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1. Resume
Med baggrund i statens vandplaner har Haderslev Kommune udarbejdet forundersøgelse for to
udpegede spærringer i Starup Bæk. Forundersøgelsen indeholder et projektforslag, der beskriver hvordan det er teknisk og biologisk muligt, at leve op til statens krav til vandplanerne.
Projektforslaget skitserer en løsning, der gennembryder dæmningen og opbygger et nyt stryg i
den vestlige side af ådalen. Hermed forbedres de fysiske forhold og der etableres en række
naturlignende gydestryg på strækningen.
Løsningen er valgt ud fra en helhedsbetragtning, der vurderer lodsejernes holdning til projektet, mulighed for gennemførelse, områdets historik og eksisterende vandløbsforhold.
Det skal bemærkes, at vandplanen har udpeget følgende to lokaliteter som passageproblemer
og at der til disse knytter sig udfordringen omkring et stort fald ved broerne:
- RIB-00600: Nedstrøms beliggende spærring, med en 0,7 m opstemning
- RIB-00601: Opstrøms beliggende spærring, med en 0,4 m opstemning
DTU Aquas retningslinjer i hvorledes man anlægger en gydebanke er fulgt i dette projekt. Det
har dog ikke været muligt, at anvende de optimale hældninger eller længder af stryg grundet
stejle faldforhold i systemet. Dette vurderes dog ikke at være problematisk idet Starup Bæk
har stejle faldforhold på hele strækningen.
Projektforslaget vil ikke medføre forringelse af afvandingsevnen i forhold til det regulativmæssige krav. Ved at gennemføre projektforslaget er der potentiale for at Starup Bæk i sin fulde
længde kan blive et opvækstområde for optrækkende ørreder.
Anlægsmæssigt forventes det, at beløbe sig til omtrent 720.000 kr. Til sammenligning er statens referencepris på 43.500 kr for de to spærringer.
Ud fra en betragtning om, at de eksisterende anlæg udgør en fuldstændig faunablokering i
bækken har Haderslev Kommune besluttet at søge om midler til projektgennemførelse.
Såfremt projektet vurderes, at kunne gennemføres bør der afsættes midler til en detailprojektering.
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2. Baggrund og formål
Haderslev Kommune har fået tilsagn om statsligt tilskud til udarbejdelse af en forundersøgelse
for forbedring af faunaens passageforhold ved spærringer i Starup Bæk beliggende i selve Starup by. Spærringerne er i vandplanerne registreret med spærringsnumrene RIB-00600 og RIB00601.
I perioden fra 2010 til 2011 var Haderslev Kommune i dialog med forsyningsselskabet PROVAS, Sønderjysk Sportsfiskerforening og udvalgte konsulenter omkring spærring nr. RIB00600. Spærringen består af en stejl rørunderføring under en tværgående dæmning henover
ådalen.
Ved den lejlighed blev adskillige scenarier undersøgt:






Erstatning af dæmningen med en åben brokonstruktion og åbning af ådalen på tværs
Udskiftning af det rørlagte vandløb gennem dæmningen med et stort ”hvalbug” rør
Forlængelse af regnvandsledning under/over vandløbet og ind i et eksisterende regnvandsbassin
Omlægning af eksisterende vandløb i en nordvestlig retning
Genplacering af eksisterende bassin

Afslutningsvis blev projektet indstillet idet det ikke var muligt at kombinere den daværende
støtteordning med den nye tilskudsordning for vandløbsprojekter under vandplanerne.
Status på projektet ved indstillingen i august 2011 var dengang, at der var behov for yderligere undersøgelse af de tekniske muligheder og yderligere dialog med interessenterne.
På den baggrund har Haderslev Kommune i stedet valgt at søge om fuldt tilskud til projektet
via den nye tilskudsordning.
Som en del af projektet har Haderslev Kommune afholdt møder med PROVAS. PROVAS har
stillet sig neutralt afventende ift. de udpegede indsatser, men anerkender at der er brug for en
løsning iht. vandplanerne. De undersøgte spærringer er begge to opstemninger ved rørbroer,
der ligger i forlængelse af hinanden.

3. Eksisterende forhold
3.1. Projektområdet
3.1.1.

Beskrivelse af lokaliteten

Projektområdet befinder sig i Starup, øst for Haderslev, jf. Figur 1. Her løber vandløbet Starup
Bæk (kommunevandløb nr. 06-02-01), der afvander ud til Haderslev Fjord. Bækken løber i en
nordlig retning i et tydelig ådalslandskab. Staten har i Vandplanen udpeget to spærringer og
angivet, at der opstrøms herfor befinder sig omtrent 2 km potentielt vandløb, jf. forsiden.
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Figur 1: Oversigtskort over Starup Bæk

Dæmningsvejen med spærring nr. RIB-00600 forbinder to boligområder i Starup med hinanden og fungerer som cykel- og gangsti for området beboere. Længere opstrøms befinder RIB00601 sig og omkring denne er beliggende en række afgræssede arealer og et par mindre
landbrug.

3.1.2.

Ejendomsforhold

I forbindelse med projektet er der involveret tre lodsejere. Lodsejerne har overfor Haderslev
Kommune tilkendegivet at de er interesseret i projektet.
Det er Haderslev Kommunes opfattelse, at alle lodsejere er positive if. til projektets gennemførsel.
Lodsejernr.

Ejer

Matr. nr.

Ejerlav

1

Haderslev Kommune

832

Vandling, Starup

198

Vandling, Starup

ved PROVAS
2

Haderslev Kommune

3

Tommy Priebe

49

Vandling, Starup

4

Lars Wogensen

1331

Vandling, Starup

3.2. Opland og geologi
Starup Bæk er det primære vandløb i et mindre opland, der afvander ud til Hadeselv Fjord. Ud
fra det topografiske kort og digitale oplandskort er det samlede afstrømningsopland til bækken
ved de to udpegede spærringer beregnet til 456 ha.
Oplandet er karakteriseret ved at være smalt og nærmest trekantsformet, betydende at overfladevand afledes hurtigt til fjorden. De stejle faldforhold på 15 – 20 ‰ er endvidere med til
6

at forstærke den hurtige afledning og kombineret med en forøget befæstning betyder det, at
bækken reagerer hurtigt og kraftigt på ændringer i afstrømningen.
Starup Bæk befinder sig i det østjyske morænelandskab, og er som sådan kendetegnet ved at
ismasserne har eroderet landskabet og hermed skabt ådalen. Gennem istiderne er der blevet
aflejret forskellige typer af materiale. I dag er jordbunden i bunden af ådalen, der omgiver
projektområdet, således kendetegnet ved primært at være ferskvandssand, jf. Figur 2. De højere partier udgøres af smeltevandssand og moræneler, mens der i lavningerne er blevet aflejret gytje og tørv.

