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1. INDLEDNING 

 
Haderslev Kommune fik i juli 2014 udarbejdet rapporten Hydrologiprojekt Aarø - 

etablering af naturlig hydrologi hos firmaet Orbicon med støtte fra EU og Fødeva-
reministeriets Landdistriktsprogram.  
 
Projektet omfattede etablering af naturlig hydrologi på øen Aarø i Lillebælt ved at 
nedlægge diget og pumpestationen på den nordøstlige del af øen, som i dag dri-
ves af Landvindingslaget Aarø. Ved en gennemførelse af projektet genskabes store 
arealer med enge og strandenge, en stor brakvandssø og mange nye vandhuller.  
 
Aarø er en del af det internationale naturbeskyttelsesområde Lillebælt. Det frem-
går af naturplanen for Natura 2000-område nr. 112, at der er en særlig beskyttel-
se af en række naturtyper og arter, der samlet udgør områdets udpegningsgrund-
lag. Heriblandt er der en række fuglearter, som er i tilbagegang i Danmark, men 
som med projektet vil nyde godt af de genskabte levesteder. Det gælder for ek-
sempel ynglefugle som havørn, rørhøg, engsnarre, plettet rørvagtel, klyde og mo-
sehornugle. 
 
Det fremlagte naturgenopretningsprojekt vil give nye naturoplevelser for Aarø´s 
beboere og turister og herigennem skabe muligheder for en udvikling af turismen 
på øen. Samtidig vil projektet styrke mulighederne for et ekstensivt landbrug med 
græssende dyr og produktion af f.eks. kødkvæg til erstatning for det traditionelle 
landbrug, som er under afvikling på øen. 
 
Naturgenopretningsprojektet har fået en blandet modtagelse på øen, og der har 
ikke kunnet samles tilstrækkelig tilslutning til at gennemføre et så stort og omfat-
tende projekt. 
 
Ejerne af Årø Galloway, Birgit og Kim Nielsen samt Jan Nielsen, har været positive 
overfor projektideen og ønsker at gå forrest ved at gennemføre en del af projek-
tet på deres jord.  
 
Kim og Jan Nielsen har efter forhandling med den anden berørt lodsejer, Poul Nis-
sen, henvendt sig til Ravnhøj Consult v/Jesper Tofft om, med bistand af NaturRåd-
givningen A/S, at udarbejde et projekt for etablering af vådområdet på deres jord. 
 
Det aktuelle undersøgelsesområde udgør 39 ha, som vist på oversigtskortet i Figur 
1 og i Kort 1. Undersøgelsesområdet er ejet af de nævnte lodsejere og af Landvin-
dingslaget Aarø. 
 
Der henvises generelt til forundersøgelsen udarbejdet af Orbicon på grundlag af 
et ca. 518 ha stort undersøgelsesområde, hvor der er givet en grundig beskrivelse 
af øens hydrologiske forhold, den gældende naturbeskyttelse, tekniske anlæg og 
de kulturhistoriske interesser.  Der blev samtidig udarbejdet forslag til etablering 
af naturlig hydrologi på et areal af ca. 216 ha. 
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Figur 1.  Oversigtskort af Aarø i Lillebælt med afgrænsning af undersøgelses-

området vist med lys lilla streg sammen med vandløbstemaet fra Kort10 i skala 

1:25.000 på Kort25, Geodatastyrelsen ©. 

 
 
Med det foreliggende projekt skal det sikres, at det begrænsede projektområde 
på det sydøstlige Aarø får en hydrologi, som bedst muligt svarer til tilstanden efter 
en gennemførelse af det samlede naturgenopretningsprojekt samtidig med, at det 
skal sikres, at projektet ikke vil medføre negative påvirkninger af arealer uden for 
det fremtidige projektområde, som dermed vil skulle holdes inden for det omtalte 
undersøgelsesområde.  
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2. BAGGRUND 

 
Aarø er en ø i Lillebælt ud for Aarøsund på Sønderjyllands østkyst. Øen består af 4 
områder med lave bakker af overvejende moræneler, som på øens nordligste del 
når op i kote 7,0 m.  
 
