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Projektområdet generelt: 

Oversigt: 
Nørreåen har sit udspring i Hald Sø området syd for Viborg by og løber mod vest til Fladbro i Randers 

Kommune, hvor den løber videre ud i Gudenåen. Der hvor Nørreåen løber ind i Randers Kommune, danner 

den grænse mod syd til Favrskov Kommune. Nørreåens forløb udgør ca. 40 km til Fladbro og falder kun ca. 3 

meter på denne lange strækning, hvilket har givet den et roligt forløb og den har tidligere været brugt som en 

god transportvej. Nørreåens strækning udgør i Viborg Kommune ca. 26 km igennem Natura 2000-området 

N30. Hele Nørrådals området udgør 40,2 km2. 

Som et komplementært projekt til LIFE IP Natureman (Landmanden som naturforvalter), arbejder Viborg 

Kommune med at lave en Landskabsstrategi for Nørreådalen. Her indgår ligeledes et forskningsprojekt med 

Københavns Universitet (Regionale Landskabsstrategier) sammen med Randers og Favrskov kommuner. 

Life-IP Natureman har i den forbindelse finansieret en rapport vedr. Viborg Kommmunes jordejeres syn på 

Nørreådalen nu og i fremtiden, hvilken beror på en interviewrunde blandt ca. 70 % af jordejerne i Nørrådalen, 

Rapporten skal ligge til grund for udarbejdelsen af landskabsstrategien. 

Nørreådalen er en del af N30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal samt 

Skravad Bæk. I NATUREMAN-sammenhæng er Nørreådelen en del af sub-regionerne N30-10 Nørreå V, 

N30-11 Nørreå Midt, N30-12 Nørreå Ø (øst) og N30-13 Velds Møllebæk. Denne rapport tænkes også at 

fungere som trin 1-3 rapport for N30-11 0012 Heltzen og N30-11 0018 Velds Møllebæk, da begge områder er 

beliggende indenfor denne rapports beskrivelse. 

Figur 1. Kortet viser delområdet af N30 (grøn skravering) som omfatter Nørreådalen i Viborg Kommune. 

Vandløbet ses svagt med blåt. 

Kortlagt habitatnatur og §3-natur:

I NOVANA er der kortlagt en del arealer med Surt overdrev, Kildevæld og Rigkær, samt mindre arealer med 

Tør hede og Hængesæk. Se figur 2 (kortlægning 2018-2019) og figur 3 (kortlægning 2010-2011). 

Ådalen er arealmæssigt og landskabeligt et lavtliggende område med en mosaik af våde naturtyper. Rigkær 

og kildevæld forekommer spredt langs med dalområdets skrænter og ved foden af Ø-bakken. Næsten hele 

ådalen er en mosaik af § 3-natur, enge, moser og tilgroede søer. Surt overdrev er koncentreret omkring 

arealer sydvest for Ørum.  

I perioden mellem de to kortlægninger er tilstanden for flere af arealerne med Kildevæld gået fra moderat til 

ringe. Flere af arealerne med Rigkær er også gået fra en god til en moderat tilstand. Der er besigtiget 

overdrev og efterfølgende udregnet naturtilstand ved Velds Huse og nord for Løvskal ved kortlægningen i 

2018-19. Kortlægning i 2010-2011 udgør ud over arealer ved Velds Huse og nord for Løvskal også arealer 
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beliggende andre steder. De sammenfaldne arealer viser umiddelbart uændret tilstand. Store dele af Ø er 

kortlagt som enekrat med god tilstand. 

Vedrørende særlige arter kan nævnes Odder, hvis tilstedeværelse er kendt i Nørreå systemet. I subregion: 

N30-10 Nørreå V, er fundet blank sejlmos i rigkær ca. 600 meter vest for Tapdrup sø. I subregion N30-13 

Velds Møllebæk, er der i tilløb til Velds Møllebæk fundet Bæklampret og Gul stenbræk er fundet nær 

kildevæld øst for Hulbæk. 

Figur 2a: Kortlagt habitatnatur og tilstand (2019-udkast) Nørreå v 
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Figur 2b: Kortlagt habitatnatur og tilstand (2019-udkast) Nørreå midt 

Figur 2c: Kortlagt habitatnatur og tilstand (2019-udkast) Velds Møllebæk 
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Figur 2d: Kortlagt habitatnatur og tilstand (2019-udkast) Nørreå Øst. 
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Figur 3a: Kortlagt habitatnatur og tilstand (2010-11) Nørreå V (Blank seglmos) 

Figur 3b: Kortlagt habitatnatur og tilstand (2010-11) Nørreå midt (Odder) 
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Figur 3c: Kortlagt habitatnatur og tilstand (2010-11) Velds Møllebæk (Odder, bæklampret, Gul stenbræk) 

Figur 3d: Kortlagt habitatnatur og tilstand (2010-11) Nørreå Øst (Odder) 
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Figur 4a: Kortlagt §3-natur, Nørreå V. Habitatnaturtyperne indgår som en delmængde af §3-naturtyperne. 

 

Figur 4b: Kortlagt §3-natur, Nørreå midt. Habitatnaturtyperne indgår som en delmængde af §3-naturtyperne. 
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Figur 4c: Kortlagt §3-natur, Velds Møllebæk. Habitatnaturtyperne indgår som en delmængde af §3-

naturtyperne. 

Figur 4d: Kortlagt §3-natur, Nørreå Øst. Habitatnaturtyperne indgår som en delmængde af §3-naturtyperne. 
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Vandløb og grøfter: 
Nørreåen er et offentligt, beskyttet vandløb. 

Der er udarbejdet en selvstændig A1-rapport til denne aktivitet (N30-10 0047), der samler tidligere 

undersøgelser af forholdene omkring vandløbet i Nørreådalen. Rapporten er vedhæftet i bilag 1
 

Nørreåen er omfattet af to regulativer, som i sin tid blev godkendt i henholdsvis Viborg Amt og Århus Amt. I 

Viborg Amts regulativet er vandløbet 35.441 m lang og godkendt i 2005 og denne del af vandløbet ligger i tre 

kommuners myndighedsområde, Viborg, Favrskov og Randers. Viborg Kommune har den største andel af 

strækningen, der er omfattet af Viborg Amts regulativet, men har kun tilsynet med vedligeholdelsen i egen 

kommune. Regulativet skulle have været revideret, men grundet en byrådsbeslutning om at udsætte 

revisionen på baggrund af henvendelse fra lodsejerlauget er dette ikke sket endnu, og revisionen er udsat 

indtil det besluttes politisk at genoptage revisionen. Der er dog foretaget en fuldstændig opmåling af hele 

Nørreåen i 2016. 

Vandløbet er type 2 (mellem vandløb) fra Rindsholm til Vejrumbro, og herefter er vandløbet type 3 vandløb 

(store vandløb) fra Vejrumbro til udløb i Gudenåen. Type 2 vandløb er mellem 2 – 10 meter brede. Type 3 

vandløb er større end 10 meter brede. Faldet på vandløbet er 0,5 ‰ og ned til 0,07 ‰ i Viborg Amts 

regulativet. 

Vandløbet har en ret stor vandføring på 1220 m3/s i starten af vandløbet stigende til 4960 m3/s ved Viborg 

Amts regulativets slutpunkt. Opstigende grundvand menes at være en væsentlig faktor i hele ådalen. 