Figur 2: Jordartskort for Starup Bæk. Mørk grøn (FP)=ferskvandsgytje, lys grøn (FS)=ferskvandssand,
brun (ML)=moræneler, lilla (DS)=smeltevandssand, gul (ES)=flyvesand

3.3. Kulturhistorie
De kystnære bebyggelser ved Starup blev opført i midten af 1000-tallet, som en del af en trivende handelsplads. Købmænd fra Østersøen mødtes med handlende, der kom over land fra
Ribe, og frem til ca. 1150 var Starup i økonomisk fremgang. En treskibet landsbykirke blev opført efter kunstens regler og i dag er Sønder Starup Kirke Sønderjyllands ældste kirke og eneste landsbykirke.
I år 1150 går byggeriet uventet i stå og i stedet fokuseres kræfterne på at opføre Haderlsev by
og Haderslev kirke. Over den næste mange hundrede år udvikler Haderslev sig til et vigtigt
handelscentrum og skifter gennem historien fra at være en stor dansk handelsby til tysk provinsby og tilbage til Danmark i 1920.
Ud fra historiske kort for området ved Starup Bæk kan det ses, at det nære opland til vandløbet er blevet hurtigt befæstet med vejre og boligudvidelser i perioden fra 1964 til 1984. Fra
1984 og frem udvides Starup stadig, men udenfor bækkens opland.
I 1974 har Landvæsenskomminsionen for Sønderjylland endvidere givet tilladelse til opførelse
af en dæmning på tværs af ådalen. Dæmningen skulle tjene til opstuvning af regnvand og til at
kunne have en funktionel skøjtebane om vinteren. Af kendelsen fremgår datiens dimensione-
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ringsgrundlag for bassinet. Vandføringen i vandløbet blev dengang fastsat til 260 l/s, og det
maksimale bassinvolumen til 11.735 m3, med et vandspejl i kote 12,14 m DVR90.
Starup Bæk har således oplevet en markant ændring i sit hydrologiske regime, inden for en
kort periode. Dæmningen har betydet at vandløbet har aflejret store mængder sediment ovenover, mens vandløbet har gravet yderligere på nedstrøms side.

Figur 3: Historiske kort fra 1964 (T.V.) og 1984 (T.H.). I denne periode udvides oplandet omkring Starup
Bæk markant med nye villakvarterer.

3.4. Tekniske anlæg
Dæmningsvej
Dæmningsvejen ved spærring nr. RIB-00600 er beklædt med asfalt og fungerer som rekreativ
forbindelsessti henover ådalen for fodgængere og cyklister. Hermed forbindes de to boligkvarterer ved Ballehøj og Lyøvej/Ærøvej i Starup.
Den rørlagte strækning gennem dæmningen udgør en fuldstændig spærring i vandløbet for opstrøms passage, selv for laksefisk med god svømmeevne. Rørføringen forhindrer optrækkende
smådyr og havørreders vej til velegnede stand- og gydepladser længere opstrøms. I perioder
med kraftig afstrømning hvor røret er fuldtløbende, vil passage herigennem være særlig vanskelig.

Figur 4: Dæmningsvej over Starup Bæk (T.V.) og rørgennemføring af vandløbet gennem dæmningen
(T.H.).

Dæmningen er omtrent 5 m høj med top i ca. kote 13 m DVR90, 5 m bred på toppen og 25 m
bred ved foden. I den østlige ende gennembrydes dæmningen af et 24 m langt rør, Ø400 mm,
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som tillader vandløbet at passere gennem dæmningen. Et 16 m langt Ø600 mm rør fungerer
som overløbsledning, i fald bassinet bliver fyldt.

Figur 5: Dimensioner for dæmningen i st. 2.583 m. Bemærk, at bassinnets overløb er installeret i kote
11,78 m DVR90.

I den vestlige ende af dæmningen er der etableret en omløbskanal med 70 m betonfliser nedstrøms dæmningen. Kanalen er i dag ikke i funktion og er groet til på hele strækningen. Ved
besigtigelse blev kanalen vurderet til at have en bredde på 1 – 2 m og er opmålt til en samlet
længde på ca. 300 m.

Figur 6: Betonomløb nedenfor dæmningen markeret med blåt.

Dæmningen og rørunderføringen er en del af et projekt, der blev gennemført i midten af
1970’erne. Et anlæg af dæmninger og et stemmeværk gjorde det muligt at oversvømme et
trekantet areal, som om vinteren kunne anvendes som skøjtebane. Stemmeværket blev placeret omtrent 100 m opstrøms dæmningen, i st. 2486 og opstemningen kunne foretages ved at
isætte et passende antal stemmeplanker.
Området benyttes ikke længere som skøjtebane, og stemmeværket, som udgør en mindre
spærring i vandløbet, har ingen praktisk anvendelse længere.
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Rørbro, RIB-00601
Fra st. 2.333 til st. 2.341 m befinder der sig en funktionel Ø 1000 mm rørbro. Broen udligner
samlet set et fald på ca. 30 cm. Umiddelbart opstrøms broen befinder der sig en Ø1000 mm
samlebrønd, hvor et rørlagt vandløb (nr. 06-02-03) løber til fra sydøst.

Figur 7: Samlebrønd i st. 2.332 m.

Ledningsoplysninger
Ved besigtigelsen af området kunne der konstateres vejbelysning i form af master langs dæmningen. Endvidere blev der registreret brønddæksler og lignende ledningsanlæg i området.
Det må derfor forventes, at disse forefindes i projektområdet og der bør derfor ved detailprojekteringen indhentes LER oplysninger fra ledningsregistret.

3.5. Planforhold
I forbindelse med udarbejdelse af den tekniske forundersøgelse for Starup Bæk er planforhold
og administrative bindinger undersøgt. I nedenstående tabel er fremhævet de planforhold, der
relaterer sig til projektet.
Tabel 1: Planforhold for projektområdet.
Vandplan

Beskyttet vandløb

Miljømålet er god økologisk tilstand med krav om minimum

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelsesloven og projektet kræ-

faunaklasse 5

ver en dispensation.

Fredskov

Beskyttet natur

Skoven nedenfor dæmningen er udpeget som fredskov, og der

Et engareal er udpeget som beskyttet natur og kræver dispensation

skal søges dispensation hos Naturstyrelsen

fra naturbeskyttelsesloven

Skovbyggelinje

Planlov og VVM

Skoven nedenfor dæmningen er omfattet af en byggelinje og

Hvis projektet realiseres skal der gennemføres en VVM screening jf.

der skal søges dispensation hos Haderslev Kommune

bilag 3 i VVM bekendtgørelsen.
Drikkevandsinteresser
Hele arealet er beliggene i et område med drikkevandsinteresser.

3.6. Naturforhold
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3.6.1.

Vandløbets biologiske og fysiske tilstand

Den åbne del af Starup Bæk der har et miljømål, er ifølge datagrundlaget til vandplanerne omtrent 2,2 km lang. Der er tale om et naturligt type I vandløb. Det nuværende miljømål er ifølge
Regionplanen Gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk (B1).

Figur 8: Oversigt over spærringernes placering i Starup Bæk og det kommende miljømål for strækningerne.

Det nuværende og det kommende mål for den biologiske tilstand udtrykt ved smådyrlivets
sammensætning er minimum faunaklasse 5.
Placeringen af overvågningsstationer i området er vist på nedenstående figur sammen med
stationsnavne.