Landskabet omkring Lillebælt er dannet for ca. 23.000 til 15.000 år siden i slutnin-
gen af den sidste istid, også kaldet Weichsel-istiden. Her gled der først en stor 
gletsjer ned over det meste af Danmark fra nordøst. Da den smeltede, kom en ny 
gletsjer fra Østersøen, kaldet det Ungbaltiske Isfremstød, som formede landska-
bet omkring Lillebælt. Gletsjerne tilførte store mængder jordmaterialer, som blev 
frigjort og aflejret som moræne under isens afsmeltning, først over og under isen 
og senere foran isfronten. Senere har Lillebælt været både en ferskvandsflod og 
det nuværende marine sund, hvor vandstrømme og bølger har formet landskabet 
og især kysterne med erosion og aflejringer. 
 
Imellem bakkerne på Aarø findes således lavtliggende områder, hvor de øverste 
jordlag er ferskvandsdannelser eller marine aflejringer i form af tidligere havbund, 
strandvolde og strandeng. Aarø, som den fremstod i 1780, er vist på Figur 2. 
 

 
 
Figur 2.  Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort fra 1780 med Aarø og omgiven-

de småøer. Geodatastyrelsen ©. 

 
 
Ved stormfloden den 13. november 1872 nåede vandstanden i Aarøsund op i kote 
3,50 m over daglig vande, hvor det meste af Aarø blev oversvømmet. Det er fort-
sat den højeste vandstand registreret i historisk tid i de indre danske farvande. 
 
Den voldsomme oversvømmelse medførte et omfattende digebyggeri på øen, 
hvor der blev etableret et 6 km langt dige rundt om øen mellem de højt liggende 
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områder og rundt om den tidligere ø Korsø. Herved blev de lavtliggende områder 
på Aarø og sundet mod Korsø beskyttet mod højvande. Digerne når op i omkring 
kote 2,7 m over havet, hvilket er tilstrækkeligt til at modstå en 100 års hændelse 
med en vandstand, som for Åbenrå Havn er beregnet til kote 1,73 m DVR90, men 
digerne vil ikke kunne modstå en gentagelse af ”1000 års hændelsen” fra 1872. 
 
Efter digebyggeriet fik øens lavtliggende områder afløb gennem mindst 5 sluser 
ud gennem digerne til Lillebælt mod nord, som det ses af det lave målebordsblad 
fra 1925. Store dele af øen var dengang fortsat enge med de to større sø-områder 
Graven mod nord og mod sydvest resterne af sundet Lille Korsø inden for Korsø. 
 
I 1937-40 blev der gennemført et landvindingsprojekt på Aarø, hvor afvandingen 
af de lavtliggende arealer blev forbedret og underlagt et dige- og kystsikringslag. 
Resultatet var dog ikke tilfredsstillende og i årene 1960-63 blev der gennemført et 
nyt landvindingsprojekt med dybe afvandingsgrøfter ført frem til en ny elektrisk 
drevet pumpestation, som blev opført på den nordligste del af øen, og som fortsat 
drives af Landvindingslaget Aarø i henhold til en vedtægt fra 1968.   
 

 
 
Figur 3.  Undersøgelsesområdet på Aarø vist med lys lilla streg på det lave måle-

bordsblad med rettelser fra 1925/1939 i skala 1:25.000, Geodatastyrelsen ©. 
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3. DATAGRUNDLAG 

 
Som et supplement til Orbicons forundersøgelse fra 2014 er der anvendt følgende 
data som grundlag for den efterfølgende projektering og konsekvensberegning. 
 

3.1 Kortgrundlag 

 
NaturRådgivningen har til opgaven anvendt sin brugsret til de to ortofotos 
DDO®2012 og DDO®2014. Ortofoto er et digitalt luftfoto, der er rettet for fejl, så-
ledes at det er mål- og vinkelfast. De anvendte ortofotos er leveret af COWI A/S 
og er optaget henholdsvis den 24. maj 2012 og den 19. juli 2014. Det seneste or-
tofotoet foreligger med en pixelstørrelse/opløsning på 0,12 m.  
 
Der er endvidere anvendt FOT-ortofoto optaget i foråret 2011 før løvspring og le-
veret af Geodatastyrelsen © med en pixelopløsning på 0,10 m. 
 
Der er desuden anvendt tekniske korttemaer fra Danmarks Miljøportal, fra Miljø-
ministeriets vand- og naturplaner, Kort10 og Kort25 fra Geodatastyrelsen.  
 

