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Aage V. Jensen Naturfond har i februar 2011 købt 616 ha øst for Bogense af 
Gyldensteen Gods, som omfatter Gyldensteens Inddæmmede Strand og den 
vestlige del af Ore Inddæmmede Strand, kaldet Reservatet, samt de tidligere øer 
Lindholm og Langø (jf. Figur 1.1). Området er i dag afvandet og overvejende 
opdyrket. 

 

Figur 1�1� De erhvervede arealer omkring Gyldensteen Strand. 

Naturfonden ønsker at naturgenoprette området, hvilket omfatter at lægge ca. 
214 ha tilbage til søterritoriet ved fjernelse af det eksisterende dige imellem de 
tidligere øer Langø, Lindholm og Store Stegø. Endvidere planlægges etableret 
en stor lavvandet sø med en vandflade på ca. 144 ha. Oversigtskort over områ.
det på luftfoto ses på kortbilag 1. 
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Formålet med Naturfondens erhvervelse af ejendommen er: 

•� At sikre og forbedre de nuværende naturværdier i området 

•� At give offentligheden mulighed for at opleve det naturgenoprettede områ.
de 

•� At undersøge konsekvenserne af klimabetingede stigninger i havvandstan.
den på naturområder. 

!$!� ??7/:�&�*�
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM.reglerne 
fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/2010. Reglerne 
sikrer, at bygge. og anlægsprojekter, der må antages at kunne få en væsentlig 
påvirkning på miljøet, kun kan besluttes med baggrund i en VVM.under.
søgelse. Resultatet af VVM.undersøgelsen med angivelse af virkninger på mil.
jøet, og hvordan disse kan undgås eller mindskes, fremlægges i en VVM.
redegørelse. 

Naturgenopretningsprojektet på 519 ha i Gyldensteens Inddæmmede Strand og 
på de tidligere øer Langø og Lindholm omfatter etablering af en ca. 144 ha stor 
sø og tilbagelæggelse af ca. 214 ha til søterritoriet ved fjernelse af det eksiste.
rende dige. Dette er en væsentlig ændring af det afvandingsprojekt, der blev 
gennemført i 1870.1871, og som har frembragt det landbrugsareal, der ses i 
området i dag.  

Nordfyns Kommune har foretaget en VVM.screening, som er en afgørelse af, 
om projektet er omfattet af VVM eller ej. Kommunen har vurderet, at der kan 
ske så væsentlige miljøpåvirkninger, at der skal gennemføres en VVM.
undersøgelse og udarbejdes en VVM.redegørelse. Kommunen har begrundet 
VVM.pligten med, at der sker en regulering af vandløb og anlæg af dæmninger 
i forbindelse med projektet (§§11f og 11g i VVM.bekendtgørelsens bilag 2). 

VVM.redegørelsen skal påvise, beskrive og vurdere projektets direkte og indi.
rekte indvirkning på:  

•� Mennesker, fauna og flora, 
•� Jordbund, vand, luft, klima og landskab, 
•� Materielle goder og kulturarv, samt 
•� Samspillet mellem disse faktorer. 

Desuden skal VVM.redegørelsen gøre rede for, hvilke foranstaltninger der skal 
tages for at undgå, mindske eller kompensere for eventuelle uønskede miljø.
mæssige konsekvenser af projektet. 

Formålet med VVM.redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både 
en offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. 
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Nordfyns Kommune er planmyndighed og udsteder kommuneplantillæg og 
VVM.tilladelse for projektet. 

Til VVM.redegørelsen hører 18 A3.kort, som ses bagerst i rapporten i Bilag 1. 
På kortbilag 2 ses en samlet fremstilling af tiltagene i projektet. Udover Bilag 1 
er der 9 bilag: 

•� Bilag 1: Kortbilag  
•� Bilag 2: Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 
•� Bilag 3: Bølgeforhold og digeprofil 
•� Bilag 4: Odense Bys Museer, Notat om kulturhistoriske interesser 
•� Bilag 5: Odense Bys Museer, Notat om arkæologiske interesser 
•� Bilag 6: Gydeområder for ørred i vandløb 
•� Bilag 7: Indkomne høringssvar 
•� Bilag 8: Feltbesigtigelsesdata plante. og dyreliv 
•� Bilag 9: Feltbesigtigelsesdata landskab 
•� Bilag 10: Beregninger af vandkvaliteten i søen. 

Bilagene og de enkelte kort henvises der til i teksten.  

Det er en forudsætning for projektet, at den nye fjord og sø/engsø skal kunne 
etableres i landskabet indenfor Aage V. Jensen Naturfonds erhvervelse uden at 
øge risikoen for oversvømmelser eller i nævneværdig grad forringe afvandin.
gen af naboers arealer. Derfor er den øvre grænse af FN's klimapanels forudsi.
gelser om stigende havvandstand frem til år 2100 indregnet i projektet bl.a. i 
forbindelse med beregning af digehøjder som klimatilpasningstiltag. En fremti.
dig stigning i havvandstanden og dennes påvirkning på rapportens miljøemner, 
såsom på natur og landskab, er ikke vurderet i denne VVM, da det er svært at 
forudsige graden af påvirkning og derfor hvordan den kan afværges. 

!$�� 2
*+�
�����/(���(����+�'�&���
Da projektområdet er beliggende i et habitat., Ramsar. og fuglebeskyttelsesom.
råde, gælder endvidere kravene i Natura 2000.direktiverne om udarbejdelse af 
en Natura 2000.konsekvensvurdering i henhold til bestemmelserne i Miljømi.
nisteriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administrati.
on af internationale naturbeskyttelsesområder samt visse arter.  

Natura 2000.konsekvensredegørelsen for projektet er indeholdt som et selv.
stændigt kapitel i denne VVM.redegørelse. 

!$.� 7&��6�+�'�&���
Parallelt med VVM.processen skal der udarbejdes en miljøvurdering af forslag 
til kommuneplantillæg efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.  

VVM.redegørelsen vil blive udarbejdet i henhold til retningslinjerne i VVM.
bekendtgørelsens bilag 4, og miljøvurderingen følger bilag 1 i Miljøministeriets 
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bekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 af lov om miljøvurdering af pla.
ner og programmer. 

Der er stort overlap i kravene til en VVM og en miljøvurdering. Det er derfor.
valgt, at inkludere miljøvurderingen som en integreret del af denne VVM.
redegørelse, hvor det er sikret, at kravene til begge regelsæt er opfyldt.  

!$�� ??7/:��%'+�����*&'�:�
��
Nordfyns Kommune har i en periode på seks uger fra 15. februar til 29. marts 
2011 indkaldt ideer og forslag fra offentligheden til projektet.  

De indkomne ideer og forslag til projektet er indgået i arbejdet med planlæg.
ningen af projektet og udarbejdelse af VVM.redegørelsen. I bilag 7 ses de ind.
komne ideer og forslag. 

På grundlag af VVM.undersøgelsen vil Nordfyns Kommune udarbejde forslag 
til kommuneplantillæg. VVM.redegørelsen og kommuneplantillægget sendes i 
offentlig høring i otte uger. I denne høringsperiode er der mulighed for, at andre 
myndigheder, organisationer og borgere kan komme med bemærkninger og 
indsigelser til projektet.  

Efter afslutningen af 2. offentlighedsfase gennemgår og behandler Nordfyns 
Kommune de indkomne bemærkninger og indsigelser. Kommunalbestyrelsen 
beslutter om kommuneplantillægget skal vedtages, og en VVM.tilladelse kan 
gives med en fire ugers klagefrist. Gyldensteen Inddæmmede Strand vil, så.
fremt alle myndighedsgodkendelser foreligger, være naturgenoprettet inden ud.
gangen af året 2013. 

!$�� ��'�'�'����������
Bestyrelsen for Aage V. Jensen Naturfond har under forhandlingerne om over.
tagelse af ejendommen overvejet en række mulige modeller for naturgenopret.
ning af Gyldensteens og Ore Strands inddæmmede strande, der også kaldes for 
inddæmninger. Disse overvejelser er sket på grundlag af en foreløbig vurdering 
af de dermed forbundne konsekvenser, såvel tekniske som biologiske. De for.
skellige modeller for naturgenopretningen blev analyseret i en forundersøgelse, 
hvor området blev delt op i tre delområder. Modellerne bygger på forskellige 
målsætninger for områdernes fremtidige naturtilstand, der i et vist omfang vil 
kunne kombineres for hvert af de tre delområder i forundersøgelsesområdet, der 
reelt er individuelt inddigede. 

Delområderne er vist på Figur 1.2 og omfattede: 

1� Den vestlige del af Gyldensteen Strand, vest for Spærrediget 

2� Den østlige del af Gyldensteen Strand, øst for Spærrediget 

3� Reservatet, vest for Ore Strands pumpekanal. 
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Hertil kommer to mindre inddigede oplande, dels langs Kragelund Møllebæk 
på østsiden af Langø ved Svinekrog, og dels langs Ålebækken, som begge er 
højvandsbeskyttede af diger ved kysten og af højvandssluser. 

 

Figur 1�2� De inddigede deloplande omkring Gyldensteen Strand og Ore Inddæmmede Strand (pink 
afgrænsning) med fremhævning af veje, vandløb og bevoksninger og med de to pumpestationer vist 
som lilla prikker. 

 
I bestyrelsens overvejelser har indgået en indledende analyse af følgende løs.
ningsmuligheder: 

•� Genopretning af det oprindelige øhav omkring Langø og Lindholm 

•� Kystlaguner med et kontrolleret saltvandsindtag bag digebeskyttelse 

•� Ferske rørsumpe og søer med højvandsbeskyttede udløb til havet 

•� Vandstand styret med pumper, som en mosaik af enge, sumpe og søer 

•� Vådområder designet til optimal kvælstoffjernelse. 

