. de mange rastende svømmefugle, som tilfører søerne betydelig mængder gødning. Klæggravene har en forholdsvis høj saltkoncentration – pga. indsivet saltvand. De eneste fiskearter, man normalt finder her, er arter med en bred tilpasning til vekslende saltholdigheder som for eksempel hundestejle, kutling og ål.
De to klæggrave er placeret nord og syd for Ribe Å i hhv. delområde 1 og delområde 6. Nedenstående beskriver de projekterede ændringer i de to delområder.
Delområde 1
Klæggraven er placeret nord for Ribe Å tæt op mod Vadehavsdiget. Selve klæggraven udgør ca.
20 ha, hvoraf langt størstedelen er frit vandspejl. Klæggraven er delt op i flere vådområder hvor
imellem der er smalle landtanger, halvøer og enkelte øer. De tilgrænsende områder er dels vedvarende græs og dels intensivt dyrkede arealer.

39

Ribe Holme – naturlig hydrologi

Figur 2.5.1 Klæggraven placeret i delområde 1 nord for Ribe Å. Den røde streg angiver afgrænsningen for delområde 1.

Anlæggene på bredpartierne er flere steder meget stejle, dog er de på enkelte bredstrækninger
mere flade, da der er græssende kvæg, som har trampet brinken ned.

Delområde 6
Klæggraven er placeret syd for Ribe Å tæt op mod Vadehavsdiget. Selve klæggraven udgør ca. 22
ha, hvoraf langt størstedelen er frit vandspejl. Klæggraven er delt op i flere vådområder hvor imellem der er smalle landtanger, halvøer og enkelte øer. De tilgrænsende områder er dels vedvarende
græs og dels intensivt dyrkede arealer.
.
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Figur 2.5.2 Klæggraven placeret i delområde 6 syd for Ribe Å. Den røde streg angiver afgrænsningen for delområde 6.

Anlæggene på bredpartierne er generelt set meget stejle, dog er de på enkelte bredstrækninger
mere flade, da der er græssende kvæg, som har trampet brinken ned.

2.6

Kulturhistoriske fund og elementer

Der er i forbindelse med forundersøgelsen rettet henvendelse til Sydvestjyske Museer omkring
hensyntagen til kulturhistoriske fund og elementer. Museet har svaret følgende pr. mail d. 2. oktober 2013:
Museet har ikke grund til at komme med indvendinger hverken til projektet ved Ribe Holme. Området kan derfor fra museets side frigives til det beskrevne projekt.
Skulle der mod forventning alligevel dukke fortidsminder op under arbejderne, skal arbejdet standses og Sydvestjyske Museer kontaktet. Evt. udgifter til arkæologi i en sådan forbindelse, vil blive
betalte af museet eller Kulturstyrelsen.
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3

PROJEKTFORSLAG

Som omtalt i afsnit 1 og 2, er den overordnede hydrologi i området dels styret af slusedriften ved
Kammerslusen og dels af vandføringen i Ribe Å. Disse faktorer er det som nævnt ikke muligt at
ændre indenfor rammerne af et projekt til genskabelse af naturlig hydrologi, da det vil have arealmæssige konsekvenser, der rækker langt ud over undersøgelsesområdet.
Særligt uddybningen af sejlrenden havde konsekvenser for grundvandsstanden i området og gjorde, at det blev muligt at opdyrke store dele af Ribe Holme. Denne sænkede grundvandsstand gør
det svært at opnå frie vandspejle med en varighed ind i juni måned alene gennem lukning af grøfter.
Derfor er der i projektforslaget for deloplandene 2 og 3 både beskrevet et scenarie, hvor grøfterne
lukkes og et scenarie, hvor der derudover foretages en let uddybning af terrænets laveste dele
med 0,5 m. Det svarer til den sænkning af grundvandsstanden, som var resultatet af uddybningen
af sejlrenden.
Formålet med et projekt for at genskabe naturlig hydrologi i undersøgelsesområdet er at skabe
flere våde områder, herunder områder med frit vandspejl og sikre, at disse frie vandspejl bevares i
så lang tid som muligt. Dette vil være til gavn for fuglelivet i undersøgelsesområdet.
Da ordningerne for etablering af naturlig hydrologi er frivillige for den enkelte lodsejer, er det vurderet, at det vil være nødvendigt at beskrive projekter for nogle mindre delområder, således at der
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.
Undersøgelsesområdet er som ovenfor nævnt inddelt i 6 deloplande.
Derfor laves i det følgende en generel beskrivelse samt en beskrivelse af projektforslag for hvert af
de seks deloplande.

3.1

Delopland 1

Forslag til projekttiltag i delopland 1 fremgår af figur 3.1.1.
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Figur 3.1.1 Klæggraven i delområde 1. Lilla skravering angiver områder, hvor der foretages udgravning, mens de gult skraverede områder angiver steder, hvor der ønskes at uddybe. Den blå skravering angiver områder til udlægning af opgravet
materiale. Rød streg angiver afgrænsningen af delområde 1.