3.2 Opmåling 

 
Danmark indførte den 1. januar et nyt kotesystem kaldet Dansk Vertikal Referen-
ce, DVR90. Ældre koteangivelser fra vedtægten mv. i kotesystem Dansk Normal 
Nul, DNN er omregnet til koter i DVR90 ved at fratrække talværdien 0,121 m, som 
er den gennemsnitlige afvigelse mellem de to kotesystemer i den daværende Ha-
derslev kommune ifølge oplysninger fra Geodatastyrelsen.    
 

3.3 Højdemodel 

 
Terrænforholdene i området er i lighed med Orbicons undersøgelse beskrevet ved 
hjælp af Danmarks Højdemodel fra Geodatastyrelsen. Denne digitale højdemodel 
er fremkommet ved en laserskanning udført af firmaet BlomInfo den 16. marts 
2006, hvor afstanden fra et fly til jordoverfladen blev målt med laserstråler fra et 
roterende spejl samtidig med, at flyets position løbende måltes med GPS og en 
tredobbelt gyro. Målingerne er efterfølgende kalibreret til det anvendte kotesy-
stem, DVR90, med et antal kontrolmålinger til veldefinerede flader på jorden. Ef-
ter en bearbejdning af målepunkter med fjernelse af afvigende målinger og en ud-
tynding af måledata, ligger højdemodellen med en terrænkote for hver 1,6 m i 
planen bestemt med en middelfejl på koter bedre end 0,10 m og som landsgen-
nemsnit 0,059 m. 
 
Højdemodellen er hermed en meget detaljeret beskrivelse af terrænforholdene, 
som det kan ses på Figur 4.  
 
Laserskanning har den fordel, at en del af laserstrålerne når ned igennem bevoks-
ningen og reflekteres på jordoverfladen. Laserskanning kan derfor måle terræn-
overfladen i for eksempel skov. Til gengæld registreres vandflader som om, at det 
var terræn, og metoden kan ikke skelne mellem vandflader og jordoverflader.  
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Højdemodellen er indledningsvist anvendt til beregning af 25 cm højdekurver, 
som vist på Kort 2. 
 

 
 
Figur 4.  Undersøgelsesområdet på Aarø vist med sort stipling sammen med den digi-

tale højdemodel i en højdebestemt farvelægning på en regnbueskala fra mørkeblå i ko-

te -2,0 m, lyseblåt i kote 0,0 m, gul i kote 2,0 m, orange i kote 4,0 m og med rødt over 

kote 6,0 m samt med en indlagt 30
o
 belysning, der fremhæver terrænkonturerne. 

Danmarks Højdemodel fra Geodatastyrelsen © i skala 1:12.500. 

 

 
3.4 Oplandsforhold 

 
Som det kan ses af Figur 4 ligger vejen Aarø på toppen af et højdedrag, der udgør 
vandskel mellem undersøgelsesområdet og en parallel lavning længere mod vest. 
Undersøgelsesområdet er endvidere afgrænset af diget mod syd og øst samt af 
markvejen ud til diget mod nord. Det samlede opland er på dette grundlag opgjort til 
40 ha, idet campingpladsens areal ikke er medregnet. Oplandet er dermed identisk 
med undersøgelsesområdet og de 4 små ejendomme langs østsiden af vejen Aarø.  
 

3.5 Tekniske anlæg 

 
Ifølge den søgning i LedningsEjerRegisteret, LER, som er beskrevet i Orbicons for-
undersøgelse fra juli 2014, er der ingen tekniske anlæg i undersøgelsesområdet. 
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3.6 Afvandingsforhold 

Undersøgelsesområdet blev ved landvindingsprojektet i begyndelsen af 1960’erne 
afgrænset mod syd og øst af et dige, som ifølge landvæsenskommissionens ken-
delse af 19. december 1968 og vedtægten for Landvindingslaget Aarø af samme 
dato blev opført fra højt terræn på den sydlige del af Aarø med krone i kote 2,88 
m DVR90, en kronebredde på 1,0 m, skråningsanlæg 1:3 mod havet og skrånings-
anlæg 1:2 mod land. Langs digets bagside etableredes en afvandingsgrøft, og fyld 
til diget blev hentet fra en grav i det sydøstlige hjørne. 
 
Et areal med matr. nr. 163 Årø, Øsby længst mod sydøst blev herved holdt uden 
for landvindingslaget og har fortsat sit eget dige og med afløb gennem en sluse ud 
i bugten mellem Aarø og Aarø Kalv. 
 