Blandt disse løsningsmuligheder er der forskellige begrænsninger. En oprethol.
delse af habitatnaturtyperne i Reservatet forudsætter eksempelvist en fortsat 
styret vandstand og pumpeafvanding. Dette umuliggør en genopretning af øha.
vet omkring Langø og en frilægning af denne ø. De nuværende ådiger og Spær.
rediget er ikke tilstrækkeligt høje og kraftige til at kunne fungere som havdiger. 
Etablering af vådområder til kvælstofreduktion indgår ikke som et virkemiddel 
for deloplandet i udkastet til vandplan for Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn 
(By. og Landskabsstyrelsen, 2010).  

På dette grundlag har bestyrelsen for Aage V. Jensen Naturfond besluttet at ar.
bejde videre med at realisere følgende genopretningsmodel: 
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•� Den vestlige del af Gyldensteens Inddæmning uddiges og genskabes som 
et lavvandet fjordområde omkring den frilagte ø Lindholm omgivet af 
smalle strandenge eller rørskove foran nyanlagte diger 

•� Den østlige del af Gyldensteens Inddæmning opretholdes inddiget, men 
uden pumpeafvanding som et ferskt sø. og rørskovsområde i forbindelse 
med Kragelund Møllebæk 

•� Reservatet i Ore Strand opretholdes som en mosaik af afgræssede enge, 
sumpe og søer med en generelt lidt højere vandstand end i dag. 

Naturfondens bestyrelse ønsker med denne tredeling at afprøve tre forskellige 
scenarier for, hvad der vil ske mange andre steder i Danmark, når de forventede 
havvandstigninger kommer. Det er således bestyrelsens ønske herigennem at 
samle erfaringer, som kommende generationer kan udnytte. Projektet giver 
samtidig en mulighed for videnskabelige undersøgelser af plante. og dyrelivets 
kolonisering af et nyt uforstyrret havområde. 

Formålet med den samtidige oprettelse af både et marint og et ferskvandsområ.
de langs kysten er, at indsamle erfaringer om, hvordan man bedst understøtter 
naturgenopretning i kystnære områder, hvor det forventes, at ændrede vejrmøn.
stre og stigende vandstande i fremtiden vil øge presset på de eksisterende dige.
systemer. I fremtiden vil det næppe være økonomisk muligt, at fortsætte med at 
holde vandet fra alle de tidligere havområder, som i sin tid blev omdannet til 
landbrugsjord. Naturfondens bestyrelse ser derfor et akut behov for viden om, 
hvordan overgangen fra landbrugsområde til våd. eller havområde bedst kan 
understøttes uden utilsigtede bieffekter, såsom øgede udledning af drivhusgas.
ser. Et forskerhold fra Københavns Universitet har allerede udtrykt interesse i 
at bruge Gyldensten, som et studieobjekt i det øjemed.   

I denne forbindelse har naturfonden ønsket at udvide den vestlige del af Gyl.
densteens Inddæmning i forhold til den østlige del ved at flytte Spærrediget 
mod øst, således at fjorden får en mere naturlig afgrænsning, og terrænet på den 
vestlige del af Langø bliver mere synligt i landskabet. 

I forbindelse med erhvervelsen af ejendommen er der aftalt en arrondering af 
arealerne ud mod de dyrkede marker mod syd, således at skellet vest for vejen 
til Eriksholm på Langø er lagt over kote 2,31 m og øst for vejen over kote 1,50 
m. Det er endvidere besluttet at lade skovparcellen Egense Plantage indgå i 
handlen, således at der bliver adgang fra Gyldensteensvej ad en skovvej til den 
østlige del af Gyldensteens Inddæmning.  

Der forhandles mindre magelæg og arealoverførsler med tre af lodsejerne på 
Store Stegø.  

Det samlede erhvervede areal vil herefter udgøre 616 ha, som fordeler sig med 
96,9 ha i Reservatet og 519,1 ha i Gyldensteen Inddæmnede Strand og på Lan.
gø. Et oversigtskort over området i A3 ses på kortbilag 1. 
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VVM.undersøgelsesområdet omfatter hele det erhvervede areal i Gyldensteen 
Strand vest for Kragelund Møllebæk, med en potentiel påvirkningszone om.
kring arealet på 300 m mod syd, øst og vest samt op til 1.400 m ud i havet (jf. 
Figur 1.3). Omkring Ålebækken er der udlagt en potentiel påvirkningszone 
pga. de ændrede vandstandsforhold, som projektet muligvis kan medføre. I sær.
lige tilfælde, som f. eks. for grundvand og drikkevandsinteresser, kan der fore.
komme potentielle påvirkninger uden for undersøgelsesområdet. Hvis VVM.
undersøgelsesområdet udvides for et miljøforhold, beskrives det i de enkelte 
miljøkapitler. 

 

Figur 1�3� VVM�undersøgelsesområdets udstrækning. 
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Aage V. Jensen Naturfond har i februar 2011 købt 616 ha øst for Bogense af 
Gyldensteen Gods, som omfatter Gyldensteens Inddæmmede Strand og den 
vestlige del af Ore Inddæmmede Strand, kaldet Reservatet, samt de tidligere øer 
Lindholm og Langø. Området er i dag afvandet og overvejende opdyrket.  

 

Figur 2�1 Aage V. Jensen Naturfonds erhvervelse og det omkringliggende VVM�
undersøgelsesområde. 

 
Formålet med Naturfondens erhvervelse af ejendommen er: 

•� At sikre og forbedre de nuværende naturværdier i området 

•� At give offentligheden mulighed for at opleve det naturgenoprettede områ.
de 
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•� At undersøge konsekvenserne af klimabetingede stigninger i havvandstan.
den på naturområder. 
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Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM.reglerne 
fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/2010. Reglerne 
sikrer, at bygge. og anlægsprojekter, der må antages at kunne få en væsentlig 
påvirkning på miljøet, kun kan besluttes med baggrund i en VVM.under.
søgelse.  

Nordfyns Kommune har vurderet, at der med projektet kan ske så væsentlige 
miljøpåvirkninger, at der skal gennemføres en VVM.undersøgelse. Resultatet 
af VVM.undersøgelsen, herunder projektets påvirkninger på miljøet og hvor.
dan disse kan undgås eller mindskes, fremlægges i en VVM.redegørelse.  

Parallelt med VVM.processen er der udarbejdet en miljøvurdering af forslag til 
kommuneplantillæg efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. I 
denne VVM er miljøvurderingen en integreret del af VVM.redegørelsen. 

Da projektområdet er beliggende i et Habitat., Ramsar. og Fuglebeskyttelses.
område, gælder endvidere kravene i Natura 2000.direktiverne om udarbejdelse 
af en Natura 2000.konsekvensvurdering. Denne konsekvensvurdering ses i 
VVM.redegørelsens kapitel 9 og kan læses separat. 

Til VVM.redegørelsen hører 10 bilag herunder 18 A3.kort. Der henvises til 
bilagene og de enkelte kort i teksten. 

Nordfyns Kommune har i en periode på seks uger fra 15. februar til 29. marts 
2011 indkaldt ideer og forslag fra offentligheden til projektet. De indkomne 
ideer og forslag er indgået i arbejdet med planlægningen af projektet og udar.
bejdelse af VVM.redegørelsen. 

Formålet med VVM.redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både 
en offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. 
Nordfyns Kommune er planmyndighed og har på grundlag af VVM.
undersøgelsen udarbejdet forslag til kommuneplantillæg. VVM.redegørelsen 
og kommuneplantillægget sendes i offentlig høring i otte uger. Herefter gen.
nemgår og behandler Nordfyns Kommune de indkomne bemærkninger og ind.
sigelser. Kommunalbestyrelsen beslutter om kommuneplantillægget skal vedta.
ges og en VVM.tilladelse gives. Der er en fire ugers klagefrist for kommunens 
afgørelse. Gyldensteen Inddæmmede Strand vil, såfremt alle myndighedsgod.
kendelser foreligger, være naturgenoprettet inden udgangen af året 2013. 
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Nedenfor beskrives det projektforslag, der ligger til grund for VVM.
undersøgelsen, herunder 0.alternativet, hovedprojektforslaget samt fire projekt.
varianter. På kortbilag 2 ses en samlet fremstilling af tiltagene i projektet. 
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Gyldensteen Strand ligger i den nordvestlige del af Nordfyns Kommune, 3 km 
øst for Bogense. Selve projektområdet er stort set fri for bebyggelse og tekniske 
anlæg, foruden gården Eriksholm på Langø, Gyldensteen Pumpestation, høj.
vandssluser ved udløbet af Ålebækken og Kragelund Møllebæk, Langø Mølle 
samt spredt bebyggelse umiddelbart uden for området på Store Stegø og langs 
Gyldensteensvej (jf. Figur 2.2). 

 

Figur 2�2 Gyldensteens Inddæmmede Strand som det ser ud i dag (0�alternativet) med havdiger, 
landkanaler, pumpestationer, højvandssluser og Aage V. Jensen Naturfonds erhvervede areal. 