Der foreslås, at der foretages udgravning/uddybning af områder, som det fremgår af figur 3.1.1 for
at skabe øer i klæggraven uden sammenhæng med de omgivende arealer. En mere detaljeret
beskrivelse af udgravningen er beskrevet i afsnit 3.7.
Der skal endvidere etableres fladere anlæg ved brinker/bredkanter så der opnås større areal med
lavvande, hvor vadefugle kan søge føde. Dette gøres ved udlægning af opgravet materiale i de
markerede områder på figur 3.1.1. Udlægningen af opgravet materiale er nærmere beskrevet i
afsnit 3.7.
Arealet med vedvarende græs omkring klæggraven bør søges udvidet, da der her er marker i drift
helt op til klæggraven.
3.2

Delopland 2

Forslag til projekttiltag i delopland 2 fremgår af figur 3.2.1.
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Figur 3.2.1: Projektforslag for delopland 2.

Der foreslås at grøfterne, som angivet med orange markering på figur 3.2.1, lukkes. Grøfterne tilkastes til terrænniveau som beskrevet i afsnit 3.7.
For at fremme etableringen af frie vandspejl foreslås det, at der etableres to bekkasinskrab på arealet (angivet med blå skravering), for derved at skabe fladvand for vadefugle i området. Bekkasinskrabenes størrelse er hhv. ca. 7.700 m² for det nordlige og ca. 8.200 m² for det sydlige. Bekkasinskrabene vil fremtidigt have bundkote i 0,85 m DVR90. Bekkasinskrabet udformes og anlægges
som beskrevet i afsnit 3.7.2. Opgravet materiale fra bekkasinskrabene bruges til sløjfning af grøfterne.
Langs grøften nord for det fremtidige bekkasinskrab er der i dag en rende som afvander området.
Renden er markeret med grøn skravering på figur 3.2.1. Renden er etableret ved afrømning af
materiale, som ligger langs renden i en jordvold markeret med brunlig skravering på figur 3.2.1.
Renden tænkes opfyldt med materialet fra jordvolden til kote 1,35m DVR90, og overskydende jord
bruges ved opfyldningen af de øvrige grøfter.
3.3

Delopland 3

Forslag til projekttiltag i delopland 3 fremgår af figur 3.3.1.
Der foreslås at grøfterne, som angivet med orange markering på figur 3.3.1, lukkes. Grøfterne tilkastes til terrænniveau som beskrevet i afsnit 3.7.
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Figur 3.3.1: Projektforslag for delopland 3.

For at fremme etableringen af frie vandspejl foreslås det, at der nord for Bjerrumvej etableres et
bekkasinskrab på arealet (angivet med blå skravering), for derved at skabe fladvand for vadefugle i
området. Bekkasinskrabets størrelse udgør ca. 2 ha og vil fremtidigt have bundkote i 0,9 m DVR90.
Der etableres en fugleø i søen på ca. 0,1 ha. Bekkasinskrabet udformes og anlægges som beskrevet i afsnit 3.7. Opgravet materiale anvendes til sløjfningen af grøfterne i deloplandet.
3.4

Delopland 4

Der er ikke planlagt tiltag i delopland 4.
3.5

Delopland 5

Forslag til projekttiltag i delopland 5 fremgår af figur 3.5.1.
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Figur 3.5.1: Projektforslag for delopland 5. Orange markering angiver de lokaliteter hvor grøfterne lukkes.

Der foreslås at grøfterne, som angivet på figur 3.5.1, lukkes. Grøfterne tilkastes på mindre delstrækninger til terrænniveau som beskrevet i afsnit 3.7.
3.6

Delopland 6

Forslag til projekttiltag i delopland 6 fremgår af figur 3.6.1.

46

Ribe Holme – naturlig hydrologi

Figur 3.6.1: Klæggraven i delområde 6. Lilla skravering angiver områder, hvor der foretages udgravning, mens de gult
skraverede områder angiver steder, hvor der ønskes at uddybe. Den blå skravering angiver områder til udlægning af opgravet materiale. Rød streg angiver afgrænsningen af delområde 1.

Der foretages udgravning/uddybning af områder, som det fremgår af figur 3.6.1, for at skabe øer i
klæggraven. En mere detaljeret beskrivelse af udgravningen er beskrevet i afsnit 3.7.
Der etableres fladere anlæg ved brinker/bredkanter, så der opnås større areal med lavvande, hvorved vadefugle kan søge føde. Dette gøres ved udlægning af opgravet materiale i de markerede
områder på figur 3.6.1. Udlægningen af opgravet materiale er nærmere beskrevet i afsnit 3.7.
Arealet med vedvarende græs omkring klæggraven søges udvidet, da der her er marker i omdrift
helt op til klæggraven.
3.7
3.7.1