I den omtalte fyldgrav bag diget længst mod øst starter landvindingslagets Kanal H 
med en vedtægtsmæssig bund i kote −0,67 m DVR90 og løber mod nordnordvest 
igennem undersøgelsesområdet med et fald på 0,4 ‰, en bundbredde på 0,4 m 
og et skråningsanlæg på 1:1. Efter 1238 m løber Kanal H ud i først Kanal C og der-
næst Kanal A for at ende i pumpestationen. Igennem undersøgelsesområdet er 
der 3 stk. 7 til 10 meter lange røroverkørsler over Kanal H bestående af 50 cm rør. 
Den mellemste af de tre røroverkørsler ligger lige syd for Aarø Camping, hvor ka-
nalens bundkote ifølge vedtægten er i kote -0,94 m DVR90. Den nordligste af de 
tre overkørsler ligger på en markvej, som løber ud til en rampe op på det østlige 
dige.  
 

 
 
Figur 5.   Den mellemste røroverkørsel over Kanal H set i marts 2015. 
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4. OVERVEJELSER 

 

Projektet på det sydøstlige Aarø vil kun kunne modtage den nedbørsbetingede af-
strømning fra det lokale opland på ca. 40 ha.  Den eneste realistiske måde at ska-
be et vådområde på er derfor at etablere en opstemning i afvandingskanalen, Ka-
nal H, som kan holde vinterens nedbørsoverskud tilbage. Vandstanden vil herved 
kulminere i februar-april måned, hvorefter vandstanden vil falde hen over for-
sommeren, sommeren og høsten, inden vandstanden igen begynder at stige i lø-
bet af efteråret og vinteren.  
 
Aarø Camping er ikke en del af projektområdet og skal fortsat have uændrede af-
vandingsforhold. Campingpladsen afvandes i dag til Kanal H, som derfor skal op-
retholdes uændret på strækningen forbi campingpladsen. Det kan i praksis opfyl-
des ved at placere opstemningen på den opstrøms side af campingpladsen ved 
den mellemste af de tre overkørsler på strækningen, som er vist på Figur 5. 
 
Denne løsning forudsætter, at der ikke sker en afvanding ved dræning ud af det 
projekterede vådområde til strækningen langs med campingpladsen eller videre 
nedstrøms. 
 
Etableringen af vådområdet vil i vinterperioden og det tidlige forår medføre en 
vandstandsstigning i den øvre del af Kanal H på over 1,0 m i forhold til i dag. Det 
vil medføre, at der kan ske tilbageløb mod nord gennem grøften langs med kyst-
diget. Der er derfor også behov for at lukke digegrøften på sydsiden af markvejen 
ud til diget på en måde, som sikrer mod gennemsivning nord på. I praksis vil dette 
også kræve etablering af en lav jordvold langs markvejens sydside. 
 
Målsætningen for projektet til etablering af vådområdet på det sydøstlige Aarø er 
at forberede området til vandstandsforhold svarende til en gennemførelse af det 
det store naturgenopretningsprojekt for hele øen. Det lille opland til det planlagte 
vådområde vil medføre, at vandspejlet i vådområdet vil komme til at svinge mere 
hen over året, end hvis det store naturgenopretningsprojekt blev gennemført. Det 
skyldes, at der i sidstnævnte tilfælde vil ske en vis udjævning i de lokale forskelle 
på afstrømning og fordampning samtidig med, at der nærmest uundgåeligt vil væ-
re lidt udsivning fra det planlagte vådområde til det nedstrøms pumpeafvandede 
område.  
 
Ved fastlæggelsen af det fremtidige vintervandspejl i det aktuelle projektområde 
har vi derfor valgt et vandstandsniveau, som er ca. 0,1 m højere sidst på vinteren, 
end beskrevet for det store naturgenopretningsprojekt.  
 
Det har også været overvejet, om den sydligste af matriklerne, nr. 328 Årø, Øsby 
kunne holdes ude af projektet. Det vil dog kræve bygning af et nyt dige igennem 
et område med vanskelige jordbunds- og adgangsforhold samt etablering af en 
pumpestation og strømforsyning. Løsningen vil ikke være omkostningseffektiv.  
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5. PROJEKTFORSLAG 

 
På grundlag af de indledende overvejelser har vi udarbejdet følgende projektfor-
slag til etablering af vådområdet på det sydøstlige Aarø med henblik på at skabe 
en mere naturlig hydrologi i området, idet der fortsat vil blive afløb til de ned-
strøms områder med pumpeafvanding. Projektet er indrettet efter, at der fortsat 
skal være mulighed for afgræsning af langt størstedelen af arealet. 
 