Den økologiske tilstand for Nørreåen er samlet set karakteriseret som moderat økologisk tilstand, sammensat 

af god økologisk tilstand for smådyr, ukendt tilstand for fisk og henholdsvis ukendt tilstand, god økologisk 

tilstand og moderat økologisk tilstand for makrofytter. I statens vandområdeplaner for 2015-2021 er Nørreå 

udpeget til restaurering ved genslyngning samt udlægning af groft materiale fra Rindsholm til Vejrumbro. 

Viborg kommune har i 2019 igangsat en forundersøgelse af restaureringsmulighederne. 

Regulativmæssig vedligeholdelse af åen har altid været foretaget af en entreprenør. 

Nørreåen har ikke den store interesse for lystfiskerne, men der er flere historier om fangster af gedder og 

store mængder af den invasive signalkrebs. Førhen blev flere af arealerne langs åen brugt til rørskær, og det 

sker næsten aldrig mere, derimod bruges arealerne nu ivrigt til jagt. Nørreåen har et stort uudnyttet potentiale 

for sejlads uden motor. Sejlads med motor er ikke tilladt jf. bekendtgørelsen for Sejlads på Gudenåsystemet 

medmindre det er tilsynsmyndigheden eller der er givet tilladelse til sejlads med forskningsmæssige årsager. 

Der ses ofte kanoer og kajakker på åen og alle faciliteter langs åen er meget brugt, og flere af landsbyerne og 

dennes institutioner, såsom skoler, langs åen bruger åen rekreativt og til undervisningsbrug. 

Nørreåen er formstabil, og der er kun lidt sandtilførsel i starten af vandløbet fra Grundel Bæk. 

https://life-natureman.dk/
https://life-natureman.dk/
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Figur 5a: Vandløb og grøfter, Nørreå v. 

 

 

Figur 5b: Vandløb og grøfter, Nørreå midt. 
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Figur 5c: Vandløb og grøfter, Velds Møllebæk 

Figur 5d: Vandløb og grøfter, Nørreå Øst 
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Andre forhold: 
Ådalen ved Nørreåen er i kommuneplanen for Viborg Kommune udpeget som Naturområde, Værdifuldt 

Landskab og Støjfri område, med specifik geologisk bevaringsværdi.  I disse områder skal naturværdierne 

beskyttes, og anlægsarbejder der forringer de naturmæssige og landskabelige værdier der ligger til grund for 

udpegningen, kan ikke tillades.  

Der er en del stisystemer langs med ådalen og omkring Ø-bakke. Ø-bakke er fredet 1971, med det formål at 

sikre dens bakkeformation, som er af stor geografisk og kulturhistorisk interesse. Der er cykelsti med forløb 

øst-vest langs med den nordlige Natura 2000-grænse. 

Nørreådalen har et stort rekreativt potentiale for kano- og kajaksejlads. Der mangler dog adgangsveje til åen 

og der er langt mellem muligheder for at komme på land fra vand siden. 

Ådalens jordbund er fortrinsvis humusjord og grovsandet jord. Der er stor risiko for okkerudledning (klasse I). 

Sub-region N30-10 Nørreå V 

Viborg Naturpark rækker ind i området fra Bruunshåb til øst for Tapdrup. Naturparken arbejder med natur-, 

kultur- og rekreative oplevelser og et Naturparkforum, der arbejder med fortsat at udvikle området. 

https://naturpark.viborg.dk/ 

Sub-region N30-11 Nørreå Midt 

Her er gennemført lavbundsprojekt Heltzen pumpelang (Naturstyrelsen). (Aktivitetsnr. N30-11 0012 

forundersøgelser Nørre å midt Heltzen).  

Sub-region N30-12 Nørreå Ø (øst) 

Der er givet tilsagn om tilskud til sammenbinding af Natura 2000-naturtyper ved permanent ekstensivering af 

driften (2018), ca.11,9 ha. Arealet er beliggende nær Tindbæk Fælledvej op af kommunegrænsen til Randers. 

Sub-region N30-13 Velds Møllebæk 

Her er vådområdeprojekt Velds Møllebæk under gennemførelse ved Viborg Kommune. 

I 2018 og 2019 er gennemført LIFE NATUREMAN, Aktion C5 (N30-11 0015 og N30-12 0045) Maskinel høst 

af biomasse på naturarealer. Arealerne er beliggende umiddelbart nordøst for Ø.  

Der arbejdes med forundersøgelse til Lavbundsprojekt Kvorning, som også rækker ind i Sub-region N30-12 

Nørreå Ø (øst). Naturstyrelsen er ansvarlig for forundersøgelsen. 

Trusler mod områdets naturværdier:

Tilstanden for naturtyperne kildevæld og rigkær er især afhængig af graden af tilgroning med høje urter og til 

dels vedplanter. Manglende pleje på disse naturtyper samt på surt overdrev er derfor en trussel. 

Nuværende pleje, drift og driftshistorie: 
Der er store forskelle i hvordan arealerne langs med ådalens skrænter og bund plejes. Resultat af 

interviewundersøgelse foretaget af Københavns Universitet kommer som særskilt rapport via LIFE-projektet. 

Interviewundersøgelsen beskriver den aktuelle pleje og lodsejernes ønsker for fremtidig brug og deltagelse i 

pleje af området. Her indgår ligeledes beskrivelse af drift og driftshistorie. Den foreløbige konklusion fra 

interviewundersøgelsen har vist at der er stor interesse for at medvirke til at indgå i samarbejder omkring 

forvaltning af arealerne. 

https://naturpark.viborg.dk/
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Ejerstruktur: 

Figur 7: indenfor N2000-afgrænsningen (brun afgrænsning). Matrikler vises med grønt. 

Ejerstruktur optalt via excel-udtræk viser at der er mere end 450 lodsejere, der har arealer indenfor området. 

Stort set alle har også arealer udenfor ådalen og N2000-området. Flere af jordstykkerne er smalle og ligger 

langt fra ejendommens øvrige arealer, og over halvdelen af lodsejerne har kun 1 lod inden for området. Der er 

således som udgangspunkt gode muligheder for at sammenlægge driften i større enheder, enten gennem 

græsningsfællesskaber eller en egentlig jordfordeling. 

Der er i forbindelse med Københavns Universitet /IGN’s komplementære aktivitet i form af projektet 

”Regionale Landskabsstrategier” gennemført en ejendomsmæssig forundersøgelse og en 

interviewundersøgelse. Der er udsend breve til 217 ejere, der ejer > 5 ha i området. Heraf har 114 lodsejere 

medvirket i en interviewundersøgelse. Rapporten beskriver blandt andet ejernes ønsker for den fremtidige 

drift. 



16 
 

Nedenstående kort viser afgrødekoder for markblokke i området (2018). 

 

Figur 7a: afgrødekoder for markblokke (2018). N2000-området subregion Nørreå v 

 

Figur 7b: afgrødekoder for markblokke (2018). N2000-området subregion Nørreå midt 



17 

Figur 7c: afgrødekoder for markblokke (2018). N2000-området subregion Velds Møllebæk 

Figur 7d: afgrødekoder for markblokke (2018). N2000-området subregion Nørreå øst 

Som det fremgår af figur 7a-d var meget få arealer i N2000-området i 2018 i almindelig omdrift. Størstedelen 

var græs eller andet grøntfoder eller ikke i omdrift, få steder med vårbyg og vinterraps. Kun de højereliggende 

arealer ved Ø-bakker dyrkes der majs, vinterbyg og vinterrug. 
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Arealerne umiddelbart op til N2000-området var derimod i vid udstrækning i drift med vårbyg, vinterraps og 

andre vinterafgrøder, samt majs og kartofler. Ved sammenligning med 2014, ses det at arealer indenfor 

N2000-området med græs eller andet grøntfoder fremstår som udyrket, mens arealerne udenfor fortsat er i 

omdrift. 