Tiltag i deloplande
Håndtering af grøfterne i deloplande

Indenfor de enkelte deloplande hæves vandstanden ved tilkastning af grøfterne. Grøfterne opfyldes
med råjord, enten fra skrab fra banketten/balken langs grøften, bekkassinskrabene eller med afrømmet topjord frem mod grøften.
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Grøfterne opfyldes til terrænkote for grøften i det enkelte delområde, så vandet kan stuves op og
trække ind på terrænet. Opfyldningen af grøften foretages i hele grøftens udstrækning i delområderne 2 og 3, mens de i delområde 5 opfyldes over en længde på ca. 10 -15 m i grøftens nedstrøms ende. Det forventes i delområde 5 nødvendigt at sikre tærsklens overflade mod erosion ved
udlægning af et sten/gruslag på toppen.
3.7.2

Etablering af bekkasinskrab

Med ønsket om at skabe variation af terrænet i engen og sikre en længere tilbageholdelsestid af
vandet i projektområdet etableres bekkasinskrab på udvalgte lokaliteter. Bekkasinskrabene laves
med et fladt anlæg på ca. 1:5. Der laves lavninger med en dybde på 30 – 50 cm med varierende
størrelse.
Bekkasinskrabene bør anlægges i tilknytning til de arealer, hvor der i forvejen er lavt, og hvor konsekvenskortet angiver, at der vil være vanddækket ved højeste vandstand.
Der er i projektforslaget skitseret og regnet med 3 bekkasinskrab af forskellig størrelse som det
fremgår af tabel 3.7.1.
Bundkote
Delområde

Areal, ca.
Fladvande

(terrænkote)

Skråningsanlæg

Afgravet
jordmængde

(minimum)

(m )

2

(m )
(m DVR 90)

3

2

Nord

7.700

0,85 (1,35)

a=5

3.500

2

Syd

8.200

0,85 (1,35)

a=5

3.000

3

Nord for Bjerrumvej

19.500

0,90 (1,40)

a=5

5.000

Tabel 3.7.1: Areal af bekkasinskrab, afgravede jordmængder mv. for fremtidige bekkasinskrab.

3

Afgravningen fra bekkasinskrabene udgør i alt ca. 11.500 m .
Jorden håndteres lokalt indenfor projektområdet og anvendes ved opfyldningen af grøfterne i det
enkelte delområde.
Nøjagtig placering og antal af bekkasinskrab fremgår af figurerne i afsnittene 3.2, 3.3, 3.5 samt
bilag 4, idet den endelige udformning dog bør ske i en detailprojektering, når der er afklaring omkring lodsejertilslutningen til tiltaget.
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3.7.3

Udgravning og tilpasning af klæggrave

Klæggravene ønskes tilpasset i nærværende projekt med henblik på at forbedre mulighederne for
fuglelivet i området. Det nuværende område med klæggravene bærer præg af udgravningen til
materiale til Vadehavsdiget. Det anbefales, ved udgravning og uddybning af udvalgte lokaliteter, at
tilpasse områder for derigennem at forbedre vilkårene for fuglelivet.
Etablering af øer
De smalle lange tanger, hvorfra der tidligere er gravet klæg, adskilles fra bredpartiet ved udgravning. Områderne der er planlagt udgravet eller uddybet fremgår af figur 3.1.1 og 3.5.1 samt bilag 4.
Der udgraves til ca. kote -0,2 – 0,0 for derved at opnå en dybde på ca. 1,0 m og mindske risikoen
for tilgroning. Der graves med anlæg 1:5 ved bredpartierne. Det opgravede materiale udlægges i
de udpegede områder i et lag med anlæg minimum 1:10, så der opnås en vandybde på ca. 30 – 50
cm, gerne med variation.
Delområde

Udgravning
2
(m )

Uddybning
2
(m )

Mængde
3
(m )

1

1.950

1.500

7.000

6

250

4.600

5.100

Tabel 3.7.2: Areal af projekterede udgravningspartier, afgravede jordmængder mv. for arealerne i klæggravene.

Etablering af fladvand
I forbindelse med udgravningen af partierne i de to klæggrave er der en større mængde jord i overskud. Overskudsjorden udlægges langs bredzonen som angivet på figur 3.1.1 og 3.6.1 i en afstand
af 5 - 10 m fra bredden. Jorden udlægges i et lag med anlæg minimum 1:10, så der opnås en vandybde på ca. 30 – 50 cm, gerne med variation.
3.8