Projektforslaget er vist på projektkortet i Kort 3. Alle koter refererer til system 
DVR90. 
 
Der etableres en 60 cm brønd i Kanal H, som tilsluttes tæt til den bestående 50 cm 
røroverkørsel med bund i ca. kote −0,90 m. Det kan f.eks. ske ved at skyde et tæt 
plastrør ind i det bestående 50 cm rør.  Brønden afsluttes med en 60 cm stålkup-
pelrist og etableres ca. 2 meter syd for det bestående rørindløb med overløbskant 
i kote 0, 47 m. Rundt om brønden indbygges stampet lerjord op til kote 0,25 m og 
dernæst 0,05 m nøddesten (sten 16-32 mm) op til kote 0,30 m, ud i en afstand af 
mindst 2,0 m, og der fra med skråningsanlæg ikke stejlere end 1:3 ned til bunden 
af den bestående afvandingskanal. Det skal således være muligt at tilse og vedli-
geholde overløbet iført gummistøvler. 
 
For at sikre mod udsivning fra projektområdet til campingpladsen og til Kanal H 
nedgraves en 250 m lang plastmembran af 1,5 mm HDPE på strækningen fra 25 m 
sydvest for det nye overløb og rundt langs østsiden af Kanal H mod nord til pro-
jektområdets nordgrænse ved markvejen ud til diget.  Membranen forventes 
etableret i 2,0 m højde og nedgraves fra kote 0,8 m til kote −1,2 m, idet den nær-
mere højde afklares ved detailprojekteringen. Membranen vil således gennem-
skære og dermed afbryde evt. dræntilløb fra projektområdet ind under camping-
pladsen eller til den bevarede del af Kanal H. Ved tilbagefyldningen omkring 
membranen skal det sikres, at membranen er jorddækket op til over kote 0,9 m. 
 
For tilsvarende at sikre mod udsivning mod nord gennem grøften og lavningen 
vest for diget etableres tilsvarende en 120 m lang HDPE membran i 2,0 m højde 
op til kote 0,8 m på sydsiden af markvejen ud til diget fra terræn i kote 0,9 m mod 
nordøst. Membranen kommer herved til at stå op til 0,3 m over terræn, og der 
etableres derfor et lavt jorddige omkring membranen med en ovenbredde på 1,0 
m i kote 0,90 m og en bredde af basis på 2-3 meter svarende til skråningsanlæg 
ca. 1:3. På de sidste ca. 20 meter ud mod diget lægges membranen ind mod dige-
rampen og afdækkes med ler i mindst 1,0 m bredde på sydsiden.  
 
Der skal bruges ca. 100 m3 råjord og muld til det lille dige. Jorden tages fra marken 
syd for i et område beliggende mellem kote 0,75 m til 1,0 m DVR90. Her afrøm-
mes først muld, dernæst afgraves 0-40 cm råjord og til sidst genudlægges mulden 
på arealet, således at der opstår en lavning på 3-500 m2, som med en forventet 
periodisk vandflade i forårsmånederne vil kunne tjene som ynglested for strand-
tudsen. 
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Omkring 100 m længere syd på i marken er der en lille lavning i marken, hvor der 
tidligere har ligget et vandhul. Det nye vandhul genskabes ved afgravning med en 
øvre afgrænsning på ca. 500 m2 og en grundflade på ca. 150 m2 i en dybde på ca. 
1,0 m under terræn, således at sideskråningerne ikke bliver stejlere end 1:5. Her-
ved fremkommer ca. 300 m3 jord, som udplaneres på de tilstødende arealer med 
muld øverst. Vandfladen forventes herved normalt at blive på mellem 200 og 300 
m2, idet vandhuller forventes at tørre ud hen på sommeren. 
 
Omkring 50 m længere mod syd er der et nuværende noget tilgroet vandhul, som 
foreslås oprenset for aflejret sediment, som udspredes på de tilstødende arealer. 
Samtidig ryddes et enkelt skyggegivende træ. 
 