Overordnet vision for området: 
De mange små arealer med habitatnaturtyper (kildevæld, rigkær, surt overdrev, tør hede, hængesæk) 

sammenbindes i større enheder, hvorved det gøres attraktivt at foretage den fornødne pleje. De fleste arealer 

er lave, våde arealer og skal forsøges sammenkoblet med og højere, og tørre arealer, hvilket giver de bedste 

muligheder for at arealerne kan afgræsses. Overdrevsarealerne gives særlig fokus. Synergi med 

igangværende og udførte vådområde- og lavbundsprojekter samt eventuelle vandløbsrestaureringer skal 

søges, særligt i forhold til lodsejerinddragelse.  

De næste trin: 
Interessentundersøgelse: 

Viborg Kommune og Københavns Universitet /IGN gennemfører i perioden 2019-2021 en komplementær 

aktivitet i form af forskningsprogrammet ”Regionale Landskabsstrategier”, hvor det er planen, at der i 2021 er 

udarbejdet en landskabsstrategi for Nørreådalen.  

I 2020 vil der gennemføres en række arrangementer, der indbyder alle interessenter (foredrag, ekskursion 

mv.). Ligeledes vil der arbejdes med en udvalgt interessentgruppe ved en række morgenkaffemøder, hvor der 

vil sættes fokus på interesser i ådalen. Ultimo 2020 vil der være nedsat en strategigruppe af 

kerneinteressenter, som kan medvirke til at udarbejde landskabsstrategien. 

LIFE IP Natureman har finansieret den første del med interviewundersøgelsen. Når de endelige resultater 

foreligger fra den Regionale Landskabsstrategi, indgår data herfra i de næste faser i LIFE IP Natureman 

projekter.  

Den Regionale Landskabsstrategi finansieres dels af Viborg, Randers, Favrskov kommuner, samt af 

Københavns Universitet og eksterne fonde. Den endelige landskabsstrategi og rapport for 

interviewundersøgelsen bliver tilgængelig via https://life-natureman.dk/  

Botanisk forundersøgelse: 

Der er tidligere registreret en del interessant flora i området. Se nedenstående kort, hvor en rød plet markerer 

et fund i amtets registreringer (fra 1945 til 2001). Der er tale om arter som Gul stenbræk, Vibefedt, Leverurt, 

Tvebo star, Sump hullæbe, Engblomme og Maj- Plettet- og Purpurgøgeurt. Arter der alle knytter sig til fugtige 

områder.  

https://life-natureman.dk/
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Figur 8a: Artsfund 1980 – 2001 og Habitat-arealer. Nørreå v. 

Figur 8b: Artsfund 1980 – 2001 og Habitat-arealer. Nørreå midt og Velds Møllebæk. 
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Figur 8a: Artsfund 1980 – 2001 og Habitat-arealer. Nørreå Øst. 

Kun få områder er registreret som Habitatnatur (markeret på kort med røde polygoner). De øvrige områder 

nær Nørreåen er registreret som mose og enge beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Der er behov for 

at få et opdateret kendskab til de særlige artsfund der knytter sig til rigkær, kildevæld og overdrevsarealer. 

På baggrund af data fra NOVANA, lodsejerinteressen og supplerende registreringer skal det analyseres 

nærmere hvilke tiltag der skal til og er mulige at gennemføre for at fremme en udvikling mod og/eller 

fastholdelse af gunstig bevaringsstatus i de enkelte rigkær, kildevæld og overdrevsarealer, herunder 

udvidelse og sammenbinding af forekomsterne. Den nedadgående tendens i tilstanden, som er konstateret for 

flere af forekomsterne, skal også undersøges nærmere. 

Denne forundersøgelse til helhedsplan for Nørreå-dalen dækker over flere sub-regioner og efterfølgende 

aktiviteter udarbejdes under sub-regionerne. Sub-regionerne screenes for naturpleje/-

genopretningspotentiale. Her inddrages resultater fra Københavns Universitets rapport samt Rapporten der 

samler tidligere vandløbsundersøgelser i Nørreådalen. 

Hydrologisk forundersøgelse: 
Afhængig af hvor stort behovet for at ændre hydrologien omkring kildevæld og rigkær vurderes at være i 

forhold til at fremme og fastholde gunstig bevaringsstatus, gennemføres en hydrologisk forundersøgelse af 

mulighederne de pågældende steder. Undersøgelsen kan både omfatte model-beregninger og vurderinger i 

felten. Vandløbsprojekter, vådområde- og lavbundsprojekter, biomassehøst og ønsker/muligheder for 

afgræsning skal tages med i vurderingerne. Hydrologiske forundersøgelser gennemføres i sub-regionerne, og 

tidligere afsatte beløb til konsulent annulleres og gensøges under sub-regionerne. 

Orbicons model til beregning af karakteristiske afstrømninger kan evt. inddrages. 

I forbindelse med afklaring af botaniske og hydrologiske forundersøgelser forventes kontakt med de berørte 

lodsejere at resultere i komplementære projekter. 

Relevante aktioner 
Efterfølgende aktioner i NATUREMAN der vurderes umiddelbart at være relevante for helhedsplanen for 

Nørreådalen, opdeles i de næste trin i sub-regionerne N30-10 Nørreå V, N30-11 Nørreå Midt, N30-12 Nørreå 

Ø (øst) og N30-13 Velds Møllebæk. 
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Indledning 
Med ændringen i vandløbsloven i 1984 fik hensynet til målene for miljøtilstanden i vandløb vægt i forhold til 

afvandingshensynet, som hidtil havde været eneste formål i vandløbsloven. Lovændringen medførte en ændring i 

vandløbsvedligeholdelsen, der blev indført med et tillægsregulativ. Den ændrede vedligeholdelse blev efterfølgende 

angivet som årsag til afvandingsmæssige problemer ved vandløb mange steder. 

Særlig har grødeskæringen i Nørreåen det sidste halve århundrede været genstand for mange henvendelser til 

vandløbsmyndigheden fra lodsejerne, der har arealer beliggende i ådalen. I forbindelse med henvendelserne har der 

været fremsat flere forskellige forklaringer om årsagen til de landbrugsmæssigt set dårlige afvandingsforhold på 

arealerne i ådalen. 

Hovedparten af begrundelserne peger alle i retning af, at vandløbsmyndigheden ikke har foretaget en tilstrækkelig 

intensiv vedligeholdelse. Dette på trods af, at Nørreåen op gennem tiden er uddybet og gravet bredere, i forsøg på at 

tilgodese afvandingstilstanden. Resultatet er, at åen i dag er dybere og op til ca. dobbelt så bred i forhold til, hvad der 

er angivet i vandløbsregulativet. Desuden blev grødeskæringen gennem tiden intensiveret så den frem til 2006 tillige 

blev gennemført kontinuert i hele åens dybde og bredde. Det betød, at der på delstrækninger blev skåret grøde op til 

7 eller 8 gange i løbet af grødeskæringssæsonen mellem ca. 1. juni og oktober. 