Ekstensivering af landbrugsdriften i projektområdet

En medvirkende årsag til nedgangen i områdets fuglebestand er den ændring i landbrugsdriften,
der blev en konsekvens af vandstandssænkningen i området. Ændringen fra vedvarende græsarealer til intensiv korndyrkning har i stort omfang reduceret levesteder for en række fuglearter.
Som en del af nærværende projekt forslås det derfor, at ekstensivere driften af landbrugsarealer i
området. I nogle områder vil det være hensigtsmæssigt at ændre driften fra omdrift til vedvarende
græs. Det gælder særligt i områder i tilknytning til de to klæggrave, og arealer der ligger i tilknytning til de mere naturprægede arealer som § 3 beskyttede enge, søer og vandløb.
De vedvarende græsarealer skal drives uden gødskning og sprøjtning for at opnå en mere varieret
plantevækst på arealerne. I de områder, hvor det af hydrologiske årsager giver mening at hæve
vandstanden ved tilkastning af grøfter, kan mere fugtige forhold på engene støtte udviklingen af en
mere varieret flora. Der tilstræbes en fuglevenlig drift af arealerne, således at græssende dyrs udbindingsperiode, græsningstryk, og tidspunkter for høslæt tilpasses fuglenes krav til levesteder.
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3.9

Forbedring af eksisterende vådområder

Det fremgår af projektforslagene, at mulighederne for at øge arealet med frit vandspejl er ret begrænsede i projektområdet. Derfor bør det overvejes om eksisterende vådområder i området kan
gøres mere attraktive for fuglene. Det er beskrevet i projektforslag 1 og 6 hvordan klæggravenes
fysiske udformning kan forbedres.
Derudover kan områdets vandhuller vurderes med henblik på at forbedre deres kvalitet som levested for padder og smådyr, der igen kan tjene som fødegrundlag for bl.a. hvid stork. Det bør vurderes hvordan afgræsning kan sikre lav vegetation omkring vandhullerne, uden at vandkvaliteten
bliver påvirket.
Omkring de afsnørrede åslynger kan afgræsning helt ned til vandkanten sikre, at der opstår vegetationsløse sand- og mudderflader, der er gode fourageringsområder for udpegningsarterne klyde
og brushane, og også for andre vadefuglearter som rødben, vibe, dobbeltbekkasin og stor kobbersneppe.
3.10 Tiltag ud over rammerne for et hydrologiprojekt
Hydrologien i Ribe Holme er på overordnet plan i området styret af vandføringen i Ribe Å og slusedriften ved kammerslusen. Regulering af Ribe Å og uddybning af sejlrenden ud for Ribe Å’s udløb
har medført en samlet sænkning af grundvandsstanden i området på ½-1 meter. Såfremt man lavede tiltag (f.eks. ændret slusedrift), der generelt hævede grundvandsstanden i området med eksempelvis ½ meter, ville det have konsekvenser i et langt større område end undersøgelsesområdet. Til gengæld ville det give gode muligheder for at skabe naturlig hydrologi og naturlig forekomst
af frit vandspejl i området. Det kan imidlertid ikke løftes indenfor rammerne af ordningen for etablering af naturlige vandstandsforhold.
Det kunne ligeledes overvejes at tilbageføre Ribe Å til de afskårne åslynger, men heller ikke dette
kan løftes indenfor rammerne af et hydrologiprojekt.
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4
4.1

KONSEKVENSER
Metode til beskrivelse af afvandingstilstand og frie vandspejl

Formålet med projekterne er dels at sikre 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, for at sikre, at vegetationen forbliver lav.
For at beskrive variationen i grundvandsstanden, er der lavet en modelberegning, der angiver den
årlige variation i grundvandsspejlet og dermed også afvandingsdybderne. En nærmere beskrivelse
af den anvendte metode findes i bilag 5.
Resultaterne af modelberegningerne er en række kort, der viser, hvordan afvandingstilstanden
ændrer sig fra måned til måned i 25 X 25 m grids. Da der er stor år til år variation for den enkelte
måned, er der for månederne vist det tørreste år, det gennemsnitlige år og det vådeste år. Det
bemærkes, at situationerne i de tørreste år og vådeste år er teoretiske, da der for hver enkelt grid
er fundet den hhv. tørreste og vådeste situation, og det er derfor summen af disse grids, der har
dannet kortet.
Beskrivelsen er lavet isoleret for hvert af deloplandene 2, 3, 4 og 5. Der er lavet en beskrivelse af,
hvad der vil ske, hvis alle grøfter indenfor det enkelte delopland sløjfes, bortset fra de grøfter, der
har afvandingsmæssig betydning for arealer udenfor deloplandet. Denne findes i bilag 6.
Til sammenligning er der gennemført en tilsvarende beskrivelse af, hvordan variationen i grundvandsstanden er i dag. Denne findes i bilag 3.
For delopland 2 og 3 er der endvidere foretaget analyse af, hvordan variationen vil være, hvis der
foretages uddybning af terrænet som beskrevet i afsnit 3.2 og 3.3. Denne findes i bilag 7.
4.2