Figur 9: Placering af overvågningsstationer i Starup Bæk. De gule stjerner angiver spærringernes placering.
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Station 372-0800 er senest bedømt i 2008 til faunaklasse 4 (noget forringet biologisk vandløbskvalitet). Bredden varierede mellem 1 og 2 m med en middelbredde på 1,6 m. Dybden varierede mellem 5 og 20 cm med en middeldybde på 15 cm. Strømmen var frisk. Der blev ikke
fundet vandplanter ved tilsynet.
Der er i 2013 foretaget en bestemmelse af Dansk Fysisk Indeks på stationen. Indeksværdien
blev beregnet til 29, hvilket svarer til en god-høj fysisk variation.
Station 372-0850 har ikke været bedømt siden 1987. Station 372-0900 er oprettet af Naturstyrelsen i forbindelse med en undersøgelse af miljøfremmede stoffer. Station 372-0950 er senest bedømt i 2008 til faunaklasse 4 (noget forringet biologisk vandløbskvalitet). Fraværet af
negative diversitetsgrupper og det lave antal positive diversitetsgrupper antyder at der ikke er
tale om længerevarende belastning med letomsætteligt organisk materiale (spildevand), men
snarere periodiske forureningshændelser der forhindrer målopfyldelse. Der pågår separatkloakering i området i perioden 2013-2014.
Station 383-0950 ligger ca. 90 m opstrøms for den øverste spærring og er senest bedømt i
2008 som faunaklasse 4 (noget forringet biologisk vandløbskvalitet). Vandløbets bredde på
stationen varierede mellem 0,8 og 1,4 m med en middelbredde på 1,2 m og dybden mellem 5
og 15 cm med en middeldybde på 10 cm. Der var udviklet høller og stryg og underskårne
brinker. Strømmen var frisk. Bundforholdene var faste og det dominerende substrat var gyde/groft grus (10-60 mm). Grødens dækningsgrad var 5 % og bestod af manna sødgræs. Der
er ikke foretaget en standardiseret bestemmelse af den fysiske variation på stationen. Der er
kun forekomst af en enkelt negativ diversitetsgruppe (hundeiglen Erpobdella octoculata) og
dette kan tolkes som at der ikke er tale om en længerevarende belastning med letomsætteligt
organisk materiale (spildevand) der er skyld i den forringede biologiske vandløbskvalitet, men
snarere periodiske forureningshændelser.

3.6.2.

Fiskebestand

Der er foretaget en række elektrobefiskninger i området foretaget af henholdsvis Sønderjyllands Amt og DTU Aqua. Befiskningerne stammer fra efteråret 2007 og efteråret 2011.
Stationernes placering er vist på nedenstående figur.

Figur 10: Placering af overvågningsstationer i Starup Bæk. De gule stjerner angiver spærringernes placering.
12

Der er senest foretaget en elektrobefiskning på station 372-0850 den 30/8-2011 af DTU Aqua i
forbindelse med revision af udsætningplan for området (Christensen 2012). Ved denne lejlighed blev der fundet en tæthed af ørredyngel på 301,9/100 m2 og en tæthed af ældre ørreder
på 30,6/100 m2. Resultatet viser at der sker succesfuld gydning af ørreder nedstrøms for
spærringerne. I vandløb med gode levebetingelser for ørreder kan man, ifølge DTU Aquas udsætningsplan, forvente tætheder af ørreyngel på over 300/100 m2 og tætheder af ældre ørreder på over 40/100 m2. Der er således tale om en tæthed af ørredyngel på lidt over det forventede for vandløb med gode levebetingelser for ørred og lidt under for de ældre ørreders
vedkommende. Der blev ikke fundet andre arter end ørred på stationen.
Umiddelbart nedstrøms for den nederste spærring (RIB-00600) er der foretaget en elektrobefiskning den 22/11-2007 hvor der blev fundet en tæthed af ørredyngel på 129,3/100 m2 og en
tæthed af ældre ørreder på 15,4/100 m2. Der blev ikke fundet andre arter end ørred.
På station 372-0950 (ca. 90 m opstrøms for den øverste spærring) blev der foretaget en elektrobefiskning den 30/8-2011. Stationen var fisketom ved denne lejlighed.

3.6.3.

Beskyttet natur og Natura 2000

Ovenfor spærring RIB-00601 løber Starup Bæk langs en vej som ligger på det, der er nordsiden og siden vestsiden. På øst- og sydsiden ligger et afgræsset areal som er tørt. Arealet ligger potentielt til at udvikle sig til overdrev, men er vurderet ikke at være beskyttet natur på
nuværende tidspunkt. Bækken ligger dybt i terrænet og har sandsynligvis en drænende effekt
på græsarealet.
Nedenfor spærring RIB-00601 ligger Starup Bæk også dybt i terrænet. På østsiden af bækken
ligger et bredt plantebælte, som har karakter af bøgeskov på et skrånende terræn. På vestsiden ligger relativt tørre afgræssede arealer og en lille lund af blandede træarter. Arealerne på
vestsiden ligger potentielt til at udvikle sig til overdrev og eng, men vurderes ikke at være beskyttet natur på nuværende tidspunkt.
Ovenfor spærring RIB-00600 går Starup Bæk igennem et areal som er registreret som beskyttet eng. Vest for bækken er arealet oprindeligt anlagt som et teknisk anlæg, hvor området afgrænses mod vest og øst af to dæmninger og mod nord af vejdæmningen og vil kunne oversvømmes ved at opstemme bækken og dermed blive til en skøjtebane om vinteren. Arealet
har ligget ubrugt i mange år og er derfor delvist tilgroet med især gråpil. De lysåbne dele har
karakter af højstaudeeng med bl.a. alm. mjødurt, krybende baldrian, stor nælde og engrævehale. I de mere fugtige grøfter i arealet ses vandkarse og skovkogleaks. Længst mod vest løber en grøft der har kunnet fungere som omløb ved opstemning af bækken og føre til en underføring under vejdæmningen med et rør. På østsiden af bækken er et bælte med højstaudeeng.
Nedenfor spærring RIB-00600 løber Starup Bæk i et lille skovbælte. Langs bækken går en asfaltbelagt cykel- og gangsti. Fra underføringen mod vest leder en betonflise sikret kanal langs
vejdæmningen hen til vandløbet. I skoven nord for denne betonkanal findes bl.a firblad som er
signaturart for høj naturværdi af skov og indikerer at der er relativt fugtigt.
Starup Bæk er registreret som beskyttet vandløb. Selve vandløbet fungerer ovenfor spærring
RIB-00600 som forsinkelsesbassin.

3.6.4.

Bilag IV arter

I og omkring projektområdet eksisterer der ikke nogen registreringer af bilag IV-arter.
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I faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV”
fremgår det, at projektområdet ligger indenfor eller i nærheden af følgende bilag IV arters udbredelsesområde: Strandtudse, spidssnudet frø, løv frø og stor vandsalamander, syv flagermusarter og markfirben.
Projektområdet og nære omgivelser vurderes ikke at rummer egnede ynglesteder for paddearter, firben eller flagermusarter.
Området kan fungere som spredningskorridor for padder. Områder langs skovbryn og levendehegn fungerer som jagtområder for flagermus.

Figur 11: Beskyttet natur ved spærringerne.

3.7. Vandløbsregulativ
Starup Bæk er på hele projektstrækningen et offentligt vandløb. Vandløbet er medstrøms stationeret fra st. 0 m til st. 3.682 m med udløb i Haderslev Fjord. Heraf er 2.263 m åbent og
1.419 m rørlagt vandløb.
I st. 2.333 m har Starup Bæk et tilløb fra en rørlagt vandløbsstrækning i sydøstlig retning.
Dette vandløb udgør ifølge samme regulativ en strækning på 1093 m, hvoraf 277 m er åbent
og 816 m er rørlagt.
Vandføringsevnen vurderes ud fra arealet af det faktiske geometriske profil, idet der er tale om
et naturvandløb. Udvalgte vandløb er klassificeret som naturvandløb, uden dimensioner. Baggrunden for dette har været at vandløb, på fast bund med et større fald, i vid udstrækning er
selvrensende, og at vedligeholdelse oftest ikke er nødvendig.
Der er således ikke fastsat nogen vedligeholdelsepraksis for Starup Bæk mellem st. 1.419 m
og st. 3.682 m.
Nedenfor er angivet de regulativmæssige dimensioner omkring projektstrækningen. I rapporten er koter angivet i m DVR90.
Tabel 2: Regulativmæssige vandløbsdimensioner for Starup Bæk.
Gældende fra st. 2.245 m til st. 2.881 m
Station

Bundbredde

Bundkote

Fald

[m]

[cm]

[m DVR90]

[‰]

-

13,34

-

2.245

Naturvandløb
2.330

-

Anlæg

Naturligt

12,37

-

-

14

Ø70
2.332/2.333

-

12,28

-

11,98
2.333

Ø100

2.341

-

11,97

-

7,55

-

-

7,88

-

-

Naturvandløb
2.583

-

Naturligt

Ø40
2.611

Naturvandløb

2.635

-

-

270
2.642

Naturligt

-

-

Naturvandløb
2.881

-

3,13

-

-

2,83

-

-

Ø125
2.920

-

Af regulativet fremgår det, at det tidligere regulativ fra 1979 er ophævet og at tidligere kendelser er ophævet. Der er således ikke tilknyttet nogen form for tidligere kendelse til vandløbet.