Viborg Amt indledte regulativrevisionen i år 2000. Som del af beslutningsgrundlaget for fastsættelsen af 

bestemmelserne om grødeskæring i regulativet, blev der gennemført en række undersøgelser, med det formål at 

belyse årsagerne til de afvandingsmæssige problemer. Den offentlige fremlæggelse af regulativforslaget gav 

efterfølgende anledning til yderligere behov for afklaringer, så der under hele revisionsperioden til udgangen af 2005 

er gennemført 11 forskellige undersøgelser. Nærværende notat samler op på den viden, der er samlet ved disse 

undersøgelser. 

Senest har Viborg Kommune i 2015 gennemført en opfølgning, der har til formål at evaluere de beregninger af ændret 

vandstand i Nørreåen, der indgik i undersøgelserne af kvælstoffjernelse i ådalen. Derfor indgår dette arbejde tillige i 

notatet. 

 

Oversigt over undersøgelser med resume af konklusionerne. 

1996. Vandstandsforhold. Udvikling i vandstandsforholdene i amtsvandløbene i Viborg Amt før og 

efter indførelse af miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse. 
Undersøgelsen er gennemført i vandløb, hvor der har været data om daglige vandstande i 5 år på begge sider af 

tidspunktet, hvor Amtet i et tillægsregulativ indførte skånsom vandløbsvedligeholdelse. Nørreåen ved Vejrumbro 

indgik i undersøgelsen. 

Konklusion. Undersøgelsen viser, at der i Nørreå sker en fordobling af grødens påvirkning af vandstanden i 

sommerhalvåret fra ca. 30 cm til 60-70 cm fra sommeren 1989 til sommeren 1990. Stigningen skyldes med 

overvejende sandsynlighed at vandet blev mere klart, så grødevæksten blev fordoblet, fordi undervandsvandplanterne 

fik mere lys. Vandløbsvedligeholdelsen i Nørreå blev ikke ændret i perioden på trods af tillægsregulativet, så 

grødeskæringen var ikke medvirkende årsag. Det var ikke muligt at påvise årsagen til, at vandet pludselig blev klart. 

Fra vinter uden grødevækst til sommer stiger vandstanden i åen nu 60-70 cm på grund af grødevæksten, på trods af, 

at der fortsat gennemføres intensiv grødeskæring. 

 

1996. Sætninger. Sænkning af jordoverfladen på vandløbsnære arealer efter gennemført 

hovedafvanding, undersøgt på syv delarealer ved fem vandløb i Viborg Amt. 
Undersøgelsen er gennemført ved en sammenligning af terrænhøjderne mellem den opmåling, der blev gennemført 

forud for den seneste vandløbsregulering, med en ny opmåling foretaget medio 1990’erne. I Nørreådalen er der 

foretaget en sammenligning i et delområde mellem Velds Møllebæk og Nybro lige vest for Ø bakke. Opmålingen fra 

før reguleringen er fra 1908, og den nye opmåling er fra 1992. Jordtypen i delområdet er den samme som man ifølge 



3 
 

arealdatakontorets jordklassificeringskort finder i 80% af de vandløbsnære lavtliggende arealer i ådalsbunden: humus, 

JB nr. 11. 

I forbindelse med reguleringen i 1909-11 blev vandstandssænkningen i området projekteret til ca. 78 cm. 

Konklusion. Opmålingerne viser, at terrænet i delområdet gennemsnitligt har sat sig 55-60 cm, med de største værdier 

på ca. 70 cm, svarende til op til 90% af den øgede afvandingsdybde der blev opnået i 1909-11, således at den 

aktuelle afvandingsdybde nu er på omtrent samme niveau som i perioden lige før reguleringen. 

 

2001. Baggrundsnotat for udarbejdelse af nyt regulativ for Nørreåen. 
Den særligt intensive vedligeholdelse i Nørreåen gik langt ud over det, som var tilladt i det gældende 

vandløbsregulativ. Ved vedtagelse af et nyt regulativ skulle der træffes beslutning om den intensive vedligeholdelse 

skulle lovliggøres på trods af Nørreåens målsætning, eller om vedligeholdelsen skulle omlægges til de 3 årlige 

grødeskæringer, som var beskrevet i det gældende regulativ. Notatet beskriver rammerne og lægger op til det valg om 

fremtidig afvandingstilstand i ådalen, som grundet den særlige vedligeholdelsespraksis, kan tænkes drøftet politisk i 

forbindelse med udarbejdelse af et nyt regulativ. 

Valgmulighederne var: 

• vedligeholdelse som viderefører det gældende regulativs bestemmelser, 

• vedligeholdelse som den der på det tidspunkt blev praktiseret (lovliggørelse af hidtidig tilstand), samt 
mere teoretiske alternativer 

• ophør af vedligeholdelse, eller 

• mest mulig afvanding ved gennemførelse af tidligere fremsat reguleringsprojekt 
 

Indhold. Notatet rummer en beskrivelse af åens tilstand, som afviger væsentligt fra det gældende regulativs, og 

beskriver den afvandingssituation, der findes i ådalen. Desuden angives en vurdering af den forventede tilstand 

fremadrettet, hvis åen blev indsnævret på én gang til regulativdimensionen. Der er til beskrivelsen udarbejdet to 

oversigtskort, der dels viser vandstandsforholdene i ådalen om sommeren ved den aktuelle vedligeholdelsesintensitet, 

og dels ved en situation, hvor åen har den regulativmæssige dimension.  

Der er i notatet angivet opgørelser over lovgivningsmæssige rammer, arealanvendelser, daværende tilskuds- og 

indtægtsforhold, dækningsbidrag, bedriftsstørrelser og beregnede drændybder. Der tages i notatet udgangspunkt i en 

regulativrevision, der viderefører det gældende regulativs bestemmelser, men derudover findes en beskrivelse af de 

forventede konsekvenser, dels ved en situation hvor vedligeholdelsen af Nørreåen ophører, og dels i en 

gennemførelse af et omfattende afvandingsprojekt som Hedeselskabet udarbejdede i 1950’erne. Projektets 

hovedelementer oplistes og prissættes ud fra en overslagsmæssig prisfremskrivning af hovedelementerne. 

Selve projektbeskrivelsen fra Hedeselskabet er vedlagt i det efterfølgende bilag. 

Konklusion. Notatet lægger op til at det nye regulativ viderefører det gældende regulativs dimensioner. 

 

1960. Hedeselskabets særtryk om forslag til afvanding af Nørreåen. 
Arealerne langs Nørreåen beskrives allerede i 1950’erne som vandlidende. Efter en omfattende forundersøgelse 

foreslår man et projekt for hovedparten af ådalen bestående af 

• En uddybning og udvidelse af Nørreåen. 

• Et sluseanlæg med højvandspumpestation ved Fladbro, indrettet med 4 pumper hver med en kapacitet på 4 
m3/s. 

• Etablering af diger langs åen på de strækninger der trods udvidelsen alligevel vil svømme over. 

• Kunstig afvanding af engene med 35 automatiske pumpestationer. 

• Etablering af afvandingskanaler i forbindelse med de automatiske pumpestationer, herunder lodret dræning 
langs ca. 10 km åstrækning 

• Etablering af landkanaler til at føre vandet fra det bagved liggende opland uden om engene direkte til 
Nørreåen. 
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Projektet omfattede 2220 ha. af i alt 2500 ha. Resten er enten beliggende i daværende pumpelag, ligger så højt at de 

ikke behøver kunstig afvanding eller ligger, så en kunstig afvanding vil blive ”urimelig kostbar”. 