Afvandingsmæssige konsekvenser for deloplande

Som det fremgår af afsnit 4.1, er der gennemført en analyse af, hvordan afvandingssituationen
udvikler sig i deloplandene 2, 3, 4 og 5 hen over året. Der er ikke lavet analyse for delopland 1 og
6, da projekterne her alene omhandler fysiske ændringer i forhold til de eksisterende klæggrave og
ikke ændring af afvandingsforholdene og dermed grundvandsstanden.
Bilag 6 illustrerer, hvorledes grundvandsstanden udvikler sig hen over året i de enkelte deloplande,
herunder hvor man kan forvente frit vandspejl i de enkelte måneder i tre nedbørsscenarier; minimum, gennemsnit og maksimum.
Bilag 3 illustrerer, hvordan grundvandsstanden udvikler sig i deloplandene under de eksisterende
forhold.
Endelig viser bilag 7, hvordan grundvandsstanden vil udvikle sig, hvis man etablerer bekkasinskrab
i delopland 2 og 3.
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Deloplandene har ikke et topografisk opland. De er således afskåret fra at modtage vand fra andre
kilder end nedbør inden for det enkelte delopland.
I det følgende gennemgås deloplandene enkeltvis.
4.2.1

Delopland 2

For scenarie 1 med tillukning af grøfterne ses frit vandspejl i den gamle åslynge samt vest for
åslyngen. Det frie vandspejl forsvinder i gennemsnit i juni-juli måned inden for området. I den nordlige del af deloplandet viser modellen, at vandet naturligt samles. Arealet er uden terrænændringer
for stort til, at vandet kan samles effektivt og skabe frit vandspejl, og det bliver derfor kun sumpet.
I scenarie 2 er derfor undersøgt effekten af at etablere et bekkasinskrab for at samle vandvoluminet lokalt til sø-dannelse. Ændringen medfører i gennemsnit frit vandspejl frem til maj i den del af
området, hvor bekkasinskrabet etableres.
For ikke at påvirke den naturlige topografiske lavning vest for åslyngen, udføres der også bekkasinskrab på denne. Formålet er også her at samle områdets vandvolumen til sø-dannelse, da oplandet til søen vest for åslyngen vil reduceres som følge af bekkasinskrabet i den nordlige del af
oplandet.
Modellen viser, at der, på trods af uddybning af lavningen vest for åslyngen, ikke vil kunne bevares
frit vandspejl her i juni i scenarie 2. Scenarie 2 giver således mere frit vandspejl i april måned, men
mindre frit vandspejl i juni måned i delopland 2.
4.2.2

Delopland 3

En tillukning af grøfter i delopland 3 vil medføre, at der bliver sumpet i den nordlige del af området.
Der vil ikke blive dannet frit vandspejl, da det i modellen kun ses i maksimum situationen frem til og
med april. For at skabe større mulighed for at vandet indenfor oplandet kan samle sig, er der i scenarie 2 udført et bekkasinskrab. Modelberegningerne indikerer, at det herved er muligt i gennemsnit at skabe frit vandspejl frem til juni måned. I den sydlige del af deloplandet forsvinder det frie
vandspejl i gennemsnit i april.
4.2.3

Delopland 4

Ses der på udviklingen hen over året, vil det kun være i våde år, der kan findes frie vandspejl på
arealet. I den gennemsnitlige situation vil der ifølge beregningerne ikke forekomme frie vandspejl i
deloplandet.
4.2.4

Delopland 5

Såfremt grøfterne inden for deloplandet tillukkes, ses en forøgelse af det frie vandspejl (scenarie
1). Afvandingstilstanden (scenarie 1) ændres primært i den gamle åslynge samt den sydlige del af
undersøgelsesområdet, hvor der findes et naturligt vandhul, se figur nedenfor (rød markering). I
scenarie 1 lukkes grøfterne som fører vandet forbi vandhullet, hvilket medfører et sænket grund-
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vandspejl i sommerhalvåret. Derfor vil man opleve tørrere forhold omkring vandhullet ved gennemførelse af scenarie 1 end under de nuværende forhold.
Da det ikke vil understøtte formålet med et projekt, er der i stedet beskrevet et scenarie 2 (jf. afsnit
3.5). Her tillukkes grøfterne ikke fuldstændigt. I stedet hæves vandløbsbunden ved den gule markering, jf. figur 4.2.1. Det medfører en tilbagestuvning i grøfterne, hvorfra vandet kan infiltrere jorden og derved hæve grundvandsstanden. Gennemføres dette scenarie, vil der kunne opnås større
udstrækning af vandspejl i april kvartal end under nuværende forhold.

Figur 4.2.1 Sydlige del af område 5 med grøfter for scenarie 2. Rød cirkel angiver naturligt vandhul inden for undersøgelsesområdet. Gul cirkel angiver området hvor vandløbsbunden hæves for at konstruere tilbagestuvning.