Det er oplyst, at der kommer en hovedafvandingsledning fra området omkring ve-
jen Aarø over matr. nr. 328 og til den øvre del af Kanal H. Denne rørledning skal 
omlægges til afløb i niveau med projektets vandspejl og et fald på mindst 2 ‰. 
Dette er muligt, da terrænet har hele 5 meter fald over en strækning af 250 m. 
 
I projektområdet ønskes etableret tre mindre fugleøer, der skal være omgivet af 
vand i fuglenes rugetid i april-maj måned. De tre fugleøer etableres på naturlige 
forhøjninger i terrænet, som hæves yderligere med ca. 0,3 m jord, der afgraves 
indenfor en afstand af 20-25 m fra øerne, hvor terrænet i et mindst 10 meter 
bredt bælte skal afgraves i 20-30 cm dybde ned under kote 0,10 m. De tre øer for-
ventes, regnet fra nord, at blive ca. 650 m2, 210 m2 og 330 m2 store.  
 
Ved opfyldningerne skal den nordligste ø trækkes ca. 3 meter mod vest, og der 
skal afgraves i et ca. 10 meter bredt bælte på østsiden af Kanal H. Øen længst mod 
syd skal tilsvarende trækkes ca. 3 meter længere mod syd.  
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6. KONSEKVENSVURDERING 

 
6.1 Vandstandsforhold 

 
Vandspejlet i projektområdet vil ved en normal stor vinterafstrømning på 25 
l/s/km2 ligge i kote 0,50 m. Under meget store afstrømninger vil vandspejlet kort-
varigt kunne komme til at stå 2-4 cm højere. Når afstrømningen fra jordlagene og 
dræn mv. klinger af i/omkring april måned vil vandstanden begynde at falde. Først 
falder vandstanden ned til overløbskanten i kote 0,53 m, men fordampningen vil 
hurtigt tage over efterhånden, som nedbørsunderskuddet øges. Herved svinder 
vandfladerne ind. Så længe der er rigeligt vand til stede, er vandspejlsfaldet be-
skedent på normalt få millimeter i døgnet. Såfremt hele området havde været en 
sø eller vandmættet mose, ville vandspejlsfaldet ikke have været større kun end 
sommerens nedbørsunderskud på i gennemsnit ca. 10-15 cm, jf. Figur 2.2.2 i Orbi-
cons rapport fra 2014.  
 
I projektområdet er der ikke vand i overskud, og efterhånden som optørringen 
skrider frem, accelerer vandspejlsfaldet, da fordampningen nu sker fra jordmatri-
cen, hvor vandindholdet kun udgør ca. en tredjedel af jordvoluminet. Da fordamp-
ningen næsten er den samme, vil vandspejlet derfor falde cirka tre gange så me-
get. Det vil derfor være en naturlig proces, at der midt eller sidst på sommeren 
kun er vand tilbage i de mindre områder, hvor der i dag står vand om foråret.  
 
Fra et tidspunkt i månederne august til oktober overstiger nedbøren igen for-
dampningen, og vandstanden vil begynde at stige og gradvist fylde magasinet op. 
 
Det beskrevne vandstandsforløb med årlige vandspejlsfald på 0,5 til 1,0 m er set 
ved tilsvarende projekter på øen Viggelsø i Odense Fjord og på Aage V. Jensen Na-
turfonds ejendom Ølundgård, der består af tidligere øer, som også kun har et lille 
lokalt grundvandsopland. 
 
Fugleøerne etableres for, at ynglefuglene skal kunne føle sig i tryghed for præda-
torer som ræv og mår, hvoraf i hvert fald ræv findes på øen og udgår en fare for 
alle jordrugende fugle. Erfaringer fra etableringen af nordfyns største sø Engsøen i 
2014 var, at flere par klyder ynglede lystigt på en lille ø opbygget af overskudsjord 
kun adskilt af 20 meter vand fra en meget befærdet vejdæmning. Klyden er blandt 
arterne på udpegningsgrundlaget for NATURA 2000-området. Dette tiltag forven-
tes at fremme ynglemulighederne for klyden, og måske også andre arter på ud-
pegningsgrundlaget som terner.  
 