3.8. Vandløbets fysiske udformning
Starup Bæk har sit udspring ca. 2.300 m opstrøms projektområdet, og løber her både som rørlagt vandløb under marker og som et dynamisk skovvandløb længere nedstrøms.
Ved projektområdets start i st. 2.333 m løber bækken i et nedgravet og trapezformet profil
gennem et nyere boligområde fra perioden omkring 1980. Bundbredden af vandløbet er omtrent 1,5 m og vandløbet har et gennemsnitligt fald på ca. 18 ‰. Over en strækning på ca.
285 m udlignes således en højde på knap 5 m.
Vandløbsprofilet ændrer sig løbende og har således en vis fysisk variation. Bunden består af en
jævn blanding af ærtesten, singels og håndsten. Den fysiske variation gør dermed vandløbet
velegnet til gyde- og yngelopvækstområde for ørreder.
Nedstrøms Årøsund Landevej og frem til udløbet i Haderslev Fjord er faldet væsentlig mindre
og bunden er både blødere og mere sandet, men stadig med grus og småsten.
I sommeren 2011 har Sønderjysk Sportsfiskerforening gennemført et projekt med udlægning
af gydegrus og skjulesten for at forbedre gyde- og opvækstforholdene for ørreder i denne del
af vandløbet.

3.9. Hydrologiske forhold
De hydrologiske forhold i oplandet til Starup Bæk er beskrevet ud fra vandføringsdata fra
Slotsmølle Å ved Aabenraa (DMU st. 410017). Idet der ikke forefindes data for Starup Bæk har
det været nødvendigt, at lokalisere et egnet opland, med en geografisk form og størrelse, og
en jordbund, svarende til dette. Slotsmølle Å er et østvendt jysk vandløb med et stort fald og
et opland på ca. 1.600 ha. Oplandstypen er, som for Starup Bæk, kendetegnet ved et landbrugsopland til en større by, med et enkelt større hovedløb og få men nære tilløb. Byen er af
ældre dato, men har de sidste 50 år gennemgået samme udvikling som Starup, med en for15

øget befolkningstilvækst og befæstelsesgrad. En tendens der kan genfindes i hydrografens udformning, hvor der forekommer tidsmæssigt korte men kraftige afstrømninger. Det vurderes,
at Slotsmølle Å reagerer lidt kraftigere end Starup Bæk, hvilket betyder, at vandføringer og
vandstande vil være overestimeret.
Til brug for projektet er der anvendt en tidsserie fra 1989 til og med 2006, hvilket vurderes, at
være en lang nok tidsserie til at kunne opnå valide statistiske data til brug for projektet.
Ud fra topografiske kort og den digitale højdemodel er det samlede afstrømningsopland indtil
dæmningen i st. 2.583 m blevet opmålt til 456 ha.

Figur 12: Hydrograf for Slotsmølleaa, Aabenraa. Grafen viserhvordan afstrømningen ændrer sig over tid i
oplandet. Data er fra 1989 til og med 2006.

Med en antagelse om at de to oplande for Slotsmølle Å og Starup Bæk er omtrentligt sammenlignelige er oplandsforholdet imellem de to blevet anvendt til at udregne vandføringen i Starup
Bæk. Af Tabel 3 ses det, at der forekommer kraftige afstrømninger på knap 2 l/s* ha-1, men til
gengæld også små vandføringer om sommeren på ca. 0,113 l/s*ha-1.
Tabel 3: Afstrømningsdata for Starup Bæk. I st. 2.583 m er oplandet ca. 456 ha.

Situation

Årsmiddel
Årsmedian
Årsmaksimum
Median min
Sommermiddel
Median maks
10 års maks

Afstrømning
l/s pr. ha
0,172
0,121
1,337
0,046
0,113
1,345
1,931

Vandføring i
St. 2.583 m
l/s
79
55
610
21
51
613
880
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Hydrauliske beregninger
Ved regnvandsbassinets dimensionering i 1974 blev der ilagt et Ø 400 mm rør til at føre såvel
vandløbsvand som regnvand fra befæstede arealer gennem dæmningen. Med henblik på at
undersøge den hydrauliske belastning på røret kan rørets dimensioner og fysiske forhold anvendes.
Rørets fald er tidligere angivet til 15 ‰, og med en ruhud på 1,0 mm kan røret aflede op til
272 l/s, når røret er fuldtløbende. Det må således konkluderes, at røret er hydraulisk belastet i
perioder og at der forekommer opstuvning foran dæmningen henover vinterperioden og ved
kraftig nedbør.

4. Projektforslag
4.1. Rammer og grundlag
Som baggrund for design af faunapassagen er der taget udgangspunkt i bekendtgørelse om
kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering /3/ samt faunapassageudvalgets generelle anbefalinger for passage ved dambrugsspærringer /4/.
De fleste fisk har svært ved at springe, og derfor bør spærringerne i vandløb fjernes. På steder, hvor det ikke er muligt at fjerne opstemningerne, bør faunapassager udformes som naturlignende stryg eller omløb (egentlige vandløb) uden styrt og med strømlæ ved bunden, så alle
fiskearter og størrelser (samt invertebrater) kan passere uden at springe. Faldet bør ligne det
naturlige fald for vandløbet, og vandhastighederne skal være tilpas lave. Faldet på stenstryg
skal tilpasses de lokale fiskebestande og den lokale fauna og må normalt ikke overstige 10 ‰.
Samtidig skal faunapassagerne umiddelbart kunne findes af de fisk og smådyr, der er på vandring (der skal være en god lokkevirkning til passagens ind- og udløb). Passagerne skal overalt
i forløbet have et varieret forløb med mange strømlæ og hvilepladser, hvor de dårlige svømmere og fiskeynglen kan finde opholdsområder og vandhastigheder under 0,5 m/s.
Alle koter i projektforslaget er angivet i meter DVR90, hvilket for Haderslev omegn er 0,12 m
lavere end D.N.N (Dansk Normal Nul).
Stationeringen af vandløbet er for det nye vandløb opgjort if. til st. 2.333 m og er angivet som
løbende meter ift. den station.