4.2.5

Opsamling for deloplande

Modelanalyserne af delopland 3, 4 og 5 viser, at en tilkastning af grøfter som eneste virkemiddel
ikke vil medføre nye, frie vandspejl indenfor deloplandene i den periode, hvor det kan være afgørende for fuglene.
For delopland 2 gælder, at en tilkastning af grøfterne vil medføre dannelse af nye frie vandspejl,
med en varighed ind i juni måned. Suppleres der med etablering af bekkasinskrab i lave partier, vil
der dannes mere frit vandspejl i april og maj, men det vil tørre ud i juni måned.
Vurderet alene ud fra hydrologien i et nuværende og fremtidigt scenarie vil det ikke give mærkbare
ændringer for hydrologien at tilkaste grøfterne i delopland 3 og 4. Særligt i delopland 4 giver det
ingen effekt, da hele deloplandet er meget højtliggende i forhold til den omkransende åslynge.
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Derfor er der for delopland 3 suppleret med forslag om etablering af bekkasinskrab, der kan give
mulighed for at skabe frie vandspejl.
For delopland 5 gælder, at såfremt man realiserer scenarie 2 med punktvis tillukning af grøfterne,
vil man fremme forekomsten af frit vandspejl.
For delopland 1 og 6 gælder, at grundvandsstanden ikke ændres.
4.2.6

Oversvømmelser

Periodisk forekommer oversvømmelser i Ribe Holme. For at anskueliggøre konsekvensen af de
tillukkede grøfter ved realisering af et projekt er der udført en modelsimulering på baggrund af en
vinter situation (DMI, 2000). Udgangspunkt er delområde 2, hvor grøftemodellerne for referenceog scenarie 2 situationen ses på figur 4.2.2.

Grøftemodel for reference model, delområde 2

Grøfter for scenarie 2 model (bekkasinskrab),
delområde 2

*Blå pile angiver strømningsretning
Figur 4.2.2. Grøfter anvendt i modelleringen af oversvømmelse.

Det antages i modellen, at området oversvømmes fuldstændigt, hvorefter vandspejlet sænkes lineært til kote 0,0 m DVR90 over 12 timer.
I bilag 8 er vanddybderne på terræn præsenteret. Bilaget viser kun nogle få udvalgte step i perioden efter oversvømmelsen. Den fulde animation findes som digitalt bilag 9 til rapporten, i form af en
videosimulation.
Det ses, at området efter 36 timer (1.5 dag) overordnet er afvandet i den nuværende situation,
hvorimod scenarie 2 stadig indikerer vand på terræn efter 84 timer (3.5 dag). Efter 12 timer i den
nuværende situation viser modellen, at vanddybden i den nordlige del af området er en smule større end for scenarie 2. Det skyldes, at bekkasinskrabet mod nord i scenarie 2 kan magasinere/samle mere vand lokalt. Variationen mellem de to modeller skyldes de lukkede grøfter samt
ændret terrænmodel.

54

Ribe Holme – naturlig hydrologi

4.3

Konsekvenser for habitatnaturtyper og arter

Der er ikke kortlagt habitatnaturtyper inden for undersøgelsesområdet, jf. afsnit 2.3.1
Odderen findes på udpegningsgrundlaget, og den skal sikres gunstig bevaringstilstand i området,
det samme gælder en række fiskearter og spættet sæl.
Det vurderes, at projekterne ikke påvirker selve åen og dermed ikke påvirker nogle af dyrearterne
på udpegningsrundlaget.
Projektet berører ikke engarealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. I delopland 2 er
det foreslået at etablere bekkasinskrab i tilknytning til § 3 beskyttet sø. Det kan påvirke søen, men
det vurderes at det eksisterende dyre- og planteliv, der findes i søen, også fremover vil kunne trives i en ny og større vandflade. Den samlede negative påvirkning af vandstandshævningen på de
eksisterende naturværdier i området vurderes at være uvæsentlig i projektområdet som helhed.
Projektet vil derimod forbedre og udvide områdets naturarealer.

4.4

Konsekvenser for udpegede fuglearter

Projektet vil ikke have nogen væsentlig negativ påvirkning af nogen af de udpegede ynglefugle og
trækfugle for fuglebeskyttelsesområdet. For hovedparten af arterne vil projektet medføre en forbedring af enten raste- og fourageringsforholdene eller ynglestederne. Ekstensivering af landbrugsdrift
og en generelt højere vandstand i dele af projektområdet (især delopland 5) vil sikre mere eng- og
sumpvegetation. Ændringen af hydrologien bør kombineres med græsning, så tilgroningen med
græs og andre urter ikke bliver for høj. Anlæg af bekkasinskrab i delopland 2 og 3 med flad overgang mellem land og vand og åbent vand med lav vanddybde frem til midsommer vil være meget
attraktive fourageringsområder for især vadefugle og ænder. Nye rævesikre øer ved udgravning og
uddybning i klæggravene og områder med jævnt skrånende overgange mellem land og vand i delopland 1 og 6 vil forbedre ynglemulighederne for især klyder, terner, måger m.fl.
4.4.1