Til projektet kommer evt. udgifter til detailafvanding og evt. kultivering efter behov. 

Konklusion. En evt. beslutning om projektets gennemførelse skal lægges ud til afstemning blandt lodsejerne. Projektet 

er aldrig gennemført. Det er andet steds fundet, at et flertal af lodsejerne ved Nørreåen stemte imod forslaget. 

 

Maj 2002 Nørreå ved Vejrumbro – vandstanden før og nu. 
Undersøgelsen er lavet på et tidspunkt før det gældende regulativ blev vedtaget. Derfor repræsenterer konklusionerne 

åens tilstand mens den intensive vedligeholdelse fortsat blev praktiseret. 

Ved Vejrumbro har der været registreret vandstande siden 1917, dog med en pause fra 1967 til 1974. Vandstandens 

variation mellem vinter og sommer er undersøgt i 1925, 1935, 1945, 1955 og 1965 og sammenlignet med variationen 

efter 1974. Frem til 1967 var målestationen ikke indmålt i det nationale kotesystem DNN. Data frem til 1967 kan derfor 

ikke sammenlignes i højder med data efter 1974. Derimod kan årsvariationen fra vinter til sommer sammenlignes, 

uanset kotesystem.  

Det konkluderes, at vandstanden i Nørreåen, modsat de fleste andre vandløb, er højest om sommeren. Endvidere 

viser det sig at forskellen mellem laveste vintervandstand og højeste sommervandstand var større frem til 1965, end 

det er observeret efter 1974. Forskellen ligger mellem 90 cm. og 1,4 m til og med 1965 med højeste værdi i 1945, 

mens variationen ligger mellem  (30)40 og 60(70) cm. efter 1974. 

Undersøgelsen korrelerer vandstanden om sommeren med undersøgelser af grødesammensætning og -dækning og 

belyser udviklingen i vandstand efter 1974 i forhold til grødevækst og vandløbsvedligeholdelse. Det er fundet, at 

vandstanden i åen er faldet fra 1970’erne til 1980’erne, som følge af en mere intensiv vedligeholdelse. Fra 1990 er 

vandstandsstigningen fra vinter til sommer fordoblet, hvilket tilskrives øget grødevækst der hænger sammen med at 

åens vand blev væsentlig mere klart.  

I et andet hovedtema er der fundet en øgning af åens middelvandføring på 20%. Stigningen begrundes i, 

• at årsmiddelnedbøren faktisk er steget, 

• at Nørreå nu modtager et øget bidrag fra et grundvandsopland, der er større end det topografiske 
opland, samt 

• at der er sket en omfordeling af nedbøren, således at denne er mindsket om sommeren, hvor 
fordampningen er størst, men nedbøren er steget tilsvarende mere om vinteren. 

 
Stigningen i årsmiddelvandføring kan ikke skyldes øgning i befæstede arealer i oplandet, herunder især i Viborg By, 

idet befæstelsesgraden i et vandløbsopland ikke har indflydelse på årsmiddelvandføringens størrelse. 

 

Maj 2003. Nørreå. Supplerende undersøgelser. Scenarier for ådalen. 
Rapporten er udarbejdet på baggrund af de til da modtagne kommentarer fra offentligheden efter fremlæggelsen af 

regulativforslag for Nørreå, til forbedring af grundlaget for de politiske beslutninger. Den indeholder en vurdering af 

konsekvenserne ved de hidtidige scenarier, samt en vurdering af konsekvenser for vandstandsforhold ved udvidelse 

af åen med 2,5 og 5 m. På baggrund af de beregnede vandstandsforhold kortlægges og gennemgås evt. 

afværgeforanstaltninger for de tekniske anlæg inden for det undersøgte område. Desuden redegøres for 

konsekvenser for drændybder ved de forskellige scenarier. 

I et særligt bilag redegøres uddybende for de to scenarier med udvidelse af bundbredden, inkl. overslag over 

anlægsomkostninger, og i et yderligere notat redegøres for vurdering af de befæstede arealers betydning for 

vandstanden i åen. De to bilag beskrives neden for i to selvstændige afsnit. 

Tekniske anlæg udgøres af pumpelag, kabler og ledningsanlæg, spildevandsanlæg, broer og veje. 



5 
 

Konklusion. Rapporten angiver beregnede vandstandsændringer ved sommer middel og sommer maks. vandstand i 

forhold til åens aktuelle tilstand: 

 

Scenarie Vandstand Ændring, cm Anlægs udg. 
mio. kr. 

Bemærkning 

Hidtidigt 
regulativ 

Sommer middel 
og maks. 

Ca 90 - 150 - Forskel mindst ved Vejrumbro – 
størst mod øst ved amtsgrænse 

Nuværende 
dimension med 
ophør 
vedligeholdelse 

-Do- Ca. 60 - 110 - - Do - 

Udvidelse 2.5 
m 

Vintervandstand Sænkning 5 
– 15 

Ca. 4.1 Størst forskel øst for Ø bakke – 
mindst længst mod øst 
(amtsgrænsen) 

Udvidelse 5 m - do - Sænkning 8 - 
22 

Ca. 6.8 - Do - 

 

Desuden indeholder rapporten opgørelser i tabeller og på kort over ændringer i drændybder/vanddækket areal, 

opgjort dels i ha og dels i % af undersøgelsesområdet. 

Det gøres op, at ved åens aktuelle tilstand vil ca.354 ha, svarende til 16% af arealerne stå under vand. Ved 

indsnævring af åen til regulativtilstanden anslås 74% af arealerne at komme til at stå under vand ved sommer middel 

vandføring, mens 8% af arealerne fortsat vil have drændybder over 70 cm. (Man skal dog huske, at % beregningerne 

er afhængig af afgrænsningen af undersøgelsesområdet). 

Derudover gør rapporten ændringer i afvandingsforholdene op ved den beskrevne udvidelse af bredden på 2.5 m og 

konstaterer, at der kun ses mindre ændringer af de nuværende afvandingsklasser. 

 

Juni 2004. De befæstede arealers betydning for afstrømnings- og vandstandsforhold i Nørreå. 

I debatten om forholdene i Nørreådalen er der fremsat påstande om, at den øgede vandstand kan skyldes en øget 

oppumpning af grundvand og dermed et øget vandforbrug i byerne, ligesom det er påpeget, at den store byudvikling i 

og omkring Viborg og dermed en kraftig forøgelse af de befæstede arealer, medfører en hurtigere afledning af 

overfladevand til Nørreå med højere vandstande til følge. 

Konklusion. Rapporten vurderer, på baggrund af en konkret ekstremhændelse, hvor vandspejlet i Nørreåen ved 

Vejrumbro steg 38 cm, at den del, som skyldes de befæstede arealer udgør mellem 0 og 2 cm. 

I spørgsmålet om påvirkning af vandstanden i Nørreåen fra øget vandindvinding viser rapporten at udledningen af 

renset spildevand fra Bruunshåb rensningsanlæg kun udgør 5,4 % af Nørreåens vandføring ved Vejrumbro, og at 

vandforbruget i forsyningsområdet er faldet til 60 % af forbruget i 1980’erne. 

 

Juni 2004. Påvirkning af Hammershøj teglværk.  
Undersøgelsen belyser de nuværende afvandings- og terrænforhold på teglværket, samt vurderer hvilke 

konsekvenser det mest vidtgående forslag til vandløbsregulativet (fastholdelse af den hidtidige regulativmæssige 

dimension) vil få for teglværket. Undersøgelsen omfatter både selve industrianlægget samt graveområderne i ådalen. 