4.2. Overordnede løsningsmodeller
Granskningen af mulige løsningsmodeller på problematikken omkring spærringerne i Starup
Bæk har resulteret i skitsering af en løsning bestående af flere delelementer.
Det foreslås, at der etableres kontinuitet i vandløbet ved rørunderføringerne ved at grave et
nyt profil og udlægge grus i vandløbet. Det nuværende fald anvendes hermed til at etablere en
række velfungerede gydestryg. Hermed sikres mere varierede fysiske forhold til gavn for såvel
fisk som smådyr, og dette er med til at opnå målopfyldelse for vandløbet.
Projektforslaget indstiller til at forlægge vandløbsprofilet fra den østlige side af ådalen til den
vestlige, og erstatte en del af dæmningen med en åben træbro, der kan give udsyn til såvel
vandløb som ådal.
Endvidere anlægges et nyt og funktionelt regnvandsbassin i ådalens østlige side med en erosionssikret overløbskant. Selve bassinnet sikres med et naturligt udseende hegn, der ikke
skæmmer udsynet over ådalen fra skråningerne.
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Ved at gennemføre projektforslaget er der potentiale for at Starup Bæk kan blive et opvækstområde for optrækkende ørreder. De nye levesteder kan have en væsentlig betydning for denne del af Starup Bæk systemet idet der er 2,1 km tilgængeligt vandløb opstrøms spærringerne.
Som en del af projektet har flere løsninger været undersøgt:
1. Åbning af ådalen: Fuld fjernelse af dæmningen og etablering af en ny rekreativ sti, der
følger terrænkorreturene i ådalen.
Løsningen er blevet fravalgt grundet udgifterne til at fjerne dæmningen og samtidig
håndtere en stor mængde sediment. Udgifterne til denne løsning vurderes ikke at være
omkostningseffektivt.
2. Fjernelse af regnvandsbassinnet og etablering af fri passage ved dæmningen: I henhold
til Haderslev Kommunes spildevandsplaner og miljøbeskyttelsesloven er det lovpligtigt,
at rense spildevand førend det tilledes vandløbet. Af juridiske og miljømæssige årsager
er det således nødvendigt, at have et regnvandsbassin.
3. Etablering af en hvalbugløsning gennem dæmningen, ved det eksisterende vandløbsprofil. Vandløbet vil have et uhensigtsmæssigt stort fald ift. ådalen og løsningen vil ikke
afhjælpe udfordringen med at udlede urenset regnvand til vandløbet.
I det følgende er projektforslaget og dets enkelte delelementer beskrevet. Projektforslaget kan
genfindes på bilag 1.

4.2.1.

Delvis åbning af ådalen

1. Rydning
Som en del af opstarten fjernes eksisterende bevoksning indenfor projektområdet under aftale
med bygherren. Den eksisterende bevoksning vil fremadrettet forstyrre udsigten henover ådalen, og være til gene for vedligeholdelsen af området. Det vurderes, at der skal ryddes omkring 1,5 ha med spredt bevoksning i form af såvel buske, pil og andet løvtræ.
2. Fjernelse af beton i omløbsstryget
Hensigten med betonkanalen var oprindeligt, at den skulle fungere som omløbsstryg for optrækkende fisk. I dag er denne funktion dog gået til grundet manglende vedligeholdelse og kanalen er blevet fyldt op med slam og tæt bevoksning.
For at gøre det muligt, at arbejde med det fremtidige profil fjernes eksisterende betonfliser i
omløbsstryget, som er omtrent 300 m langt.
3. Etablering af midlertidigt sandfang
For at reducere transporten af sand og jord under anlægsarbejdet vil der midlertidigt blive
etableret et 15 m langt sandfang nedstrøms udløbet fra dæmningen med afslutning i st. 2.644
m. Dette gøres ved at uddybe et stykke af vandløbet det pågældende sted med ca. 50 cm.
Hermed får sandfanget et volumen ved etablering på ca. 10 m3. Sandfanget oprenses når gravearbejdet er afsluttet, eller om nødvendigt løbende, af hensyn til nedstrøms beliggende gydebanker af grus, som ellers risikerer at sande til. Vandløbsbunden vil efterfølgende blive retableret, når der ikke længere er risiko for sandtransport fra anlægsarbejdet.
4. Gennembrydning af dæmning
Omløbsstryget passerer under dæmningen i den vestlige ende af ådalen. Med henblik på at
skabe fuld faunapassage foreslås det som en del af projektet at udgrave en del af dæmningen
og fjerne det opgravede materiale. Over en 15 m lang strækning afgraves omtrent 500 m3
dæmningsmateriale. Skråningerne afgraves med et stabilt anlæg, afhængig af dæmningens
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opbygning. Efterfølgende erosionssikres skråningerne, eventuelt med sten eller en frøblanding,
der tillader en hurtig voksende vegetation at etablere sig med et stærkt rodnet. I detailprojekteringen fastlægges erosionsbekyttelsens omfang og type. Det vurderes, at der skal erosionssikres et areal svarende til omtrent 100 m2, svarende til den fulde dæmningshøjde på ca. 3 m.
5. Etablering af ny træbro
Som en del af stisystemet henover ådalen bygges en ny træbro, med udsigt ned til vandløbet
og ud over ådalen.
Broen opbygges med en tæt bund og hegn på begge sider, som tillader indsigt til vandløb og
ådal. Broen bør udføres i en designmæssig stil, som passer med den eksisterende bro i Starup
Bæk. I figur 11 er gengivet mulige konstruktioner, som begge vil opfylde dette mål.

Figur 13: Træbro over Starup Bæk (T.V.) og Mastrup Bæk, Rebild Kommune (T.H.)

6. Nyt profil af Starup Bæk
Med henblik på at udjævne faldet fra st. 2.333 m forlænges vandløbet med 116 m. Hermed
sænkes vandspejlsfaldet fra ca. 18 ‰ til knap 13 ‰ over en 397 m lang strækning, og der
udlignes en regulativmæssig højdeforskel på ca. 4,85 m. Den faktiske højdeforskel er ca. 5,25
m på samme strækning.
Grundet placeringen af regnvandsbassinnet i ådalen er det ikke muligt, at anlægge det nye
forløb af bækken i ådalens laveste punkt. Det nye profil af bækken etableres derfor i den vestlige side af ådalen og anvender delvist det eksisterende omløbsstryg. Det nye forløb af Starup
Bæk etableres med et svagt slynget profil henover linjeføringen for omløbsstryget. Ved alle
krydspunkter mellem det nye profil og omløbsstryget bør det sikres, at vandet ikke finder tilbage til omløbsstryget. Eventuelt kan dette gøres ved at opfylde det eksisterende profil med
impermabele aflejringer. I anlægsfasen kan der blive behov for at ændre på den faktiske palcering af vandløbet, såfremt der viser sig en lavning, som er mere hensigtsmæssig at udnytte.
Det nye forløb etableres med en bundbredde på 1,5 m og et anlæg, der passer naturligt ind i
terrænet, dog ikke stejlere end 1:2, medmindre andet aftales med Haderslev Kommune.
Som eksempel er der i st. 2.612 m (ca. 37 m opstrøms træbroen), valgt et anlæg på 1:2 i
venstre side af Starup Bæk hvor terrænet ligger højt og 1:5 i højre, hvor terrænet er fladt.
Hermed begrænses den mængde jord, der skal udgraves, for at kunne anlægge det nye profil.
Over tid må det dog forventes, at bundbredde og anlæg tilpasser sig de nye fysiske rammer, i
overensstemmelse med vandløbsregulativet.
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Figur 14: Tværsnit af projektforslaget i st. 2.600 m. Til venstre i billedet ses det nye vandløbsprofil og til
højre regnvandsbassinnet.