 
Området er i dag et storskala herregårdslandskab med store markflader og in.
tensivt landbrug. I og med at området er inddæmmet, er det fladt, omgivet af 
diger ud mod havet og gennemskåret af afvandingskanaler. Terrænfaldet ved 
den tidligere kystlinje og de tre moræneøer Store Stegø, Lindholm og Langø 
vidner om, at der tidligere var øhav her. På Langø er der i dag en større planta.
ge med både nåle. og løvtræer. 
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0.alternativet er den situation, hvor Gyldensteen Strand ikke bliver naturgenop.
rettet, og landbruget fortsætter uændret som i dag. 
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Naturfonden ønsker at genskabe en lavvandet fjord i den vestlige del af Gyl.
densteen Inddæmmede Strand omgivet af en bræmme af strandenge eller 
rørskove. Det er naturtyper, som har været i kraftig tilbagegang i området igen.
nem de seneste 200 år. Det oprindelige øhav omkring øen Lindholm søges gen.
skabt ved at fjerne dele af de nuværende diger mellem Store Stegø, Lindholm 
og Langø. 

Omkring den nye fjord etableres nye diger og skråningssikring, som skal sikre 
Bogense by og de omkringliggende landskaber mod oversvømmelser. Dette 
omfatter strækningen fra østspidsen af Store Stegø langs den nye kystlinje til 
området omkring Ålebækkens udløb. Her etableres også en ny højvandssluse, 
så Ålebækken får udløb direkte til fjorden (jf. Figur 2.3). 

 

Figur 2�3 Gyldensteen Strand efter naturgenopretningen med fjord, sø, havdiger, landkanaler, 
pumpestationer og højvandssluser. 

 
Omkring 1.000 m af de nuværende kystdiger vil blive bortgravet, mens ca. 150 
m vil indgå i en ny ø. Den nuværende pumpestation vil blive fjernet sammen 
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med det 1.050 m lange Spærredige mod syd. Den nye kystlinje langs Gyl.
densteensvej vil skulle stensikres mod havets erosion. 

I den østlige del af Gyldensteens Inddæmmede Strand ønskes etableret en 144 
ha stor sø, som får udløb direkte til Kragelund Møllebæk gennem en mod.
løbssluse. Søen vil blive lavvandet og overvejende dækket af rørskov. Vejen til 
Eriksholm vil skulle hæves, og diget mod øst langs Kragelund Mølle Bæk skal 
sikres af en jordbanket. 
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Med denne variant af hovedforslaget bevares Ålebækkens nuværende forløb 
frem til udløbet i Lillebælt ved Stegø Mølle (jf. Figur 2.4). Dette kræver etable.
ring af ca. 700 m ekstra havdige, der skal opbygges langs nordsiden af det nu.
værende ådige parallelt med Gyldensteensvej. Digekronen vil komme op i kote 
3,0 m, hvilket er tæt på vejens kote. Der bliver derfor et dårligere udsyn til den 
nye fjord. Vandstandsforholdene i og omkring Ålebækken vil blive uændrede i 
forhold til i dag. Varianten følger i øvrigt hovedforslaget. 

 

Figur 2�4 Variant 1: Diger langs Ålebækken er vist med erhvervede arealer, eksisterende diger, nye diger, 
landkanaler, pumpestationer og højvandssluser.  
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Denne variant er identisk med hovedforslaget bortset fra, at det eksisterende 
udløb fra den nedre del af Ålebækken og dermed især tilløbet af Kristianslund 
Østre Enge bliver ledt direkte til den nye fjord i et brogennemløb i diget (jf. Fi.
gur 2.5). Udløbet bliver placeret i forlængelse af tilløbet og skal sikres med en 
højvandssluse. Dermed lukkes det nuværende udløb i højvandsslusen ved Stegø 
Mølle. 

 

Figur 2�5 Variant 2: Nyt udløb fra Kristianslund Østre Enge er vist med erhvervede arealer, eksisterende 
diger, nye diger, landkanaler, pumpestationer og højvandssluser.  
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I denne variant etableres fjorden i den vestlige del af Gyldensteens Inddæmning 
lige som i hovedforslaget, mens der i den østlige del af inddæmningen etableres 
et engområde med en lavvandet engsø i de laveste områder (jf. Figur 2.6). Søen 
vil få et vandspejl i maks. kote −0,60 m, hvilket kræver etablering af en pumpe.
station ved vejen til Eriksholm, hvor overskudsnedbøren bliver pumpet ud i den 
nye fjord. Vandstanden i søen vil falde ved fordampning i løbet af sommeren 
og søen tørre delvist ud.  
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Figur 2�6  Variant 3: Gyldensteen Strand efter naturgenopretningen i form af Engsø�varianten vist med 
erhvervede arealer, eksisterende diger, nye diger, landkanaler, pumpestationer og højvandssluser.. 
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Med denne variant bevares halvdelen af de nuværende kystdiger mellem Store 
Stegø og Langø som tanger og en ø (jf. Figur 2.7). Bygningen på den nuværen.
de pumpestation vil blive bevaret sammen med ca. en tredjedel af Spærrediget 
mod syd. Pumpestationen vil dog være uden funktion, og indløbsbygværk med 
pumpesump bliver tildækket. 
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Figur 2�7  Variant 4: De bevarede digestrækninger er vist med erhvervede arealer, nye diger, landkanaler, 
pumpestationer og højvandssluser. 
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I dag afvikles trafikken omkring projektområdet på trafikvejen . Gyldensteens.
vej. Det forventes på baggrund af besøgstal fra lignende områder, at der efter 
naturgenopretningen vil komme op til ca. 5.000 besøgende om året til projekt.
området, måske endda op til 10.000 pga. nærheden til Bogense. En del af disse 
vil dog være turister i området i forvejen, f.eks. til Æbelø.  

Det forventes, at de besøgende til Gyldensteen Strand hovedsagligt vil ankom.
me på cykel og i personbil. De besøgende kan benytte den eksisterende Gyl.
densteensvej til og fra området, og der etableres parkeringspladser, et muligt 
formidlingscenter på Eriksholm og formidlingspunkter i forbindelse med pro.
jektet. Besøgsantallet er dog så begrænset, at det vurderes, at projektet ikke har 
væsentlige konsekvenser for trafikafviklingen i området. Dette planlægges 
overvåget i forbindelse med kommunens almindelige trafiktællinger.  
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Det samme gør sig gældende, såfremt Nordfyns Kommune etablerer et lærings.
rum eller formidlingscenter på Eriksholm, hvilket kan forventes at medføre 
øget trafik til området. Kommunen vil også overvåge, om antallet af cyklister 
på vejstrækningen stiger mærkbart f.eks. efter etablering af publikumsfaciliteter 
m.m. På baggrund heraf analyseres behovet for tiltag, der kan sikre cyklisterne 
yderligere f.eks. ved etablering af en cykelsti langs Gyldensteensvej. 

I anlægsfasen vil til. og bortkørsel af materialer medføre trafik med tunge køre.
tøjer til og fra projektområdet og dermed i en kortere periode påvirke trafik.
mængderne på det omkringliggende vejnet. 

De fire opstillede varianter vil ikke påvirke de trafikale forhold i eller uden for 
projektområdet på anden vis end hovedforslaget. 

�$�$�� �
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Landskabet i Gyldensteens Inddæmmede Strand fremstår i dag med fladt terræn 
og markante, retlinjede strukturer som resultat af afvanding og inddæmning af 
den tidligere havbund. Området var indtil den første afvanding i 1871 et lav.
vandet havområde med mindre moræneøer. Landskabet her er gennem tiden 
formet af både isen og dens bevægelser, af det åbne havs dynamik og sediment.
transport, af åers udmunding og endelig af de menneskelige indgreb i form af 
inddæmning, afvanding og landbrugsmæssig drift. 

Kysten består af naturlige moræneøer, der i dag er forbundet med diger. Der 
findes lavvandede bugter, som det ses ved Store Stegø i vest og nord for Reser.
vatet i øst. Moræneøerne bliver eroderet af havet ved Lindholm og Langø, og 
på flere delstrækninger er der udlagt stensætninger som kystbeskyttelse, bl.a. på 
digerne. 

De plane markflader i inddæmningen dyrkes intensivt. I kraft af deres størrelse 
opleves det som et storskala landskab. De strukturskabende elementer i området 
udgøres især af dræningskanaler, diger, høje læhegn og veje, der er anlagt i ret.
te linjer med nord.syd og øst.vest.gående orientering og medvirker til at forme 
landskabets visuelle udtryk. Foruden læhegnene findes flere skovbeplantninger 
og plantageområder, hvilket eksempelvis ses på østsiden af Langø og på Lind.
holm. Det omgivende landskab fremstår med jævnt terræn, mindre markflader 
og spredt landsbybebyggelse (jf. kortbilag 7).  

Vurderingen af projektets påvirkninger på landskabet viser, at landskabet vil 
ændre udtryk, idet det går fra at være et enkelt storskala.landbrugslandskab 
med dominerende strukturer, til at blive et mere komplekst og afvekslende 
fjord. og sø/eng.landskab. Dette skyldes, at de markante strukturer udviskes, 
når læhegn, diger og de rette kanaler fjernes, og den udjævnede kyst brydes op 
og rykkes længere indlands til den oprindelige kystlinje.  

Med projektet vil fjorddannelsen i vest genskabe dele af det tidligere øhav og er 
dermed landskabeligt set en genopretning af et mere autentisk og forståeligt 
landskabsbillede. Ferskvandssøen vil til dels imødekomme et af afvandings.
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landskabets tidligere stadier, men er et lidt fremmed element i en dannelses.
mæssig kontekst.  

Hovedforslaget for Ålebækken, hvor den udledes i den genskabte fjord, vil sik.
re en bedre sammenhæng mellem det naturgeografiske udgangspunkt . tunnel.
dalen . frem for at blive ledt udenom som i dag (Variant 1). 

For Kristianslund Østre Enge vil udløbet i den nye fjord afspejle situationen i 
1821.1871, hvor vandløbet havde sit udløb, som foreslået i Variant 2. Fjorden 
gik oprindelig ind til Kristianslund Fredskov ved den nuværende bygrænse. 