Ynglefugle

For rørdrum og rørhøg vil en højere vandstand på arealerne i Ribe Holme betyde flere våde enge
og større sumparealer med åbent vand i bekkasinskrabene, som vil medføre bedre fourageringsforhold for begge arter i området i form af flere vandfugle, mosegrise, fisk og padder. Også hedehøg vil nyde gavn af et større fødeudbud men arten er ikke så afhængig af vådere forhold med
hensyn til redemuligheder som rørhøg, da den ofte yngler i dyrkede marker. Mosehornugle og hvid
stork vil få et væsentligt bedre fødeudbud, som måske kan fastholde et eller to ynglepar af hver art
i området.
Sorthovedet måge vil måske etablere sig som ynglefugl på øerne i klæggraven, såfremt de er rævesikre og indbyder til kolonier af hættemåger eller terner, der kan yde den nødvendige beskyttelse.
Engsnarre og plettet rørvagtel vil også nye godt af vådere enge med en mere varieret vegetation af
engplanter og dermed større variation af insekter, som er deres hovedføde. Begge arter vil gerne
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have sumpede områder i en mosaik af mere eller mindre vanddækket karakter, som bekkasinskrabene kan bidrage til. Det bør dog gennem pleje med græsning eller høslæt sikres, at der også er
våde eng- og sumparealer med lav til middelhøj urtevegetation, der tilgodeser de to arter som ynglefugle. Det samme gælder for brushane og andre engfugle, som ikke er på udpegningsgrundlaget
men er i tilbagegang i Danmark, herunder rødben, vibe, dobbeltbekkasin og stor kobbersneppe,
der allerede findes i området.
Klyde vil få bedre ynglemuligheder med vådere enge, og med nye små vegetationsløse holme eller
øer i klæggravene, vil den også kunne yngle her og være mere i fred for rovdyr. Fra sådanne ynglesteder er der frit udsyn og begrænset adgang for rovdyrene. Vådere enge og bekkasinskrab vil
også betyde, at der kommer langt flere vådområder med smådyr, hvorved fødeforholdene i området bliver lidt bedre for klyden, som lever af vandtilknyttede smådyr. Arten fourager dog helst på de
marine vadeflader langs kysten.
Blåhals yngler gerne i tagrørsbevoksede grøfter, som der findes en del af i projektområdet. Selvom
nogle grøfter opfyldes, vil der stadig være tilstrækkeligt med ynglelokaliteter. En udvidelse af arealet med vedvarende græs, og flere åbne vandflader kan forbedre fødegrundlaget for arten. Da bestanden generelt er i fremgang, vurderes det, at bestanden kan vokse yderligere i området.
4.4.2

Trækfugle

Kortnæbbet gås og bramgås vil få bedre fourageringsmuligheder i projektområdet. Arterne foretrækker at fouragere på våde enge, og der vil således blive flere og vådere engarealer, hvor gæssene kan fouragere ved hævningen af vandstanden. Desuden vil de kunne raste i klæggravene og
bekkasinskrabene. Fødekvaliteten af græsset i området vil også blive bedre, idet der vil blive en
højere andel af artens foretrukne vådbundsgræsser med et højt proteinindhold. I den forbindelse er
det også vigtigt, at der er græsning på engarealerne, så græsset ikke bliver for højt, og at der samtidig sker en nyvækst af det lave græs samt spiring af nyt græs, da dette græs har et højt næringsindhold. Det skal dog nævnes, at projektet formentlig ikke forbedrer levevilkårene væsentligt for
gæs, der gerne fouragerer på de omgivende marker i omdrift. Det samme gælder i et vist omfang
for hjejle på træk. Området har ikke potentiale for hjejle som ynglefugl.
4.5
4.5.1

Økonomi og arbejdstidsplan
Anlægsøkonomi

Nedenfor i tabel 4.5.1 er der givet et økonomisk overslag på anlægsudgifterne ved realisering af
projektet for naturlig hydrologi.
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.
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Anlægselement

Beløb i kr.
(ekskl. moms)

Etablering og drift af arbejdsplads inkl. nedtagning/opsætning af markhegn,
drift- og vedligehold af køreveje.
2
Inklusiv 500 m køreplader

250.000

Håndtering af grøfter – opfyldning af grøfter i delområder:
3
Hel opfyldning - Ca. 12.100 m jord
3
3
Delvis opfyldning - Ca. 500 m jord og 150 m grus/sten

465.000
75.000

Etablering af bekkasinskrab
3
Delområde 2 - Ca. 6.500 m jord
3
Delområde 3 - Ca. 5.000 m jord

230.000
175.000

Opgravning af jordvold og tildækning af rende i delområde 2
3
Ca. 1.100 m jord

20.000

Tilpasning af klæggrave:
3
Udgravning for dannelse af øer - Ca. 6.100 m jord/klæg
3
Uddybning af lave partier - Ca. 6.000 m jord/klæg
3
Udlægning af klæg ved brinkområder - Ca. 12.100 m jord/klæg

185.000
150.000
300.000

Delsum

1.850.000

Uforudseelige udgifter, ca. 10 %

185.000

Sum, ekskl. moms

2.035.000

Tabel 4.5.1 Økonomisk overslag fordelt på hovedelementer over anlægsarbejderne ved etableringen af vådområdet i Ribe
Holme. Overslaget indeholder ikke omkostninger til geotekniske undersøgelser, jordprøver, projekteringsomkostninger,
erstatninger til lodsejere mv.