I st. 2.332 m startes et stenstryg i kote 12,28 m og opbygges over en 114 m lang strækning
indtil st. 2.447 m. Strækningen er anlagt med 15 ‰ fald og med 1 -2 håndsten (64–125 mm)
pr m2. Stryget er anlagt i det eksisterende vandløbsprofil og først i st. 2.447 m slynges stryget
mod vest og ind i det gamle omløbsstryg.
Herfra slynges bækken svagt henover profilet for det gamle omløbsstryg over en 201 m lang
strækning frem til dæmningen i st. 2.649 m. Profilet anlægges så vidt muligt med et stejlt anlæg på venstre side, hvor terrænet er højt og et mindre stejlt anlæg på højre side ind mod det
nye dige. Strækningen anlægges med et fald på 10 ‰ og vil således fungere som et levested
for de optrækkende fisk. Strækningen suppleres med 1 – 2 marksten (125 -250 mm) pr m2.
Nedstrøms dæmningen anlægges den sidste del af det nye vandløb. Over en 81 m lang strækning udlignes den resterende højdeforskel, så vandløbet får et fald på 14 ‰ frem til st. 2.730
m. Strækningen suppleres med 1-2 håndsten (64 – 125 mm) pr. m2.
Nedenfor er angivet en vandløbstabel med dimensioner for det nye forløb af Starup Bæk.
Tabel 4: Fremtidige vandløbsdimensioner for Starup Bæk indenfor projektstrækningen. Bemærk at det
regulativmæssige forhold ”naturvandløb” fastholdes uagtet anlægskriteret med en bundbredde på 1,5 m.
Station

Bundbredde

Bundkote

Fald

[m]

[cm]

[m DVR90]

[‰]

2.333

Ø100

12,28

-

2.341

-

2.447

15

10,58

Anlæg

Bemærkning

Rørbro, indløb

-

Rørbro, udløb

Naturligt

Broindløb

10

2.649

Naturvandløb

8,57

2.651

2.730

-

14

-

7,43

-

Broudløb

-
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Overslagsmæssigt er der udført en jordberegning for projektet langs Starup Bæk. Beregningen
viser, at der skal afgraves omtrent 2.550 m3 eksisterende materiale indenfor projektstrækningen. Til indbygning i det nye dige er der fastlagt 2.250 m3 materiale, hvorved der er et foreløbigt jordoverskud på 300 m3. Heraf udgør afgravning af jord fra det nye vandløb omtrent
1.500 m3.
Ovenpå den nye vandløbsbund udlægges der 0,25 m bundsubstrat, svarende til ca. 200 m3.
Jordberegningen bør kontrolberegnes og justeres i detailprojekteringen, når den endelige dimensionering af bassinerne er fastlagt.
7. Genplacering af regnvandsbassin
Det eksisterende regnvandsbassin, beliggende midt i ådalen på matr. nr. 832 Vandling, Starup, genplaceres i ådalens østlige side.
Det nye regnvandsbassin anlægges med et overfladeareal på ca. 3.000 m2, så det følger højdekurverne og falder naturligt ind i landskabet, som et naturligt vandhul. Digeanlæget anlægges med maksimalt 1:5 på begge sider, men varieres efter behov.
Ved at opgrave eksisterende digemateriale og genplacere det laves et nyt stabilt dige mod vest
med en topbredde på 3 – 25 m. Digebredde kan varieres alt efter hvordan det passer med
jordbalancen, såfremt der sikres en minimumsbredde på 4,0 m.
På toppen af diget anlægges en adgangsvej med en bredde på 4,0 m. Vejen opbygges så den
er erosionssikker ved overløb. Omtrent 50 m inde fra dæmningen anlægges et kontrolleret
overløbspunkt, hvor vejens topkote sænkes med 0,1 m til kote 11,5 m over en 5 m lang
strækning. Ved overløb vil vandet primært passere ud her, hvorfor diget bør være hensigtsmæssigt erosionssikret på begge sider. På udløbssiden vil vandet risle ned over digeskråningen
og langsomt ned i vandløbet over en længere strækning. Hermed undgås det, at skabe en lokkestrøm for optrækkende fisk, som i særlig grad trækker op i vandløbene i situationer med
stor afstrømning.
Det må forventes, at digefoden på den vestlige side vil være vandpåvirket flere gange om året,
idet den befinder sig tæt på ådalens laveste punkter. Dette bør indregnes i den endelige dimensionering af diget i en detailprojektering. Endvidere bør der foretages en vurdering af
jordbundsforholdende, der fastligger i hvilken grad bundmaterialet kan holde bassinnet vådt
henover året.

Figur 15: Eksempel på et 10.000 m3 regnvandsbassin i Ejersmindevej, Odense. Udført af Vandcenter Syd.

I den østlige side af ådalen opgraves det eksisterende dige og materialet genplaceres i det eksisterende vandløbsprofil. Ovenskydende jordmateriale anvendes til at udjævne skrænterne
ned mod bassinet. Hermed vil der være tale om et mere blødt anlæg op mod asfaltvejen, til
gavn for det landskabelige udtryk og bassinnet sikkerhed if. til områdets borgere. Såfremt der
fremkommer anden overskudsjord if. med projektet kan der være mulighed for at genplacere
det i særligt det nordøstlige hjørne ved dæmningen, hvor anlægget er stejlest.
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Bassinnet tilpasses terrænet som hælder fra syd mod nord, hvorved bassinnet vil have de
største dybder i den nordlige ende. Ved anlæg af sandfanget, kan der blive behov for at uddybde bassinnet i den nordlige ende, så der er volumen nok til at opmagsinere sedimentet.
Jord herfra kan ligeledes anvendes til at udjævne skrænterne på den østlige side.
Længdeprofil af regnvandsbassin
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Starup Bæk

Med henblik på at sikre egnede levesteder for ådalens fugle og dyr etableres bassinnet med et
permanent vandspejl. De laveste partier af bassinnet vil ifølge højdemodellen for området være omkring kote 9,0 m DVR90, og bassinnets topkote vil blive etableret omkring kote 11,6 m
DVR90. Det maksimale vandspejl kontrolleres med et dykket afløb i
I den nordlige ende anlægges et sandfang. Sandfanget kan eventuelt afsikres med hegn eller
stikkende beplantning i form af alm. tjørn eller slåen. Det bør dog sikres, at der er adgang til
sandfanget med køretøj, idet sedimentaflejringer må forventes at blive fjernet med passende
intervaller.
Dimensioneringen af bassinet er foretaget ud fra følgende:
Udløbskrav = 1 l/s*ha