Engsø.varianten (Variant 3) vil imødekomme et af afvandingslandskabets tidli.
gere stadier og vil dermed fremstå lidt mere autentisk end hovedforslaget, men 
kræver dog fortsat pumpning. 

Variant 4 vil tilgodese kulturlandskabet, men vurderes ellers ikke at have afgø.
rende betydning for projektets påvirkning af landskabet. 

Projektet vil, uanset om hovedforslaget gennemføres i sin fulde form, eller 
kombineres med varianter, ændre landskabets udtryk. Med projektet påføres 
landskabet nogle landskabelige kvaliteter, som ikke ses i området i dag, herun.
der genskabelse af dele af det tidligere øhav. Ved at tilføje engsø.varianten 
(Variant 3) sikres sammenhæng med tidligere tiders kulturlandskaber, mens en 
omlægning af Kristianlund Østre Enges udløb direkte til fjorden (Variant 2) vil 
bidrage til at sikre et mere naturnært landskabsbillede. Samlet set vurderes det, 
at hovedforslaget, både med og uden varianter, vil medføre en positiv påvirk.
ning for landskabet, idet landskabets oprindelse som fjord og øhav vil fremstå 
tydeligere end i dag.  

�$�$.� 	�
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Størstedelen af projektområdet er i dag intensivt dyrkede marker med lavt na.
turindhold. Det indeholder dog mindre forekomster af beskyttede naturtyper 
(især vandhuller og strandeng, men også små arealer af mose og eng), to skov.
områder samt flere levende hegn og remiser. Naturinteresserne i selve projekt.
området knytter sig næsten udelukkende til disse områder. En række mindre 
arealer med beskyttede naturtyper vil forsvinde og levende hegn blive fjernet. 
Hvis vandkvaliteten i søen bliver dårlig, vil engsø.varianten naturmæssigt have 
flere fordele og færre ulemper end hovedforslaget.  

Det skal dog understreges, at de fleste af forskellene på hovedforslaget og de 
forskellige varianters naturmæssige virkninger er ret små. Det vurderes således, 
at en gennemførelse af genopretningen . uanset om hovedforslaget gennemfø.
res i sin fulde form, eller kombineres med en eller flere varianter, . samlet set 
vil betyde et markant løft for naturværdierne i området. 

Kortlagte forekomster af beskyttede naturtyper fremgår af kortbilag 9, og fred.
skov findes på kortbilag 10. 
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For de beskyttede naturtyper gælder, at nogle af disse (strandeng inklusiv 
strandoverdrev) vil genopstå andre steder i projektområdet og ved hjælp af de 
beskrevne afværgeforanstaltninger, kan det i vidt omfang ske, inden eksisteren.
de arealer berøres af genopretningen. De strandenge, der går tabt er relativt arts.
fattige, hvorfor det vurderes, at de nydannede i løbet af få år kan opnå mindst 
samme naturkvalitet. Dele af de digestrækninger, der skal fjernes, har over.
drevsvegetation af ret god kvalitet. De nye overdrev, der forventes dannet bl. a. 
på Langø vil skulle plejes i en længere årrække for at opnå samme kvalitet. 

Et areal med ferskeng af høj kvalitet forsvinder, hvis det vælges at omlægge 
Ålebækken, så den har direkte udløb i den genskabte fjord (Hovedforslaget). 
Dette er ikke tilfældet, hvis Ålebækkens nuværende forløb bevares (Variant 1). 
Omvendt vil løsningen med direkte udløb i fjorden betyde, at der dannes mere 
ny strandeng, end hvis Ålebækken bevares som nu.  

�(���

Både bevoksningen på Lindholm, Langø Plantage og Egense Plantage er fred.
skov. På Lindholm vil en lille (ikke skov.bevokset og med lav naturværdi) del 
af fredskovarealet blive mere fugtigt end i dag, men på grund af det begrænsede 
areal og den lave aktuelle naturværdi vurderes påvirkningen at være uvæsentlig. 
Langø Plantage, der er områdets største og naturmæssigt bedste skovområde, 
berøres ligesom Egense Plantage ikke af genopretningen. 

9&�
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For flagermus kan det ikke helt udelukkes, at enkelte raste. eller yngleområder i 
træer i levende hegn kan gå tabt. Det vurderes, at disse ikke er af afgørende be.
tydning for den økologiske funktionalitet af området for flagermus, da væsent.
ligt bedre levesteder findes i Langø Plantage og ikke mindst i skovkomplekset 
omkring Ålebækken syd for Gyldensteensvej. Driftsændringer (ekstensivering) 
og egentlige afværgeforanstaltninger i Langø Plantage vil desuden bevirke, at 
der her bliver flere levesteder for flagermusearter, der benytter træhuller. 

Der sløjfes et antal vandhuller, men ingen af disse vurderes at være levesteder 
for padder omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Bestanden af stor vandsala.
mander på Langø er i dag meget isoleret af de dyrkede marker i inddæmningen. 
I såvel hovedforslaget som varianten med en engsø (Variant 3) vurderes det, at 
bestanden ikke isoleres yderligere, end det er tilfældet i dag. Det vurderes, at 
nygravning og oprensning af vandhuller vil betyde en styrkelse af bestanden.  

86'�&�*'������''�
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 I hovedforslaget forsvinder et voksested for de to fredede plantearter maj.
gøgeurt og kødfarvet gøgeurt. I Variant 1 bevares voksestedet for de to orki.
déarter. 
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Enkelte af de vandhuller, der vil forsvinde, er muligvis levested for padder (alle 
arter er fredede), selvom ingen padder blev påvist. Karakteren af disse vandhul.
ler gør dog, at det vurderes meget usandsynligt, at de kan være levested for 
sjældnere arter af padder. 

Omkring halvdelen af levestederne for skovfirben på kystdiget vil forsvinde.  
Ekstensivering på Langø og skabelse af lysninger i Langø Plantage vil til gen.
gæld med tiden skabe nye levesteder for arten. I Variant 4 er indgrebet i artens 
eksisterende levesteder lidt mindre, da der bevares nogle digestrækninger. 
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Afgrænsningen af de to Natura 2000.områder samt kortlagte forekomster af 
naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområdet fremgår af kortbilag 11. 

Samlet set vurderes det, at en gennemførelse af projektet vil medføre fremgang 
for hovedparten af arter og naturtyper i de to Natura 2000.områder. Dette gæl.
der uanset, om hovedforslaget gennemføres alene eller kombineres med en eller 
flere af varianterne. For flere naturtyper gælder det, at de nye arealer vil opstå 
uden for habitatområdet, men inden fuglebeskyttelsesområdet og dermed inden 
for det samlede Natura 2000.område.  

3+����(�**����,�<'�3 )�

Hele projektområdet er omfattet af fuglebeskyttelsesområde 76, men kun en 
meget lille del af området er levested for arter på udpegningsgrundlaget. Nega.
tive konsekvenser for disse er derfor meget få og små, mens der omvendt for.
ventes betydelige gevinster ved en gennemførelse af genopretningen uanset om 
hovedforslaget gennemføres alene eller kombineres med en eller flere af varian.
terne.  

Ved strandsøerne øst for Lindholm ses klyde regelmæssigt, og den har ynglet 
her tidligere. Dette område vil blive en del af den genoprettede fjord, og klyden 
vil få nye levesteder på de nye strandenge langs fjorden, samt ikke mindst på 
nye og genskabte øer i fjorden. I engsø.varianten (Variant 3) vil klyden desu.
den kunne anvende kortgræssede arealer med småpytter, større vandflader og 
øer som yngleområde eller fødesøgningsområde. 

Rørhøgen yngler i Reservatet øst for projektområdet og langs Ålebækken syd 
for dette, samt muligvis mellem Store Stegø og Lindholm. Det sidste af disse 
områder vil blive en del af den genoprettede fjord, mens de to øvrige ikke vil 
blive berørt. Den nye sø eller engsø vil sandsynligvis kunne udvikle sig til nye 
yngleområder for rørhøg afhængigt af driften og udbredelsen af rørskov og 
dermed udgøre fødesøgningsarealer for arten. Samlet set vil projektet (uanset 
om hovedforslaget gennemføres eller en eller flere varianter tilvælges) derfor 
være til gunst for arten. 

Projektområdet er i sin nuværende tilstand uden betydning for havterne, og 
denne art kan forventes at få nye ynglemuligheder på rævesikre øer i den gen.
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oprettede fjord. Området forventes at udvikle sig således, at også dværgterne og 
splitterne vil kunne benytte de nye og genskabte øer som yngleplads. 

Projektet forventes endvidere at skabe levemuligheder for en række andre arter 
omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Herunder rørdrum, plettet rør.
vagtel og fjordterne. 

>
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Kun en meget lille del af projektområdet ligger inden for den gældende af.
grænsning af habitatområdet. 

2
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Projektområdets væsentligste forekomster af habitatnaturtyper, der vil blive 
påvirkede ved projektets gennemførelse, er seks strandsøer af den prioriterede 
naturtyper *1150 . Kystlaguner og strandsøer med et samlet areal på 1,3.3,2 ha 
omgivet af arealer af 1330 . strandenge på 7,7.10,9 ha. Disse befinder sig i pro.
jektområdets nordligste del og er dermed inden for habitatområdet.  

Strandsøerne vil forsvinde og vil derfor blive erstattet af nye. Den nye fjord vil 
i sig selv blive en 214 ha stor kystlagune, og i vige i fjorden vil der dannes nye 
små strandsøer. 