I nedenstående tabel 4.5.2 er der givet et økonomisk overslag på anlægsudgifterne for de enkelte
deloplande ved etableringen af vådområdet. I anlægsoverslaget for det enkelte delområde er der
ikke medregnet fællesudgifter til oprettelse og drift af arbejdspladsen. Det kan have betydning for
enhedsprisernes størrelse, hvis omfanget af anlægsarbejderne mindskes, da stordriftsfordele kan
bortfalde.
Lokalitet

Beløb i kr.
(ekskl. moms)

Delopland 1

380.000

Delopland 2

515.000

Delopland 3

375.000

Delopland 5

75.000

Delopland 6

260.000

Delsum

1.605.000

Uforudseelige udgifter, ca. 10 %

160.000
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Sum, ekskl. moms

1.765.000

Tabel 4.5.2 Økonomisk overslag, fordelt på de enkelte deloplande ved etableringen af naturlig hydrologi i Ribe Holme.
Overslaget indeholder ikke omkostninger til fællesudgifter for arbejdspladsen som anlægsarbejderne vil medføre.

4.5.2

Øvrige omkostninger

Der er ligeledes udarbejdet overslag for de omkostninger, som vil forekomme i forbindelse med
rådgivning ved realisering af projektet. Omkostningerne er vurderet på baggrund af Orbicons erfaringer med lignende projekter, ligesom der er taget hensyn til den vurderede anlægsperiode, som
fremgår af 4.5.4. Omkostningerne fremgår af tabel 4.5.3. Det skal bemærkes, at omkostningerne er
vurderet under antagelse af, at alle anlægsopgaver skal realiseres.
Rådgivningsomkostninger ved Ribe Holme

Beløb i kr.
(ekskl. moms)

Detailprojektering

100.000

Udbud og kontrahering

90.000

Fagtilsyn

125.000

Omkostninger i alt, ekskl. moms

315.000

Tabel 4.5.3. Vurderede omkostninger til rådgiver i forbindelse med realisering af projektet.

4.5.3

Tids- og arbejdsplan

Anlægsarbejderne tænkes udført i en fortløbende proces, hvor arbejderne med etablering af bekkasinskrab, opfyldning af grøfterne indenfor de enkelte delområder, samt etablering af gravearbejderne i klæggravene kan foretages sideløbende. Anlægsperioden fastsættes til ca. 10-12 uger.
Forventede overordnede arbejds- og tidsterminer ses herunder i tabel 4.5.4.

Uger
Aktivitet
1

2

3

4

Etablering af arbejdsplads,
forarbejder mv.
Etablering af bekkasinskrab
Jordhåndtering af opgravet
materiale
Håndtering af grøfter i delområder
Udgravning af klæggrave
Udlægning af materiale i
klæggrave
Retableringsarbejder
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5

6

7

8

9

10

11

12
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Tabel 4.5.4. Tids- og arbejdsplan

Den forventede anlægsperiode for de enkelte deloplande ses herunder i tabel 4.5.5:
Lokalitet

Uger

Delopland 1

2-4

Delopland 2

2-3

Delopland 3

2-3

Delopland 5

1-2

Delopland 6

2-4

Tabel 4.5.5. Tidsterminer for de enkelte delområder.
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5

ANBEFALINGER

På baggrund af ovenstående gives følgende anbefalinger omkring etablering af naturlig hydrologi i
Ribe Holme:


Ved tilkastning af grøfter i delopland 2 kan der opnås nye frie vandspejl til og med juni måned. Etablering af bekkasinskrab medfører større udstrækning af frie vandspejl i april og
maj, men mindre udstrækning i juni. På den baggrund anbefales det lene at lukke grøfterne
i delområdet.



Såfremt der ønskes større forekomst af frie vandspejl i undersøgelsesområdet, kan der i
eksisterende lavninger i delopland 3 med fordel etableres bekkasinskrab. Derved vil der
kunne skabes frie vandspejl i den periode, hvor fuglene fordrer det.



I delopland 5 kan der ved strategisk tillukning af grøfter opnås en forøgelse af det nuværende frie vandspejl kombineret med en betydelig zone med sumpede forhold.



Analyserne viser, at der ikke vil kunne opnås nogen effekt af tillukning af grøfter i delopland
4. På den baggrund anbefales det, at der ikke arbejdes videre med dette delopland indenfor rammerne af naturlig hydrologi.



Der kan med fordel gennemføres forskellige anlægsmæssige tiltag ved klæggravene i delopland 1 og 6, der kan optimere dem som levesteder for fugle. Det vil yderligere understøtte deres værdi som fuglelokaliteter, især hvis de tilgrænsende arealer samtidig ekstensiveres.



Alle ovennævnte tiltag bør samtænkes med fremtidig pleje af arealerne i form af græsning
eller høslet.
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