Gentagelsesperiode = 1 gang pr. 5. år

Opland = 22,43 ha

Befæstelsesgrad = 23,84 %

Klimafaktor = 1,3

Hydrologisk reduktionsfaktor = 0,8

Udløbsflow = 1 l/s*ha x 22,43 ha = 22,43 l/s
Reduceret areal = 22,43 ha x (23,84 % / 100) x 0,8 = 4,28 red. ha
Afløbstal = 22,43 l/s / 4,28 red. ha = 5,24 l/s red. ha
Med et magasinvolumen på 250 m3 red. ha fås et volumen af regnvandsbassinet på:
Volumen = 4,28 ha red. ha x 250 m3 red. ha x 1,3 = 1.390 m3.
Den endelige dimensionering af sandfang og bassin foretages i detailprojekteringen.
8. Afprobning af rørlagt vandløbsstrækning
I den østlige ende af dæmningen befinder der sig et 24 m langt Ø400 mm rør, der fungerer
som en del af vandløbssystemet. Som en del af projektet anbefales det, at afproppe ledningen
så der ikke opstår rottegener eller ændrede vandstandsforhold.
Såfremt ledningen efterlades åben, kan den fungere som levested for rotter eller udlede vand
fra regnvandsbassinnet, til gene for optrækkende fisk.
Det anbefales, at fylde røret op med enten sand, letbeton eller bentonit og afproppe røret forsvarligt i begge ender efter gældende retningslinjer (Miljøstyrelsen 2001).
Det samlede volumen af det indvendige rør er beregnet til ca. 3 m3.
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9. Håndtering af forurenet jord
Regnvandsbassinnet er i dag tilgroet og i bunden af bassinnet befinder der sig en del materiale. Idet bassinnet er opført i 70’erne og er en del af det eksisterende spildevanddsanlæg, er
det sandsynligt, at der har været udledt urenset overfladevand til bassinnet. Sedimentet bør
derfor i en detailprojektering undersøges for indhold af tungmetaller og andre miljøfremmede
stoffer. Såfremt sedimentet viser sig at være forurenet bør dette afskaffes på forsvarlig vis.
Detailprojekteringen bør endvidere fastlægge et mere præcist volumen af sediment i en jordhåndteringsplan med anvisning af mulige deponerings- eller anvendelseslokaliteter.
I det følgende er det indregnet, at der befinder sig 0,3 ha forurenet jord, med en anslået dybde på 0,5 m. Projektets omkostningseffektivitet forudsætter således 1.500 m3 forurenet sediment.
10. Etablering af hegn
Projektet vil med rydningen og det nye bassin fremvise en stejl og åben ådal. Skråningerne og
det permanente vandspejl kan her vise sig at være potentielle faremomenter, som kan resultere i skade. Borgerne bør derfor hindres adgang til selve bassinanlægget fra asfaltvejen.
Dette gøres ved at opbygge et sikkerhedsmæssigt forsvarligt hegn i kanten af stisystemet. Ud
fra en helhedsbetragtning bør hegnet laves af et materiale, som forstærker oplevelsen af naturen i området og konstruktionen bør tilpasses den nye træbro over dæmningen og den nedstrøms beliggende træbro, så de fremstår som en samlet enhed.
11. Ombygning af rørbro
Rørbroen fra st. 2.333 m til st. 2.341 anbefales ombygget for at skabe fuld passage til det øvrige vandløb. Det nye Ø1000 mm rør anlægges med 16 ‰ ved broindløbet i den regulativmæssige kote 12,28 m i niveau med vandløbet på opstrøms side. På udløbssiden sikres det, at
røret ligger i niveau med denne vandløbsbund, således at flora og fauna kan passere uhindret
op igennem systemet.
Den endelige dimensionering af rørbroen bør foretages i detailprojekteringen, under hensyntagen til lasten på brodækket og rørkoterne i den tilstødende brønd.
12. Skiltning
Idet dette projekt er beliggende i en byzone og er en del af det rekreative stisystem anbefales
det, at afsætte midler til informationstavler vedrørende mulige ruter i området og selve projektet.

5. Konsekvensvurdering
5.1. Hydrauliske forhold og vandstande
Vandløbet
Ved at fjerne de eksisterende opsteminger er der skabt passagemulighed for den akvatiske flora og fauna. Fjernelsen af opstemningerne betyder desuden, at der etableres et lavere vandspejlsfald på strækningen fra st. 2.333 m til st. 2.724 m, svarende til et gennemsnitligt fald på
13 ‰.
Det nye fald og forløb af vandløbet betyder, at der vil etablere sig en mere naturlig sediment
transport i systemet.
Opbygningen af en ny vandløbsbund betyder endvidere ændrede afvandingsforhold omkring
projektet.
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- Fra st. 2.333 m til st. 2.447 m hæves bunden således med op til 0,45 m, hvilket betyder
at bunden vil være at opleve som mere våd i de nære vandløbsomgivelser. Afvandingstilstanden for de omkringliggende arealer vil dog ikke være forringet idet terrænet befinder
sig mere end 1 m over vandløbsbunden – ca. i kote 12,20 m.
- På den slyngede strækning fra st. 2.447 m til st. 2.649 m vil vandspejlet, om sommeren, i
de to ender variere fra kote 10,83 m til kote 8,82 m. Med forbehold for lokale grundvandsdannelser vil vandspejlet ved st. 2.649 m være i omegnen af 0,25 – 0,50 cm lavere
end før. Dette forudsætter en grundvandsstigning på 2 ‰ fra den tidligere vandløbsmidte
og ud til det nye vandløb.
- På den nederste strækning indtil sammenløb med det eksisterende forløb vurderes vandspejlet at være forøget med op til 0,65 m ved udløbet fra træbroen i st. 2.651 m. Det omkringliggende terræn befinder sig dog her i kote 10,5 – 11,25 m, hvilket betyder, at afvandingsforholdene ikke vil være forringede.
Tabel 5: Fremtidige vandstandsforhold i Starup Bæk. Der er anvendt manningtal 8 og 25 for sommer og
10 års maks.
Station

Bundkote

Sommermiddel

10 års maks

[m]

[m DVR90]

[m DVR90]

[m DVR90]

2.333

12,28

12,41

13,61

2.447

10,68

10,83

11,08

2.649

8,67

8,82

9,05

2.651

8,63

8,78

9,01

2.724

7,69

7,82

8,03

Projektet vurderes samlet set at opfylde statens krav fastsat i vejledningen om tilskud til
kommunale projekter om vandløbsrestaurering.

5.2. Tekniske anlæg
Ved at fjerne en del af dæmningen er der mulighed for at Starup Bæk kan passere uhindret
forbi den eksisterende spærring. Dette kan potentielt give kapacitetsproblemer ved Årøsund
Landevej, som fungerer som en større adgangsvej til Haderslev fra det sydøstlige opland.
I vandløbsregulativet for Starup Bæk er den rørlagte del af vandløbet under landevejen angivet
med en Ø1250 mm dimension. Røret har et omtrentligt fald på 0,8 ‰ og er af beton.
Når røret er fuldtløbende vil det kunne transportere knap 1.400 l/s uden at kapacitetsproblemer opstår. Idet, at en 10 års hændelse er beregnet til 880 l/s vurderes det ikke sandsynligt,
at projektet skulle afstedkomme problemer for Årøsund Landevej.

5.3. Naturforhold
5.3.1.

Vandløbets biologiske og fysiske tilstand

Miljømålet for den strækning hvor spærringerne ligger er i udkastet til vandplan for Lillebælt
fastsat til faunaklasse 5, hvilket er sammenfaldende med Regionplanens mindstekrav til faunaklasse. De seneste bedømmelser af den biologiske tilstand har resulteret i faunaklasse 4, på
begge stationer i Starup Bæk. Det er sandsynligt at det er periodiske forureningshændelser der
resulterer i den forringede tilstand af Starup Bæk og ikke en forringet fysik, som det ellers ofte
er tilfældet. En etablering af et langt stryg med en bund af grus og sten vil kunne fungere som
et fremragende levested for en varieret smådyrfauna i Starup Bæk. Specielt den fauna der er
tilknyttet hård bund og gode strømforhold vil få gode levevilkår. Det er dog nødvendigt at de
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periodevise forureninger ophører, for at opnå faunaklasse 5 eller bedre. Projektet vil understøtte at der kan opnås en god økologisk tilstand i vandløbet når kilden/kilderne til de periodiske forureninger er fundet og bragt til ophør.

5.3.2.