Øvrige marine naturtyper på udpegningsgrundlaget vil ikke påvirkes af projek.
tet i negativ retning. Projektet vil overordnet set bidrage med yderligere 214 ha 
marine habitater. Op til10,9 ha1 strandeng vil indgå i den genoprettede fjord og 
vil blive erstattet af nye strandenge, der dog vil blive dannet uden for Habitat.
området (men inden for det samlede Natura 2000.område).  

Der er i 2010.2011 kortlagt små forekomster af naturtyperne enårig vegetation 
på stenede strandvolde, flerårig vegetation på stenede strande og overdrev og 
krat på mere eller mindre kalkholdig bund. Disse forekomster vil alle blive be.
rørt af projektet, men da forekomsternes afgrænsninger ikke er kendte, er det 
ikke muligt på nuværende tidspunkt at kvantificere arealtabene for disse typer. 
Det forventes dog, at nye arealer med typerne kan dannes på kysten af de nye 
øer samt på Langø.  

�$�$�� �+�*+�
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Inddæmningerne ved Gyldensteen afspejler på mange måder udviklingen af 
landbruget og landbrugslandskabet i Danmark fra begyndelsen af 1800.tallet og 
frem til i dag. Området har været gennem flere afvandingsepoker, og med en 
realisering af naturgenopretningsprojektet lægges op til en ny udvikling og 
epoke for landbrugslandskabet nord for Gyldensteen. I løbet af de ca. 140 år, 
hvor projektområdet har været inddæmmet og afvandet, har både naturlige og 
menneskelige processer været med til at forme det kulturlandskab, der kende.

                                                   
1 Tallet 10,9 ha gælder for habitatnaturtypen strandeng (1330), tabet af § 3 registreret 

strandeng er en smule større nemlig 11,35 ha. 
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tegner området i dag. Med projektet er det ikke formålet fuldt ud at tilbageføre 
området til samme udformning som før afvandingen, men at skabe bedre natur.
forhold med fortsat regulering af vandstanden i dele af området. Den naturgen.
oprettede Gyldensteen Strand vil altså fortsat fremstå som et kulturlandskab.  

Hele Naturfondens erhvervede areal er en del af et større udpeget særligt kul.
turhistorisk beskyttelsesområde i Nordfyns Kommunes kommuneplan (jf. kort.
bilag 12). Der er ingen fredede fortidsminder inden for arealet, men der findes 
to fredede fortidsminder inden for VVM.undersøgelsesområdet. Desuden er der 
gjort flere oldtidsfund på de tidligere moræneøer. De tre kulturarvsarealer i om.
rådet er alle knyttet til sten. eller jernalderfund i de nuværende og tidligere 
kystnære områder og vil ikke blive direkte berørt af projektet. 

Overordnet vurderes det, at flere af afvandingens kulturspor og væsentlige ele.
menter mistes med gennemførelse af hovedforslaget, og at det inddæmmede 
område som kulturhistorisk helhed vil fremstå svagere. Dog vil afvandingshi.
storien fortsat kunne spores, og landskabet vil derfor fortsat have kulturhisto.
risk fortælleværdi. 

Både hovedforslaget med Ålebækkens udløb i fjorden (med en ny højvandsslu.
se ved Gyldensteensvej) og Variant 1 med det nuværende udløb ved Stegø 
Mølle refererer til tidligere tilstande. Udløbet i fjorden vil vise, hvordan Åle.
bækkens forløb var før inddæmningen, og hænger godt sammen med et mere 
oprindeligt fjordlandskab, mens bevarelse af kanalløbet til Stegø Mølle vil af.
bilde situationen efter 1871. Begge forslag sikrer Stegø Mølle en fortsat sam.
menhæng med landvindingen, og højvandsslusen vil stadig være i funktion. 
Varianten for Kristianslund Østre Enge (Variant 2), hvor vandløbet lukkes di.
rekte ud i den nye fjord, og højvandsslusen ved Stegø Mølle lukkes, vil bevirke 
en afkobling af møllens sammenhæng med landvindingen og dermed vanske.
liggøre formidlingen af afvandingens epoker. 

En realisering af engsø.varianten (Variant 3) for det østlige område vil tilgode.
se de kulturhistoriske interesser i højere grad end hovedforslaget, idet dele af de 
væsentlige landvindingsstrukturer, som den øst.vestgående kanal, vil være syn.
lige, og et eng.landskab svarende til tiden før 1961 genopstår. Ved at tilføje 
dige.varianten (Variant 4) til hovedforslaget, vil der blive bevaret kulturhistori.
ske elementer og dele af afvandingsstrukturerne, der vidner om områdets histo.
rie før, under og efter den store landindvinding. Derved kan Variant 4 bidrage 
til et bedre formidlingsgrundlag end hovedforslaget alene. 

Sammenfattende vurderes det, at projektets påvirkninger på kulturarven bedst 
imødekommes ved engsøvarianten i øst (Variant 3) og ikke mindst de bevarede 
digestrækninger og pumpestation i vest (Variant 4). Dette skyldes, at områdets 
historiske sammenhænge og grundlag for udpegning som særligt kulturhistorisk 
beskyttelsesområde vil træde tydeligere frem. Ålebækkens fremtidige udløb er 
af mindre betydning, mens bibeholdelse af kanalens udløb gennem slusen ved 
Stegø Mølle kan sikre møllen en fortsat historisk kontekst. 
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Naturfondens erhvervede areal rummer i dag kun ganske få rekreative oplevel.
sesmuligheder for besøgende. Der er kun begrænset offentlig adgang til dele af 
projektområdet, og der er ikke etableret rekreative faciliteter til besøgende. Det 
er dog tilladt at gå og cykle på de private markveje i projektområdet.  

Friluftslivet omfatter i dag primært jagtselskaber, lystfiskere og fuglekiggere. 
Herudover opleves udsigterne ud over godslandskabets store markflader af for.
bipasserende på Margueritruten. Endelig fører flere lokale cykelruter forbi 
Stegø Mølle, Gyldensteen Inddæmmede Strand og Gyldensteen Gods (jf. kort.
bilag 14).  

Jagtaktiviteterne indstilles, bortset fra regulering af hjortevildt samt ræve, mink 
og mårhunde. Projektet vil medføre øgede rekreative muligheder for cykel. og 
gåture samt til observationer af fugle og andet dyreliv tilknyttet fjord og sø. 
Projektet indebærer forslag til formidlingspunkter (jf. kortbilag 2), anlæggelse 
af et antal p.pladser samt øgede muligheder for at færdes i og lære om områdets 
natur. og kulturmæssige værdier.  

Udløbet af Ålebækken i den nye fjord (Hovedforslaget) er at foretrække, da 
Variant 1 med dige langs Ålebækken vil skæmme udsigten ud over den kom.
mende fjord på en 0,7 km lang strækning fra Østereng til Ålebækken.  

Om vandløbet Kristianslund Østre Enge løber ud ved Stegø Mølle eller direkte 
til den nye fjord (Variant 2) vil ikke påvirke friluftsinteresserne, idet passage 
fortsat vil være mulig. De rekreative muligheder uden for Naturfondens erhver.
vede areal vil ikke blive påvirket negativt af projektet. 

Sammenfattende vurderes det, at projektet ikke vil få væsentlige negative kon.
sekvenser for friluftslivet, men derimod bringe nyt potentiale og oplevelsesmu.
ligheder for det almene friluftsliv. Dette uanset om hovedforslaget gennemføres 
i sin fulde form eller kombineres med varianter. 
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Virkningerne på vandmiljøet i et genskabt og samlet set større øhav i den vest.
lige del, vurderes at være positive som følge af en reduceret kvælstoftilførsel til 
havet på ca. 5.500 kg N/år og som følge af en forøgelse af det samlede areal af 
lavvandet kystvand.  

I løbet af forholdsvis kort tid vil der i det genskabte kystområde indfinde sig en 
række opportunistiske arter af bunddyr, som må forventes at kunne etablere sig 
i tætte bestande. Børsteorme, snegle og krebsdyr vil blive en god fødekilde for 
en række vadefugle, måger og andefugle, og der vil etableres en fiskebestand 
svarende til kystvandene uden for fjorden. Efter en årrække vil miljøtilstanden 
stabiliseres, og det må forventes, at der i de dybere områder vil indvandre hav.
græs, der vil kunne stabilisere sedimentet. 
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Den i hovedforslaget planlagte sø i øst vil på langt sigt kunne opnå en god mil.
jøtilstand, da belastningen med næringsstoffer fra oplandet vil være begrænset 
efter ekstensivering af landbrugsdrift på Langø. Indvandringen af et dyre. og 
planteliv, der er typisk for lavvandede søer, vil kunne ske i løbet af få år.  

Analyser af jordprøver fra området viser, at der findes en meget mobil fosfor.
pulje i de øverste jordlag, som vil kunne frigives til søvandet. Det vil betyde, at 
søen fra start bliver meget næringsrig med en stor algeproduktion og dermed 
uklart vand. Denne situation kan på grund af det langsomme vandskifte i søen 
fortsætte, indtil den modelberegnede ligevægtstilstand er nået (> 10 år). Fosfor.
puljen vil under aflastning via Kragelund Møllebæk øge tilførslen af fosfor til 
Lillebælt og forringe vandkvaliteten i selve Kragelund Møllebæk på grund af 
tilførsel af organisk stof i form af alger.  