Konklusion. Det blev vurderet, at det ikke var nødvendigt med afværgeforanstaltninger for fabriksområdet. 

For de dele af lerindvindingsområderne, der bliver påvirket, kan det blive nødvendigt at foretage pumpning af de 

afgravede arealer for at udgrave leret. Ifølge teglværket kan det også blive nødvendigt at foretage yderligere tørring af 

det opgravede materiale på fabriksområdet og eventuelt anlægge nye kørselsveje i og ved udgravningerne. Det er 

desuden muligt at enkelte områder bliver uegnet til lerindvinding ved den forhøjede vandstand. (Komm.: Amtsrådet 
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har på et senere tidspunkt i forbindelse med en opfølgning på vedtagelsen af det nye regulativ besluttet, at 

graveplanerne tilpasses så man imødegår evt. skader som følge af stigende vandstand). 

 

Juni 2005. Nørreådalen. Detailundersøgelse af jordbundssætninger. 
Undersøgelsen er en udbygning af de få tidligere gennemførte undersøgelser af sætninger i ådalen, til underbygning 

af konklusionerne. Desuden redegøres for en opsamling af eksisterende viden om jordbundsforholdene i ådalen, og 

der gives en beskrivelse af de aktuelle jordbundsforhold på 6 udvalgte delarealer, ud over det areal der indgik i 

undersøgelsen i 1996. På de 6 arealer foretages desuden en ny undersøgelse af udviklingen af terrænforholdene 

efter tidligere gennemførte detaildræninger. Delarealerne er udvalgt blandt sager i Hedeselskabets arkiv, så de 

repræsenterer hele ådalens udbredelse mellem Randrup bro og Ålum. Rapporten opsummerer desuden en række 

faktorer som bidrager til jordbundssætninger på organogene jorder. Der redegøres for ådalens afvandingshistorie det 

store afvandingsprojekt fra 1955 beskrives.  

I beskrivelsen af baggrunden giver rapporten en opsamling af baggrunden for Amtsrådets vedtagelse af nyt 

vandløbsregulativ i november 2004 og den er udarbejdet som del af Amtsrådets beslutning i forbindelse med 

vedtagelsen. 

I rapporten undersøges sætningernes omfang i Nørreådalen for arealer, der har været genstand for forskellige 

afvandingstiltag. Det drejer sig om arealer 

• der alene har været påvirket af reguleringsprojektet fra 1911 og eventuelt af afvandingsgrøfter, 

• der er påvirket af detaildræning, og 

• arealer, der tillige afvandes ved hjælp af pumpning. 

Efter gennemgang af undersøgelserne på det enkelte delområde sammenfattes undersøgelsen i den følgende 

konklusion, som her citeres direkte, også fordi den trækker tråde tilbage til tidligere undersøgelser.: 

Konklusion. Ud fra tidligere gennemførte jordbundskortlægninger omfattende Nørreådalen er det i afsnit 2.1 vist, at 

langt hovedparten (ca. 90 %) af ådalens jordbund inden for det projektareal, der har dannet grundlag for Viborg Amts 

arbejde med det nye regulativ (2.184 ha), er af organogen oprindelse, og overvejende består af eller har bestået af 

tørv på mindst 1 m’s tykkelse og i mange tilfælde væsentligt dybere. Disse jordtyper forekommer typisk på den flade 

lavtliggende vandløbsnære del af ådalen. De resterende ca. 10 % af ådalen består hovedsageligt af sand 

(overfladejorden) eller moræneler (lidt dybere jordlag), og de minerogene jordtyper forekommer typisk på overgangen 

til de højere liggende arealer. Jordbundsundersøgelser gennemført i forbindelse med denne detailundersøgelse viser 

ligeledes, at jorden på alle undersøgte delområder overalt består af organogen jord til mindst 1 m’s dybde. 

Jordbunden på delområderne er enten tørv eller gytje. 

Det er velkendt, at afvanding og dræning af organogene jorder (tørv, dynd og gytje m.m.) medfører en sænkning af 

jordoverfladen. Sænkningens eller sætningens størrelse afhænger af en række forhold, hvoraf de vigtigste er jordens 

fysiske egenskaber og lagtykkelse, grundvandsstanden før og efter afvanding samt arealanvendelsen og 

dyrkningspraksis. Det er naturligvis forbundet med en vis usikkerhed at bedømme sætningsforholdene i en hel ådal ud 

fra undersøgelser af i alt 7 delområder. I tilfældet Nørreådalen forekommer det dog rimeligt at drage visse generelle 

konklusioner herom på baggrund af de 7 delområder, idet: 

• De udvalgte områder ligger spredt i Nørreådalen, således at de på denne måde er repræsentative for hele den del 

af dalen, der er beliggende i Viborg Amt (placeringen er vist i figur 2.2.1),(bilag1). 

• Alle delområderne er beliggende i den flade del af ådalen i alle tilfælde grænsende op til Nørreå og beliggende 

inden for det projektareal, der har dannet grundlag for Viborg Amts arbejde med det nye regulativ (2.184 ha). 

• Jordbundskarteringer har vist, at ca. 90% af Nørreådalen består af organogene aflejringer til mindst 1 m’s dybde. 

• Jordbundsundersøgelser har godtgjort, at jordbunden på alle undersøgte arealer består af organogene aflejringer 

til mindst 1 m’s dybde.  

• Detailundersøgelsen har i alt omfattet 77 ha (inklusive arealet ved Nybro), hvilket svarer til 3,5 % af Viborg Amts 

projektområde på 2.184 ha.  
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Ud fra eksisterende viden om jordbundssætninger på organogene jorder vil man forvente, at sætningernes omfang alt 

andet lige vil stige med stigende afvandingsintensitet. Det vil således kunne forventes, at sætningerne vil være mindst 

på de arealer, hvor der ikke eller kun i meget begrænset omfang er gennemført egentlige afvandingstiltag, mens 

sætningerne vil være størst på de intensivt afvandede arealer (detaildræning plus udpumpning). Dette er eftervist i 

detailundersøgelsens transektanalyser, hvor sætningerne på arealerne, hvor der ikke er gennemført egentlige 

afvandingstiltag, i gennemsnit har været 0,7 cm/år, mens de på arealerne med intensive afvandingsanlæg har været 

dobbelt så store, nemlig i gennemsnit 1,4 cm/år. Hertil kommer område 6, hvor der er etableret afvandingsgrøft med 

pumpestation. Her er sætningen langs det undersøgte transekt 0,6 cm/år, mens den på hele arealet er væsentligt 

større, nemlig 1,4 cm år. Endelig findes område 5, hvor der alene er gennemført detaildræning, og også her har 

sætningen i gennemsnit været ca. 1,4 cm /år. 

Fokuseres der ligeledes på de historiske og aktuelle terrænopmålinger fremkommer samstemmende resultater, 

nemlig at sætningsraten på arealer med ekstensiv afvanding er ca. 0,8 cm/år, mens der er ca. 1,5 cm/år på intensivt 

afvandede arealer. 

Det er bemærkelsesværdigt, at arealer, der ikke er afvandede ved tekniske anlæg af nogen form, alligevel har sat sig i 

det nævnte omfang. Over den 98-årige periode, der er forløbet siden den første opmåling i Nørreådalen og frem til nu, 

betyder en sætning på 0,7 - 0,8 cm/år en samlet sætning på omkring 70 cm. Den afvandingsmæssige gevinst ved 

reguleringen fra 1911, hvor vandløbsbunden blev uddybet ca. 80 cm, er således stort set ophævet. 