Den nye lavning og genskabelsen af det tidligere vandhul samt oprensningen af 
det eksisterende, noget tilgroede vandhul sker primært af hensyn til strandtud-
sen, der stadig findes på Aarø, og som er opført som ”Bilag IV-art” i EU’s habitatdi-
rektiv, og som dermed er særligt beskyttelseskrævende. Vandhullerne såvel som 
de forårsoversvømmede arealer vil også kunne blive ynglesteder for den spids-
snudede frø, der ligeledes findes på øen og er en Bilag IV-art. Diverse vandfugle, 
herunder udpegningsarten klyde, vil også kunne udnytte vandhullerne og lavnin-
gen til fødesøgning. 
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6.2 Afvandingsforhold 

 
Den fremtidige afvandingstilstand er beregnet på grundlag af den tidlige forårs-
vandstand i vådområdet i kote 0,50 m.  
 
Ved den anvendte metode beregnes ud igennem det omgivende terræn overalt 
de koter, som det vil være muligt at afvande ned til med et givet fald til de aktuel-
le eller projekterede vandspejlskoter.  
 
Der er fra vandkanten anvendt et fald på 2 ‰, som er det i praksis mindste an-
vendte fald ved dræning med drænrør. Herved beregnes en model af, hvor det 
overfladenære grundvand/drænvandet vil stå ud gennem projektområdet. 
  
Derefter beregnes overalt dybden fra terrænet i højdemodellen ned til de bereg-
nede drænkoter. 
 
Herved fremkommer en model af drændybden i terrænet i projektområdet, der 
anvendes til en konturering, som viser drændybden i intervaller af 0,50 m. De are-
aler, hvor den beregnede drænkote ligger over terræn, betegnes som vandmættet 
jord. I drændybdeintervallet fra 0,0 til 1,0 m findes gradvist mere tørre jorder. 
Arealer med en drændybde på 0,5 til 1,0 m vil være velegnede til græsning og hø-
slet. Arealer med an drændybde mellem 0 og 0,5 m vil som følge af sommeroptør-
ringen også kunne anvendes til græsning, men med nedsat udbytte. Der vil også 
komme græsvækst på en del af de vinteroversvømmede arealer i form af amfibi-
ske græsser som knæbøjet rævehale og manna-sødgræs, men græsudbyttet på 
disse arealer forventes at blive meget beskedent. 
 
En drændybde på 1,0 m anses normalt for fuldt tilstrækkelig for at kunne opnå en 
optimal rodudvikling af de almindelige landbrugsafgrøder og dermed et optimalt 
udbytte. Arealer med en drændybde over 1,0 m er derfor ikke vist i konturerin-
gen. 
 
De beregnede afvandingsforhold for projektforslaget er vist på Kort 4. 
 
Ifølge beregningerne vil der blive 4,67 ha vanddækket areal, inkl. arealer med en 
vandmættet tilstand. 12,63 ha vil få en drændybde på mellem 0,0 og 0,50 m, 
mens 8,04 ha vil få en drændybde på mellem 0,50 og 1,0 m, som det fremgår af 
opgørelsen i Tabel 1, hvor påvirkningerne også er opgjort fordelt på de tre berørte 
lodsejere. Det samlede projektareal er hermed på 25,34 ha. 
 
Projektet er forberedt på at kunne indgå i det store påtænkte samlede vådområ-
deprojekt på hele Aarø, idet vandstands- og afvandingsforholdene i det her be-
skrevne projektområde vil være stort set uændrede. Det eneste nødvendige pro-
jekttiltag vil i så fald være at fjerne den her projekterede opstemning i Kanal H syd 
for Aarø Camping og eventuelt også at hæve røroverkørslen til det nye vand-
standsniveau.  
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Tabel 1 Opgørelse af de arealer, som bliver påvirket af projektet opdelt på så-

vel lodsejere som de anvendte arealkategorier. 

 

Matr. nr. 
Årø by, Øsby 

Vandmættet, 
Drændybde < 0 

ha 

Våd eng, 
Drændybde 0 – 0,5 m 

Ha 

Fugtig-tør eng, 
Drændybde 0,5-1,0 m 

ha 

314, 438 2,98 10,83 6,93 

328 0,32 1,28 0,87 

418, 420 1,37 0,52 0,24 

I alt 4,67 12,63 8,04 

 

6.3 Bygninger og tekniske anlæg mv. 

 

Der er ingen bygninger eller ikke kendskab til nogen ledningsanlæg i projektområ-
det, som vil blive påvirket af projektet. Afløbsforholdene fra Aarø Camping vil væ-
re uændrede ud til Kanal H, og projektet sikrer, at der ikke kan løbe vand fra pro-
jektområdet ind på campingpladsen. 
 