Engsø.varianten (Variant 3), med en mosaik af tørre og fugtige enge, periodisk 
oversvømmede enge, rørskove og åbne vandflader med en periodevis optørring 
af åbne vandflader, vurderes at være en bedre løsning for vandmiljøet end ho.
vedforslaget. Ved denne løsning bør det tilstræbes, at der ikke opstår permanent 
sødannelse med stor algevækst, hvilket taler for ikke at lede vand fra Kragelund 
Møllebæk ind i sø/vådområdet i tørre perioder. Afløb fra området vil hovedsa.
gelig finde sted i vinterhalvåret, hvor vandet er renest. Dermed mindsker man 
påvirkningen af den nye fjord, når vandet pumpes ud fra området. Der vil dog 
kunne ske en øget tilførsel af fosfor til Lillebælt, men påvirkningen vil være 
mindre end i hovedforslaget. Kvælstofreduktionen til Lillebælt vurderes at være 
lige så stor i engsø.varianten som i hovedforslaget og større end i 0.alternativet.  

Hovedforslaget vil ikke medføre en væsentlig påvirkning af afvandingsforhol.
dene eller faunaen i Ålebækken eller de tilstødende vandløb. Det naturlige 
vandløbstrace vil blive genskabt, og projektet vil ikke hindre opfyldelse af mål.
sætninger for vandløbene eller forringe gyde. og opvækstområder for ørreder 
væsentligt. Der vil dog kunne forekomme øget stuvning og tilsanding i Ulve.
marksrenden, hvorfor der skal kompenseres med udlægning af gydegrus af hen.
syn til ørreder. Hvis Ålebækkens løb bevares som i dag (Variant 1), vil der ikke 
ske ændringer i vandløbet, svarende til 0.alternativet, men denne løsning vurde.
res at være lidt ringere end hovedforslaget, hvor den naturlige hydrologi for 
vandløbet genskabes. 

Hvis Ålebækken får udledning direkte i Gyldensteen Strand, kan vandløbstra.
ceet for Kristianlund Østre Enge føres til et nyt udløb gennem diget direkte til 
den retablerede fjord (Variant 2), og vandløbet fra den afsnørede del af Åle.
bækken skal isoleres for at undgå blindgyder for vandrende havørreder.  

Det forventes ikke, at prædation fra skarver og andre fiskeædende fugle på ør.
redsmolt vil stige som følge af vandløbenes ændrede forløb. Det forventes, at 
optrækkende gydeørreder vil finde duftsporene fra de nye udløb i fjorden i ho.
vedforslaget, Variant 2 og engsø.varianten, men det kan ikke afvises, at ørre.
der, der inden projektets gennemførelse befinder sig i havet, vil have sværere 
ved at finde Ålebækken og Kristianslund Østre Enge end i 0.alternativet og Va.
riant 1.   
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Variant 4 vil for sø og vandløb have samme påvirkninger som i hovedforslaget. 
For kystvand vil de bevarede digestrækninger generelt ikke få betydning for 
vandstrømninger og vandudskiftningen i fjorden, da de et placeret, hvor terræ.
net i forvejen er højest, og vanddybderne dermed bliver mindst. De bevarede 
digestrækninger vil dog få betydning lokalt, hvor der dannes beskyttede vige og 
bugter. I disse lokale områder vil der lettere kunne aflejres tang, sand og 
lerslam mv., som i første omgang kan skabe blødbund og lugtgener, men som 
samtidig vil være gode fourageringsområder for fugle, og som med tiden vil 
kunne udvikle sig til strandenge.�

På grund af de beregnede høje fosforkoncentrationer og den forventede høje 
algeproduktion i den nyskabte ferskvandssø bør der ikke ledes vand fra søen ud 
i Kragelund Møllebæk. Omvendt bør der heller ikke ledes vand fra Kragelund 
Møllebæk til søen (i hovedforslaget) eller til området i engsø.varianten, da det 
kan påvirke ørredbestanden negativt i Kragelund Møllebæk. I en situation, hvor 
søen ikke er forbundet med vandløbet, kan der i perioder med høj vandstand 
pumpes vand direkte ud i kystområdet som beskrevet i engsø.varianten.�

Engsø.varianten adskiller sig kun i ringe grad fra hovedforslaget med hensyn til 
virkninger på miljøtilstanden i kystområdet, men vil mindske risikoen for en 
mertilførsel af fosfor.  

Ud fra den foreliggende viden vurderes engsø.varianten (Variant 3) at være en 
miljømæssigt bedre løsning for overfladevand, når den kombineres med et nyt 
udløb af vandløbet Kristianslund Østre Enge, som beskrevet i Variant 2. Det vil 
sige en løsning, hvor der skabes en engsø, og vandløbene Ålebækken og 
Kristianslund Østre Enge føres direkte ud i den nye fjord, Gyldensteen Strand. 
Denne løsning er også bedre end 0.alternativet, da der genskabes en fjord og en 
engsø på tidligere landbrugsjord ved genskabelse af den naturlige hydrologi, og 
vandløbenes tilstand forværres ikke væsentligt ved gennemførsel af nødvendige 
afværgeforanstaltninger.  

På grund af en vis usikkerhed om størrelsen af den fremtidige fosforfrigivelse 
fra jordlagene under den nye sø og dermed vandkvaliteten i søen bør man æn.
dre udløbet fra søen væk fra Kragelund Møllebæk og i stedet mod vest til den 
nye fjord, idet man samtidigt forsøgsvist kan regulere vandstanden gennem 
nogle år via en pumpestation med afløb til fjorden og overvåge effekten, inden 
en endelig maksimal vandstand for området fastlægges. Der bør ikke være ud.
veksling af vand mellem søen og Kragelund Møllebæk eller foretages ind.
pumpning af saltvand. 
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Grundvandsforekomsterne under og omkring Gyldensteens Inddæmmede 
Strand omfatter de øvre sekundære grundvandsmagasiner. Det primære grund.
vandsmagasin ligger dybt nede i smeltevandssand, som typisk ligger under me.
re end 10 m moræneler.  



�������������
��������������	������������������	
����	
������	����������	�����	�	�����.8���	
���	�����	��

::0�;��	��:�����0�
:��!$���:��!#�$%:<="��0:&>?:����
�	���!%��
������!!=��	��:����.8���	
���	�����	�=!@�@!!���0A�

30 

�� �

Grundvandsstanden i de sekundære magasiner bestemmes hovedsageligt af de 
afvandingsgrøfter og .dræn, der findes i og omkring området. I det inddæmme.
de areal ligger grundvandsstanden derfor under kote 0 m. Grundvandspotentia.
let i det primære magasin ligger over havniveau, typisk omkring kote + 2 m, og 
der sker derfor en opadrettet grundvandstrømning fra det primære magasin til 
de sekundære magasiner. De to magasiner vurderes at være adskilt af det mel.
lemliggende moræneler med en meget begrænset vandudveksling imellem de to 
magasiner.  

En hævning af vandstanden omtrent til havniveau, som det indgår i hovedfor.
slaget, ventes ikke at påvirke vandspejlet i de sekundære magasiner uden for 
projektområdet måleligt, idet det afhænger af vandstanden i de omgivende 
vandløb og kanaler, som ikke ændres. Grundvandsstanden i det primære maga.
sin ventes at stige med mindre end 0,5 m i de centrale dele af det område, hvor 
vandstanden hæves, og sandsynligvis noget mindre. Langs randen af det områ.
de, hvor vandstanden hæves, ventes påvirkningen af grundvandsstanden i det 
primære magasin at være mindre end i områdets centrale dele, og påvirkningen 
ventes ikke at være målelig i en afstand større end 1 til 3 km fra området. 

Denne beskedne ændring af grundvandspotentialet i det primære magasin ven.
tes ikke at have nogen indflydelse på mulighederne for at indvinde grundvand i 
området, hverken for den almene vandforsyning eller for enkeltindvindere. Det.
te gælder både for vandmængden og for vandkvaliteten. Sammenfattende vur.
deres det, at projektet ikke vil få væsentlige negative konsekvenser, hvad angår 
grundvand uanset løsningsforslag. 
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De væsentligste anlægsaktiviteter i genopretningen af Gyldensteen Strand om.
fatter jordarbejder ved bl.a. udjævning af afvandingsgrøfter og diger, samt etab.
lering af nye diger. Dertil kommer opgravning af drænbrønde, rydning af be.
voksning samt etablering af digesikring og dæmningsveje. I forbindelse med 
disse aktiviteter vil der skulle anvendes råstoffer som sten, grus og sand samt 
genereres affald og genanvendelige materialer. 

Da åbningen i kystdiget først kan ske, efter en stor del af de andre jordarbejder 
er udført, kan det blive vanskelig at opnå jordbalance. Der vil være et større 
forbrug af jord i projektets første fase og et overskud af digefyld i anden fase. 
Mest muligt af jordforbruget vil dog blive hentet inden for projektområdet, li.
gesom overskudsjorden vil blive genanvendt inden for projektet. Herved mini.
meres nettoforbruget af råstoffer samt mængden af affaldsprodukter. 

Der vil i forbindelse med hovedforslaget skulle anvendes råstoffer i form af 
estimeret 8.000 m3 sten, grus og sand til digesikring, nye dæmningsveje o. lign. 
Heraf forventes 2.000 m3 at kunne genanvendes fra stensikring på de eksiste.
rende diger, mens 6.000 m3 sten, grus og sand skal hentes udefra. 
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Estimeret 50 m3 nedknust byggeaffald (beton mv.) genereres og skal håndteres 
efter Nordfyns Kommunens affaldsregulativ. Hertil kommer skovet materiale, 
som sælges kommercielt. 

Såfremt der ikke påtræffes store mængder forurenet jord/fyld, vurderes det, at 
hovedforslaget ikke vil få væsentlige negative konsekvenser for mængder og 
typer af råstof og affald. 