Fiskebestand

Etablering af fuld faunapassage forbi de to spærringer i form at et langt gydestryg, vil medføre
at havørreder på gydevandring fra Haderslev Fjord vil kunne vandre uhindret op i Starup Bæk
og få adgang til mange gode gydeområder. Selve stryget vil også byde på gode gydemuligheder og der vil kunne opnås meget høje tætheder af ørredyngel på strygene (se f.eks. Mortensen, 2010). Der er ikke konstateret forekomst af andre arter end ørred i vandløbet, men i det
omfang at der skulle være overset andre arter, vil nedlæggelsen af rørstyrtene og ombygningen til gydestryg bevirke at selv de dårligste svømmere vil have mulighed for at passere frit i
vandløbet. Etableringen af en grusbund vil endvidere medføre at vandrende smådyr vil have
lige så gode muligheder for at vandre i vandløbet som de har i et naturligt vandløb med stryg
af grus og sten.
Ørredbestanden vil få væsentligt forbedrede gydemuligheder og produktionen af smolt derkan
trække i Haderslev Fjord vil således forøges.

5.3.3.

Beskyttet natur og Natura 2000

Vandløbet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Ligeledes er området ovenfor spærring RIB-00600 beskyttet natur. Det vil derfor kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 at ændre tilstanden af vandløbet og dette område. Projektforslaget forudsætter derfor
at der kan opnås dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Der er mulighed for
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 i tilfælde af naturforbedringer.
Ved en dispensation skal de nuværende forhold, hvor vandløbet anvendes som forsinkelsesbassin og har en markant spærring af sin kontinuitet og det forhold at den beskyttede natur
oprindeligt er anlagt som et rekreativt område (skøjtebane) med et kunstigt terræn, vejes op
mod forbedrede forhold i vandløbet med god passage muligheder for faunaen og ny natur som
kan opstår langs det nye vandløbstrace, når det nedenfor spærring RIB-00601 lægges højere i
terrænet samt naturkvaliteten og den rekreative værdi af de nye regnvandsbassiner ved spærring RIB-00600. Samlet set giver det en naturforbedring.
Projektområdet er ikke beliggende indenfor Natura 2000-områder. Der vurderes ikke at være
nogen påvirkning af Natura 2000-områder, da projektet udelukkende har lokal effekt.

5.3.4.

Bilag IV arter

Der er ikke registreret bilag IV-arter. Der vurderes ikke at være egnede ynglelokaliteter for
padder eller flagermus. Projektet vil ikke hindre adgang og spredningsmuligheder, da det netop skal fremme kontinuiteten i vandløbet.
Projektet vurderes ikke at påvirke raste- og ynglesteder for bilag IV-arter negativt.
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6. Økonomi og tidsplan
I forbindelse med realisering af indeværende projekt anbefales det, at der udarbejdes et detailprojekt med udbudsmateriale for entreprenør.
De anlægsomkostninger der er forbundet med at realisere projektet kan overslagsmæssigt
sættes til:
Projekttiltag

Antal enheder

Enhed

Længde

Enhedspris

Beløb

[m]

[kr/enhed]

[kr.]

1.

Rydning

1,6 ha

30.000

48.000

2.

Fjernelse af beton i omløbsstryg

5 m3

725

3.625

3.

Midlertidigt sandfang

4 m3

725

2.900

40

20.000

4.

Gennembrydning af dige

5.

Ny træbro

6.

Nyt vandløb

3

500 m

15

30.000

- 6a. Udgravning af nyt forløb

1500 m3

40

60.000

- 6b. Udlægning af gydegrus

200 m3

600

120.000

- 6c. Udlægning af håndsten

2 m3

333

666

40

28.000

40

62.000

300 m

150

45.000

365

150

54.750

300

7.500

7.

Genplacering af regnvandsbassin

- 7a. Rykning af østligt dige
- 7b. Opbygning af nyt dige
- 7c. Bortskaffelse af overskudsjord
- 7d. Erosionssikring af dige
8.

Afprobning af rør

9.

Jordhåndtering af sediment

700 m3
3

1.550 m
3
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- 9a. Prøvetagning

20

1.000

20.000

- 9b. Laboratorieanalyser

20

500

10.000

475

71.250

10. Etablering af hegn

150

11. Ombygning af rørbro

30.000

12. Skiltning m.m.

5.000

Detailprojekt og udbudsmateriale

50.000

Licitation og tilsyn

21.000

Delsum
Uforudsete udgifter

689.691
20 ‰

137.938

Anlægspris

827.629

Referencepris for fjernelse af spærringer pr.

21.000

km. vandløb
1,17

Opstrøms potentiale ved spærring nr. RIB-

24.570

00354
0,91

Opstrøms potentiale ved spærring nr. RIB-

19.026

00353
Sum

2,08

Omkostningseffiktivitet

43.596

18,98

Af statens retningslinjer for vandløbsrestaurering (Ministeriet for Fødevarer m.fl. 2013) fremgår det at projektet skal være afsluttet senest 20 måneder efter tilsagsdatoen, dog senest i
sommeren 2015.
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Såfremt projektet opnår de nødvendige tilladelser og forløber uden hindringer forventes følgende tidsplan at være gældende
Efteråret / vinter 2014:
•

5 md - Myndighedsbehandling: Udarbejdelse af udkast, 8 ugers høring, tilretning efter
høring, 4 ugers klagefrist

Foråret / sommeren 2015
• 1 md – Udbud og licitation
• 2 md - Anlægsfasen

7. Konklusion
Ud fra ovenstående anlægsbudget er der beregnet en underskridelsesfaktor på 18,98, svarende til et omkostningstungt projekt.
Projektet skaber adgang til ca. 2 km potentielt vandløb af god kvalitet opstrøms spærringerne.
I sommeren 2014 er der allerede registreret store havørreder nedstrøms spærringerne, og det
må derfor formodes, at en kontinuitet i vandløbet vil betyde en forbedret faunaklasse og
målopfyldelse.
Etableringen af kontinuitet i Starup Bæk betyder, at der skal ske en omlægning af vandløbet
forbi et større teknisk anlæg – regnvandsbassin, til ugunst for vandløbet.
Ved vandløbsrestureringsprojekter i bynære omgivelser har den menneskelige påvirkning ofte
et større aftryk på landskabet og hensynet til de menneskelige aktiviteter betyder, at der er
behov for afværgeløsninger, der ofte er mere omfattende.
I dette konkrette projekt er der behov for at afgrave og omrokere en større mængde jord,
hvilket bidrager anseligt til budgettet. Idet det endvidere må formodes, at en del af materialet
er forurenet, skal dette håndteres miljømæssigt forsvarligt, hvilket også bidrager til budgettet.
Endvidere er der behov for en sikkerhedsmæssig forsvarlig løsning omkring bassinnet, så der
ikke sker ulykker pga. projektet – et vedligeholdelsesfrit hegn.
Disse faktorer bør vurderes og indarbejdes, som en del af beslutning for hvorvidt, det er muligt
at yde tilskud til gennemførelse til projektet. Samlet set betyder det, at projektets omkostningseffektivitet er et lavere end det anførte tal i budgettet.
Ud fra ovenstående er det Haderslev Kommunes opfattelse at projektet er værd at gennemføre
ift. de af staten fastsatte referenceværdier.
Endvidere er den vejledende referencepris på knap 44.000 kr for begge spærringer urealistisk
ift. projektets art og udfordringer.
Med projektet vil de fysiske forhold på en lang strækning blive forbedret væsentligt, og der er
potentiale til at området kan udvikle sig til et opvækstområde for en lang række fiskearter.
Endvidere bidrager projektet til at forbedre de morfologiske forhold i vandløbet og vil dermed
være med til at skabe en mere naturlig sedimentbalance.
Ud fra ovenstående er det Haderslev Kommunes beslutning, at søge om midler til at gennemføre projektet.
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