På de fleste af de undersøgte arealer, er der på et tidspunkt etableret afvandingsanlæg, hvilket har øget 

sætningsraten betydeligt. På disse arealer er effekten af reguleringsprojektet fra 1911 mere end ophævet. 

Resultaterne bekræfter således de konklusioner, som Viborg Amt har draget af Hedeselskabets 

sætningsundersøgelse fra 1996 samt af Hedeselskabets undersøgelser af vandføring og vandstand i Nørreå før og 

nu, nemlig at hovedårsagerne til afvandingsproblemerne i Nørreådalen især hænger sammen med, at jorden har sat 

sig, ligesom en øget grødemængde i vandløbet i den seneste ca. 15 år har medført højere vandstande. 

Perspektiver ifølge rapporten. Efterhånden som jordbundssætningen medfører, at terrænoverfladen nærmer sig 

vandstanden i vandløbet, kan der generelt forventes en aftagende sætningsrate, men for de arealer, hvor der stadig 

findes en relativ god afvandingsdybde, vil sætningsraten fortsat være på et højt niveau. Der vil således fortsat ske en 

langsom forringelse af de i forvejen dårlige afvandingsforhold i ådalen. Den eneste teoretiske mulighed er yderligere 

regulering af vandløbet, men da vandløbets fald allerede er meget ringe (ca. 0,1 ‰), vil yderligere regulering kun 

have en meget begrænset effekt på vandløbets vandstand og dermed på ådalens afvandingstilstand. 

Intensiv landbrugsmæssig drift er dog fortsat mulig på de arealer, hvor der er etableret pumpeanlæg, men også på 

disse arealer medfører sætningerne øgede afvandingsproblemer, idet opretholdelse af en tilstrækkelig 
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afvandingsdybde kræver omdræning af arealet med få årtiers mellemrum, hvilket ligeledes vil medføre øgede 

driftsudgifter til udpumpning samt til vedligeholdelse og forstærkning af digerne. 

Dette understøttes af, at intensiv landbrugsmæssig drift er opgivet på arealerne nr. 1, 2 og 6 (figur 3.1.3, 3.2.2 og 

3.6.2), der nu kun anvendes til græsning/høslæt om sommeren, mens pumperne er stoppet om vinteren. Af de 4 

pumpede områder, som indgår i undersøgelsen, foregår der således kun intensiv landbrugsmæssig drift på areal nr. 

4.  
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Maj 2006. Udviklingen i vandstandsforholdene i Nørreådalen som følge af implementering af nyt 

vandløbsregulativ.  
Notatet er udarbejdet af DMU efter vedtagelsen af det nye regulativ med henblik på at få en vurdering af, med hvilken 

hastighed vandløbets morfologi vil ændre sig som følge af den ændrede vedligeholdelse, som kort forinden var afgjort 

i Skov- og Naturstyrelsen. Regulativet fastlægger en 5-arig aftrapning af den hidtidige vandløbsvedligeholdelse, som 

efter afgørelsen, skal indledes i 2006. Efter aftrapningen skal grøden fremover skæres 3 gange årligt i en 

strømrendebredde svarende til den regulativmæsssige bundbredde. 

Vurderingerne er foretaget for strækningen mellem Vedsø og den gamle amtsgrænse øst for Ålum. 

I notatet udarbejdes en vurdering af udviklingen i vandløbets morfologi som følge af den reducerede vedligeholdelse, 

herunder med hvilken hastighed forandringen vil ske. 

Desuden vurderes, hvor hurtigt der sker en indvandring af sumpplanter fra bredden i den del af vandløbets tværsnit, 

som ikke længere vedligeholdes. 

Endelig vurderes udviklingen i undervandsplanternes hydrauliske betydning i sommerhalvåret. 

Konklusion. Ud fra forskellen mellem en opmåling af vandløbet og de regulativmæssige dimensioner kommer man 

frem til, at der skal aflejres 368.000 m3 før åen med den aktuelle størrelse kommer til at opfylde vandløbsregulativets 

krav til ændringer i åens tværprofil.  

På baggrund af data om suspenderet stof og DMU’s erfaringer i øvrigt, kommer man frem til, at det vil tage ca. 95 – 

180 år inden det regulativmæssige tværprofil vil blive opnået. Aflejringen af materiale er betinget af at der indvandrer 

sumpplanter og disse etablerer sig i området mellem regulativmæssigt profil og den nuværende bred. 

Indvandringen af sumpplanter forventes at ske på under 5 år ud til vanddybder på mellem 70 og 150 cm., dog 

afhængig af om spredning vil ske fra bestående bestande på brinken, eller om det sker ved frøspredning fra opstrøms 

bestande. 

I strømrenden forventes ingen udvikling i artssammensætningen af undervandsplanter (Pindsvineknop), og dermed 

ingen ændring i grødens hydrauliske betydning. Ændring i artssammensætning kræver at der højest foretages 1 

grødeskæring årligt. 
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Juni 2006. Vurderinger vedr. kvælstofomsætning i Nørreådalen. 
Rapporten indeholder en konsekvensvurdering af næringsstofomsætningen i Nørreådalen nedstrøms Randrup bro 

som følge af den gennemførte regulativrevision for Nørreåen, med udgangspunkt i en revideret beregning af 

vandstandsforholdene på baggrund af DMU’s vurdering af udviklingen i vandløbsprofilet. Desuden skal der om muligt 

udpeges arealer, som potentielt vil kunne indgå i et efterfølgende vådområdeprojekt. 

Ud fra den forventede vandstand som følge af det nye vandløbsregulativ vurderer rapporten 

1. Effekt på kvælstofomsætningen ved afbrydelse af dræn og grøfter mv. indenfor projektområdet. 

2. Effekt på kvælstofomsætningen, hvis pumpeanlæggene i pumpelagene stoppes og områderne oversvømmes. 

3. Effekt på kvælstofomsætningen, hvis grødeskæringspraksis ændres fra 3 årlige til 1 skæring. 

4. Effekt på kvælstofomsætningen, hvis grødeskæringen helt indstilles. 

Den reviderede vandspejlsberegning er gennemført ved en middelvandføring om sommeren med grøde i vandløbet. 

Ud fra den sommervandstand angives på et terrænkort hvilke arealer, der er vanddækkede, ligesom det er vist, hvilke 

arealer der ved denne vandstand har afvandingsdybder i intervallerne 0 - 25 cm, 25 - 50 cm og 50 - 75 cm og den 

arealmæssige fordeling af afvandingsklasserne gøres op i areal og % inden for projektområdet. 

Konklusion. Genberegning af vandstanden i ådalen på baggrund af DMU-scenariet vil medføre en ret hurtig (5 – 10 

år) men relativ begrænset hævning af vandstanden i Nørreå (30 - 35 cm), mens den fulde effekt af det nye regulativ 

først vil kunne erkendes i løbet af 95 - 180 år, hvor de regulativmæssige dimensioner for Nørreåen er fuldt indfriet. 

På baggrund af de genberegnede vandstandsforhold som følge af den ændrede grødeskæringspraksis i det nye 

regulativ, en forventet hyppighed af forekommende vandstande og tilførsler fra oplandet langs Nørreådalen kommer 

man frem til, at der i ådalen med den regulativmæssige vedligeholdelse fjernes 133,9 tons N/år, svarende til 61 kg 

N/ha/år, eller svarende til en fjernelse af 30% af det kvælstof, der på forskellig vis transporteres ind i projektområdet.  