Engsø.varianten (Variant 3) er forbundet med mindre jordarbejder og mindre 
afvendelse af råstof og affald end hovedforslaget. Ved Variant 1 er der øget 
jordarbejde, mens der ved Variant 2 er forbrug af råstoffer i form af beton mv. 
til ekstra sluse. Med Variant 4 vil der skulle flyttes ca. 20.000 m3 mindre dige.
fyld, men til gengæld udgraves ca. 10.000 m3 mere jord i inddæmningen end i 
hovedforslaget.  

�$�$!�� ;��'���+��&���

I forbindelse med de store jordarbejder samt ændringer i de hydrogeologiske 
forhold forbundet med projektet, er der potentiel risiko for spredning af en 
eventuel forurening.  

Der er ingen kendskab til forureninger eller forurenende aktiviteter inden for 
projektområdet.  

Det kan dog ikke udelukkes, at der i forbindelse med landbrugsdriften, 
skov/plantagedrift o. lign kan være sket mindre spild af olieprodukter o. lign. 
inden for projektområdet. Det kan ligeledes ikke udelukkes, at der kan fore.
komme mindre deponier eller opfyldninger, som kan indeholde forure.
net/forurenende materialer.  

Sammenfattende vurderes det, at projektet ikke vil få væsentlige negative kon.
sekvenser, hvad angår jordforurening, uanset løsningsforslag. 
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Omlægning af areal fra landbrug til sø/vådområde og fjord vurderes at få be.
tydning for luft og klima i form af en ændring i bidrag af klimagasser. Dette 
skyldes at der dels sker en nedlægning af landbrugsproduktion således at ned.
brydning af organisk materiale og frigivelse af lattergas standser samt at det 
nye område med sø eller vådområder kan medføre dels dannelse af methan 
samt opbygning af organisk materiale. 

Det samlede CO2.bidrag af hele naturgenopretningsprojektet i forhold til 0.
alternativet vil variere mellem en merudledning på ca. 350 ton CO2 i hovedfor.
slaget og en reduceret udledning på ca. 400 ton CO2 i engsø.varianten (Variant 
3). 

Variant 1, 2 og 4 vurderes ikke at give en ændring til det samlede CO2.bidrag i 
forhold til hovedforslaget.  
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Ændringen i udledning af klimagasser er dog så lille, at effekten heraf vurderes 
at være marginal. 

Yderligere vil nedlægning af en pumpestation betyde reduceret energiforbrug 
og dermed reduceret udledning af klimagasser og luftforurenende stoffer. Dette 
vil også være marginalt set både på lokalt og regionalt niveau for både hoved.
forslag og varianter. 

I anlægsfasen vil anvendelse af entreprenørmaskiner samt kørsel af materialer 
medføre en emission af udstødningsgasser, der skønnes at kunne få betydning 
for luftkvaliteten ved og i umiddelbar nærhed af arbejdsarealer og køreveje i en 
kort periode, men det vil ikke berøre omgivelserne i øvrigt i væsentligt omfang. 

Kørsel på ikke befæstede veje, håndtering af materialer mv. kan medføre mid.
lertidig støvdannelse, men det skønnes, at det er muligt at træffe foranstaltnin.
ger, så arbejdet kan gennemføres uden væsentlige gener for omgivelserne.  

Sammenfattende vurderes det, at projektet ikke vil få væsentlige konsekvenser 
for luft og klima, hverken i hovedforslaget eller varianter. 

�$�$!�� �*6��

Gyldensteen.projektets støjmæssige påvirkning af omgivelserne vurderes pri.
mært at være knyttet til anlægsperioden, hvor nedbrydning af eksisterende byg.
værker, etablering af diger og veje, etablering af fugleøer, tilfyldning af grøfter 
og kanaler samt afgravning af diger vil medføre støj. Støjen vil dog forekomme 
meget lokalt, og ingen bymæssige områder vil blive belastet, men det kan ikke 
udelukkes, at enkelte boliger i kortere perioder vil blive belastet af støj fra gra.
vearbejde og kørsel med materialer.   

Anlægsarbejderne vil kunne medføre støjmæssige gener for friluftslivet og lo.
kalt forstyrre fugle og andet dyreliv. De støjmæssige gener vurderes dog at væ.
re af mindre betydning.   

I driftsfasen forventes de støjende aktiviteter at være mindre end i dag. Gyl.
densteens Pumpestation nedlægges, og kørsel med landbrugsmaskiner ophører 
stort set. Trafikken på vejene til og fra området ændres ikke væsentligt. Dog vil 
støjen fra Gyldensteensvej i retning mod nord på en ca. 700 m langs strækning i 
hovedforslaget udbrede sig over vand i stedet for tidligere over landbrugsland. 
Dette vil medføre et lidt højere støjniveau for boligerne på Store Stegø som føl.
ge af refleksioner i vandspejlet.  Beregninger viser, at støjbelastningen også i 
fremtiden vil være mere end 10 dB lavere end den vejledende støjgrænse for 
boliger.  

Støjen fra skydebanerne øst og sydøst for området ændres ikke i forbindelse 
med projektet. Det må forventes, at støjen herfra vil kunne høres i den østlige 
del af området.  
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Der forekommer støj fra Gyldensteens Avlsgårds løgpakkeri. Støjen herfra æn.
dres ikke i forbindelse med projektet, men vil kunne høres i dele af det fremti.
dige naturgenoprettede område.  

Generelt vurderes projektet ikke at have vedvarende væsentlige støjmæssige 
konsekvenser – hverken for mennesker eller dyr . efter at anlægsperioden er 
afsluttet. Der vil ikke i støjmæssig henseende være forskel på hovedforslag og 
varianter. 
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Området omkring Gyldensteen Strand er kendetegnet ved primært at være 
landbrugsareal med få ejendomme og store jagtinteresser. De vigtigste erhverv i 
området er landbrug og turisme. Gyldensteen Avlsgård står i dag for størstede.
len af landbrugsdriften i VVM.undersøgelsesområdet.   

Der forventes store positive effekter for mennesker og samfund ved 
genopretningen af Gyldensteen Strand. Konkret forventes der store gevinster 
for mennesker i form af forøgede rekreative muligheder, øget naturværdi og 
mindsket støj, hvilket alt andet lige vil øge såvel beboernes som de besøgendes 
livskvalitet og sundhed.  

Hvad angår effekten på samfund, vurderes det, at genopretningen vil få positive 
effekter især for turismeerhvervet i form af øget indtjening og beskæftigelse, 
omend betydningen må vurderes som værende marginal. Omfanget af gevin.
sten for turisterhvervet afhænger af, hvorvidt tankerne om et formidlingscenter 
eller et læringsrum realiseres. Der forventes at komme ca. 5.000 og måske op 
til 10.000 besøgende om året til området.   

Der vil ikke i menneskelig og samfundsmæssig henseende være forskel på ho.
vedforslag og varianter. 

På denne baggrund vurderes det, at der samlet set er positive effekter af genop.
retningsprojektet for mennesker og samfund, set i forhold til 0.alternativet. 
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Selv om hovedforslag og varianter til udformning af projektet er resultat af en 
afvejning af en lang række hensyn og interesser, kan visse negative påvirknin.
ger af den ene eller anden art ikke altid undgås.  

Et vigtigt formål med en VVM.redegørelse er at indarbejde tiltag, så eventuelle 
negative miljøpåvirkninger mindskes, kompenseres eller helt undgås. Disse 
løsninger kaldes afværgeforanstaltninger og kan iværksættes før, under og efter 
anlæg. Herunder i afsnit 2.5.1 og 2.5.2 er præciseret, hvad der er indarbejdet i 
projektforslaget (jf. kortbilag 2). VVM.redegørelsens konklusioner tager ud.
gangspunkt i at de nævnte afværgeforanstaltninger forudsættes indarbejdet. 
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En forudsætning for projektet er, at den nye fjord og sø/engsø skal kunne etab.
leres i landskabet indenfor Aage V. Jensen Naturfonds erhvervelse uden at øge 
risikoen for oversvømmelser eller i nævneværdig grad forringe afvandingen af 
naboers arealer. Derfor er den øvre grænse af FN's klimapanels forudsigelser 
om stigende havvandstand frem til år 2100 indregnet i projektet bl.a. i forbin.
delse med beregning af digehøjder som klimatilpasningstiltag. 
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Som forebyggende foranstaltning for en god vandkvalitet bliver der i 2011 sået 
græs på det kommende sø/engsøareal, og der vil ikke længere ske gødskning på 
de 237 ha af oplandet til den nye sø/engsø, som Naturfonden har erhvervet. In.
den vandet ledes ind i området, foretages der en afhøstning af enggræsset, 
hvorved en del af det ophobede fosfor fjernes fra området. I den vestlige del af 
Inddæmningen, hvor der ønskes etableret en fjord, vil der fortsat ske dyrkning i 
2012, men uden fosfortilførsel.  

Generelt anbefales det mht. §3.beskyttet natur, at erstatningsarealer etableres så 
hurtigt som muligt og gerne et år inden indgrebet i eksisterende områder. Dette 
gælder særlig ved nedlæggelsen af søer, der kan være levesteder for padder, 
hvor der ofte stilles krav om, at erstatningsvandhuller skal etableres mindst en 
ynglesæson før, de eksisterende vandhuller nedlægges. Anbefalede erstatnings.
forhold er angivet under de enkelte naturtyper. 
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Skiltning og vejvisning til projektområdet vil allerede i anlægsfasen etableres, 
idet der kan ankomme besøgende allerede i denne fase samt for at sikre, at tra.
fikken kanaliseres til et evt. formidlingspunkt. Dette sker i samarbejde kommu.
ne og fond imellem. 