De nuværende røroverkørsler over Kanal H henholdsvis lige syd og lige nord for 
Aarø Camping bevares uændrede således, at der fortsat er adgang til diget og til 
matrikel nr. 314 Årø, Øsby, øst for kanalen. 

6.4 Sagsbehandling 

 
Projektforslaget forudsætter, at der efter ansøgning kan opnås godkendelse af 
projektet efter planloven (VVM-screening), naturbeskyttelsesloven og vandløbslo-
ven.  
 
Der er i projektområdet to små søer (vandhuller), der er registreret som omfattet 
af naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket kræver dispensation som følge af tilstands-
ændringen med et højere vandspejl, uanset at vandstanden i søerne vil blive hæ-
vet, og at naturværdien af søerne samlet set vil blive forbedret. 
 
Området er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om international 
naturbeskyttelse, Natura 2000, hvilket kræver sagsbehandling efter reglerne om 
internationale naturbeskyttelsesområder i naturbeskyttelseslovens § 19b, § 19 d 
og § 19 e. 
 
Jordarbejderne med etablering af de tre fugleøer og den lave jordvold langs pro-
jektgrænsen mod nord er terrænændringer inden for en afstand af 300 m fra ky-
sten. Disse arbejder kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinjen i naturbe-
skyttelseslovens § 15. 
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Opstemningen af Kanal H og omlægningen af rørledningen fra sydvest samt etab-
leringen af membraner er ændringer af de bestående vandløbs- og afløbsforhold, 
som kræver godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser om vandløbsregule-
ring. Det kræver ifølge Bekendtgørelse 1436 om vandløbsregulering mv., at pro-
jektet først offentliggøres i høring i 4 uger blandt de lodsejere, som vurderes at 
blive berørt eller at have en væsentlig interesse i projektet. 
 
Haderslev Kommune er myndighed på de omtalte lovområder med undtagelse af 
strandbeskyttelseslinjen, hvor Naturstyrelsen er myndighed, og hvortil ansøgnin-
gen om dispensationen skal sendes. Naturstyrelsens officielle sagsbehandlingstid 
er 14 uger, men er i praksis ofte ca. et halvt år. 
 
Alle de nævnte afgørelser vil inden for en frist af 4 uger kunne påklages af de som 
måtte have en væsentlig interesse i afgørelsen samt en række anerkendte lands-
dækkende organisationer.  
 
Ved sagens behandling efter vandløbsloven vil følgende lodsejere skulle inddra-
ges: 
 

Matr. nr. Årø by, Øsby 
 

Ejer Adresse 

314, 438 Kim og Jan Nielsen Aarø 259, 6100 Haderslev 
328 Poul Erik Nissen Aarø 242, 6100 Haderslev 
159 Jan Peter Sejersen Aarø 260, 6100 Haderslev 
418, 420, 427 Landvindingslaget 

Aarø 
v/ Svend Aage Hansen, Aarø 

250, 6100 Haderslev 

442 Haderslev Kommune 6100 Haderslev 
 
Projektet forventes finansieret med støtte fra EU's landdistriktsmidler administre-
ret af Fødevareministeriet. Ansøger afholder alle omkostninger til projektets gen-
nemførelse.  
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6.5 Økonomisk overslag 

 
Omkostningerne til gennemførelse af projektet er anslået i nedenstående Tabel 2. 
 
Såfremt anlægsarbejdet kan udføres lige efter høst, forventes der ikke at blive be-
hov for udbetaling af erstatninger for afgrødetab. 
 
Tabel 2 Overslag over omkostninger ved gennemførelse af vådområdeprojektet 

på Aarø, ekskl. moms. 

 

 Mængde Delsum 

Rydning af bevoksninger mv. Sum 15.000 kr. 
Etablering af overløbsbygværk 1 stk. 12.000 kr. 
Etablering af HDPE membran 370 m 111.000 kr. 
Etablering af fugleøer 500 m3 28.000 kr. 
Omlægning af afløbsledninger 250 m 65.000 kr. 
Gravning/oprensning af vandhuller 450 m3 20.000 kr. 
Rådgivning, detailprojekt, udbud og tilsyn  80.000 kr. 
Omkostningsoverslag i alt  331.000 kr. 

 