Ad 1. Ved afbrydelse af dræn og grøfter i ådalen, uden samtidig nedlæggelse af de private pumpelag beregnes en 

yderligere kvælstoffjernelse på ca. 31 t/år, svarende til ca. 14 kg N/ha/år. 

Ad 2. Ved nedlæggelse af de private pumpelag beregnes en øget kvælstoffjernelse på 35,6 t/år, svarende til ca. 16 kg 

N/ha/år. 

Ad 3. Ved ændring af grødeskæringspraksis til kun 1 årlig grødeskæring ændres vandstandsforholdene i åen i en stor 

del af sommerhalvåret med en ændret oversvømmelsestilstand til følge. De ændrede vandstandsforhold vises på et 

terrænkort med de resulterende drændybder i samme intervaller som ved beregningen af konsekvensen af det 

vedtagne regulativ og den arealmæssige fordeling af afvandingsklasserne gøres op. 

Ved ændring af grødeskæringspraksis fra 3 til 1 grødeskæring årligt øges kvælstoffjernelsen med ca. 64 t N/år, 

svarende til ca. 29 kg N/ha/år. Tre scenarier 3 grødeskæringer, 1 grødeskæring og 0 grødeskæring indsag som bilag 

2,3 og 4.. 

Ad 4. Ved ophør af grødeskæring i Nørreåen forventes yderligere vandstandsstigninger i sommerhalvåret. I og med at 

grødeskæringen ophører forventes der at ske yderligere udvikling af vandløbsprofilet end den udvikling der er 

beskrevet i DMU’s undersøgelse af konsekvenserne af ændret grødeskæring, men da udviklingen ikke kan forudses 

ud fra den eksisterende viden, regnes fortsat på det vandløbsprofil som er baseret på DMU’s vurdering. På den 

baggrund anses beregningen af kvælstoffjernelsen for konservativ, idet et yderligere indsnævret vandløb vil resultere i 

større våde områder, med deraf følgende øget kvælstoffjernelse. 

Ved ophør af grødeskæring vurderes den øgede kvælstoffjernelse at udgøre ca. 132 t N/år, svarende til ca. 61 kg 

N/ha/år i forhold til den tilstand der vil udvikle sig som følge af vedligeholdelsesbestemmelserne i det nye regulativ. 

De ændrede vandstandsforhold vises på et terrænkort med de resulterende drændybder i samme intervaller som ved 

beregningen af konsekvensen af det vedtagne regulativ og den arealmæssige fordeling af afvandingsklasserne gøres 

op. 

Selvom scenarierne er opstillet, således at de så vidt muligt er uafhængige af hinanden, kan kvælstoffjernelsen ikke 

frit adderes for alle scenarier. Såfremt DMU-scenariet gennemføres i kombination med lukning af dræn og grøfter 

samt med nedlæggelse af pumpelagene, vurderes det dog, at kvælstoffjernelsen for disse 3 scenarier kan adderes. 

Hvis et af scenarierne med reduceret vedligeholdelse i forhold til DMU-scenariet gennemføres, vil der ikke kunne 
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opnås den fulde effekt af scenariet med sløjfning af dræn og grøfter, mens effekten af nedlæggelse af pumpelagene 

vil kunne medregnes også ved disse scenarier. 

 

Marts 2015. Udvikling i Nørreå’s vandstand efter regulativrevisionen 2005. 
Undersøgelsen er gennemført efter at den ændrede grødeskæringspraksis har været fuldt implementeret i 3 sæsoner 

fra 2012-2014. Data i undersøgelsen er hentet fra kommunens målestation ved Vejrumbro som løbende måler 

vandføringen direkte i åen ved hjælp af ultralydsteknik. 

Konklusion. Takket være stationens målemetode er det blevet påvist, at vandhastigheden i åen, og dermed 

vandføringen, stiger i forbindelse med en grødeskæring uden at vandstanden falder. Den øgede vandhastighed viser 

at der sker en tømning af det magasin der findes i ådalen forud for grødeskæringen. Stationen viser også, at grødens 

påvirkning på strømhastigheden er faldet delvis tilbage mod niveauet før grødeskæringen allerede 5 dage efter 

grødeskæringen. Efter højest 14 dage er virkningen af grødeskæringen ophævet af grødens genvækst. 

Fra perioden før grødeskæringspraksis blev omlagt til efter den er fuldt gennemført er vandstanden steget fra omkring 

kote 3,0 m til kote ca. 3,3 m (3.25-3.4m) DVR90. Det vurderes, at de maksimale vandstande har stabiliseret sig 

omkring kote ca. 3.3 m med år til år variationer, og forventes at ligge der så længe den nuværende 

vedligeholdelsespraksis fastholdes. 

I rapporten undersøges årstidsvariationen i grødens påvirkning af vandstanden.  De første tegn på omlægningen af 

grødeskæringen ses i 2008. De seneste års maksimale normaliserede vandstande, beregnet ved en konstant 

vandføring (=styrevandstande) er de højest målte siden 1974. 

Data fra de seneste år viser også, at grødevæksten kan starte på forskellige tidspunkter i foråret. Væksten kan også 

variere fra år til år. De konstaterede forskelle fra år til år sammenholdt med effekten af den enkelte grødeskæring fører 

til en anbefaling af, at tidspunktet for igangsætning af den enkelte grødeskæring inden for de terminer der er fastlagt i 

regulativet, afpasses efter hvor tidligt grødevæksten starter det enkelte år, og hvor kraftigt grøden udvikler sig i løbet 

af foråret. 

Undersøgelserne indikerer, på baggrund af beregninger af middel styrevandstanden for maj og grødens påvirkning af 

ruhedstallet (=Manningtallet) at den gennemsnitlige temperatur i perioden umiddelbart forud for starten af 

grødevæksten har væsentlig betydning for starttidspunktet for grødevæksten, og når først temperaturen har igangsat 

grødevæksten, er dennes intensitet især styret af indstrålingen men tilsyneladende også indirekte af temperaturen i 

den nævnte periode. Jo højere temperatur jo tidligere starter grødevæksten, og med større intensitet, hvilket betyder, 

at vandstanden bliver højere i den følgende sommer. 

I forbindelse med undersøgelserne af kvælstofomsætningen i Nørreådalen juni 2006 blev der foretaget en 

genberegning af forventede fremtidige vandstandsforhold i Nørreådalen ved indførelsen af den regulativbestemte 

ændring af grødeskæringspraksis. Genberegningen tog udgangspunkt i de vurderinger af udviklingen i 

vandstandsforholdene i Nørreådalen som følge af implementering af nyt vandløbsregulativ, som DMU afrapporterede 

maj 2006. Genberegningerne viste, at der kunne forventes en vandstandsstigning på 30-35 cm med en maksimal 

sommervandstand ved Vejrumbro på lige godt 3,5 m.  

Undersøgelsen bekræfter således de beregninger der blev gennemført ved undersøgelsen af kvælstofomsætningen. 



Bilag 1. Juni 2005. Nørreådalen. Detailundersøgelse af jordbundssætninger. 
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Bilag 2. Tre årlige grødeskæringer 
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Bilag 3. En årlig grødeskæring 
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Bilag 4. ingen grødeskæring 
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