Nordfyns Kommune vil vurdere, om tilkørsel af grus og sten i anlægsfasen skal 
ske via udvalgte ruter, som sikrer udpegede veje mod unødig trafik. Valget af 
en sådan rute kan afhænge af andet foregående arbejde i området, som ikke 
kendes på nuværende tidspunkt. Da belastningen ikke er stor, vil en udpegning 
af kørselsruter drøftes mellem kommune og entreprenør, inden arbejdet 
opstartes. 
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De nye/ombyggede diger vil fremstå i tråd med områdets øvrige diger, hvad 
angår jordtype, bevoksning og stenbelægning. Langs kysterne bliver der brugt 
naturligt afrundede kampesten, der svarer til den eksisterende kystbeskyttelse, 
hvor det er nødvendigt at sikre mod erosion. 
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Evt. beplantning foretages med arter, der er naturligt hjemmehørende i det øst.
danske kystlandskab. 
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§ 3�beskyttede søer. Det foreslås af hensyn til eventuelle ynglende padder, at de 
forsvundne ferske søer erstattes i forholdet 1:1 (antalsmæssigt) ét år inden pro.
jektets gennemførelse. Praksis er ofte 1:2 for erstatningsnatur, men dels er na.
turkvaliteten af de ødelagte søer gennemgående lav, dels vil den nye sø (eller 
vandflader i engsøen) formentlig allerede kort efter anlæggelsen kunne fungere 
som levested for almindelige, tolerante arter af fisk og andre akvatiske dyr. 
Arealmæssigt vil ferskvandssøen i hovedforslaget kompensere cirka i forholdet 
1:100, også vandfladerne i engsøen (Variant 3) vil være mange gange større 
end det forsvundne søareal. 

§ 3�beskyttet ferskeng. Den ferskeng, der forsvinder på lokalitet 44 mellem 
Ålebækken og Gyldensteensvej (se kortbilag 8a), hvis Ålebækken får direkte 
udløb i fjorden (hovedforslaget), skal erstattes minimum 1:2, da der er tale om 
en værdifuld natureng med forekomst af to arter af orkidéer. Hvis Ålebækkens 
nuværende forløb bevares, er der ikke behov for afværgeforanstaltninger for 
ferskeng. 

§ 3�beskyttet mose. Det vurderes, at der langs ferskvandssøen (hovedforslaget) 
vil opstå moseareal på et areal, der er cirka 20 gange større end det mistede. I 
engsø.varianten er der ej heller behov for erstatningsareal.  

§ 3�beskyttet strandeng. Der er behov for erstatning for 11,35 ha § 3 strandeng, 
som forsvinder ved naturgenopretningsprojektet.  

En del strandeng vil med tiden opstå langs kysterne af den genoprettede fjord, 
men denne vil ikke overholde den generelle regel om, at erstatningsarealer skal 
være i funktion, før de oprindelige arealer fjernes. Det anbefales derfor, at ud.
sprede afslået hø med frø af strandengsplanter fra de områder, der vil gå tabt fra 
mindst et år før der åbnes for vandet. Det vurderes, at der kan opstå strand.
sump, strandeng og strandoverdrev på 14,83 ha, hvis det antages, at alle arealer 
fra kote 0,05 til kote 1,10 m bliver de nævnte naturtyper. Kote 1,10 svarer til de 
områder, der forventes overskyllet af havet mindst hvert andet år. Det giver i 
bedste fald et erstatningsforhold på 1:1,5.   

Derudover vil der ved ekstensiveringen af de åbne dele af Langø opstå arealer 
med strandoverdrev og på de laveste dele strandeng på i alt 11,2 ha, hvoraf 
størstedelen får karakter af strandoverdrev snarere end våd strandeng. 

Tallene ovenfor gælder for hovedforslaget. I varianten med bevaring af Åle.
bækkens nuværende forløb (Variant 1), vil der opstå omkring 5 ha mindre 
strandeng, da den nuværende ferskeng/rigkær på lokalitet 44 (se kortbilag 8a) 
samt åløbet og diget langs med dette ikke omdannes til strandeng. 
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Flagermus (bilag IV). For at forhindre tab af voksne flagermus må hultræer i de 
levende hegn, der skal sløjfes, kun fældes efter mørkets frembrud. Efter de ge.
nerelle lovbestemmelser skal det ske i perioden 1/9.31/10 (”Hule træer og træer 
med spættehuller må ikke fældes i perioden 1. november . 31. august.”), men af 
hensyn til flagermus, der eventuelt kan gå til overvintring allerede i oktober, 
bør det ske i september eller til nød i starten af oktober.  

Alle træer med huller og alle træer, der sandsynligt vil udvikle huller i Langø 
Plantage, skal bevares (medmindre de udgør en sikkerhedsrisiko) for af naturlig 
vej at øge antallet af levesteder.  

Padder (bilag IV). For at sikre bestanden af stor vandsalamander på Langø og 
kompensere for effekten af øget isolering, anlægges 4.5 nye vandhuller og 3.4 
eksisterende oprenses.  

Da ældre dødt ved er et meget egnet rasteområde på land for stor vandsalaman.
der, skal der efterlades større løvtræsstammer i Langø Plantage til naturligt hen.
fald. 

Fredede planter. Der kan ikke direkte kompenseres for tabet af levested (engen 
ved Ålebækken, lokalitet 44) for de to orkidéer kødfarvet og maj.gøgeurt. 

Padder og krybdyr. Alle danske arter af padder og krybdyr er fredede. Der vil 
ved projektet ske fjernelse af levesteder (4 vandhuller) for almindelige arter af 
padder. Dette vil blive kompenseret ved anlæg af erstatningsvandhuller.  
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Enårig og flerårig vegetation på stenede strandvolde. Der vil nogle steder blive 
udlagt sten foran diger og på kysten af øer. Dette er ikke tænkt som en afværge.
foranstaltning, men vil virke som en sådan. Da naturtypen vurderes at genopstå 
i mindst samme omfang på nye og gendannede øer og holme, vurderes der ikke, 
at være behov for egentlige afværgeforanstaltninger. 

Strandenge. Der vil forsvinde 10,9 ha kortlagt som strandeng (1330). Afværge.
tiltag er identisk med kompensationen for tab af § 3.beskyttet strandeng, der 
omtales ovenfor under Plante. og dyreliv. 

Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund. Det er ikke muligt at 
kompensere for det (lille, men ikke kvantificerede) arealtab, inden projektet 
udføres. Det vurderes dog, at en ekstensivering med mere naturvenlig drift på 
Langø på længere sigt vil skabe områder af typen, ligesom de nye diger med 
tiden vil kunne få en vegetation af lignende type som de eksisterende. For at 
fremme dette, skal de sydvendte skråninger af de nye diger . i det omfang det er 
teknisk muligt . have en sandblandet og gerne kalkrig overjord. Der skal desu.
den sås græs så tyndt, som det er anlægsteknisk muligt og tilføres afslået mate.
riale fra overdrevspartier på de eksisterende diger eller helst flyttes græstørv fra 
overdrevspartier, der skal bortgraves.   
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I forbindelse med jordarbejderne skal det aftales med entreprenøren, hvordan 
museet kan overvåge jordarbejdet. Dette skal sikre, at eventuelle oldtidsfund 
ikke overses, og at de kulturhistoriske elementer og helheden er grundigt do.
kumenteret, før de udfyldes og udjævnes. Der er ikke viden om interesser, der 
giver anledning til at foretage systematiske arkæologiske forundersøgelser af 
den tidligere fjordbund, men da der er identificeret oldtidsfund i bunker med 
marksten, kan der potentielt gøres flere fund, omend havspejlet stod højere i 
oldtiden. 
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Vandløb. Det kan ikke udelukkes, at der kan være negative effekter på fiskebe.
standene, hvis vandløbene lægges om, eller hvis der bortledes vand fra vandløb 
og opstår opstuvningszoner med langsomt flydende vand i vandløb, hvor van.
det tidligere løb hurtigere. Derfor etablerer Naturfonden og kommune i samar.
bejde gyde. og opvækstområder for ørreder ved udlægning af sten og grus på 
de strækninger i vandsystemerne, hvor der er et egnet fald. Kommunen har i en 
årrække registreret ørredens gydepladser og har et godt kendskab til, hvor det 
vil være relevant at supplere med udlægning af grus og sten. Det vil også være 
til gavn for vandløbenes smådyr, som indtil videre anvendes til at måle vandlø.
bets biologiske tilstand via bestemmelse af faunaklassen. 

Kystvande. Der udlægges større og mindre sten i det genskabte kystområde 
(fjorden). 
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Affald. Bestemmelser om kildesortering, anvisning og anmeldelse af bygge. og 
anlægsaffald i kommunale regulativer med henblik på genanvendelse skal 
overholdes. Dette medfører, at genanvendelse, så vidt det er muligt, tilstræbes. 

Forurenet jord. Påtræffes potentielt forurenet jord eller fyld anvendes kendte 
teknikker til at tilvejebringe det tilstrækkelige datagrundlag for afklaring af for.
ureningsbelastningen på de aktuelle arealer. Inden disse aktiviteter igangsættes, 
udarbejder bygherre en miljøhandlingsplan, som skal godkendes af miljømyn.
dighederne, således at det sikres, at jordhåndteringen sker på en hensigtsmæssig 
måde både i relation til miljø og økonomi. En miljøhandlingsplan kan med for.
del udarbejdes før projektstart, således at der ikke opstår unødige stop i projekt.
arbejdet. 

Det forventes, at de eksisterende jorddiger i området er opbygget af naturmate.
rialer, men det kan ikke udelukkes, at der er affald eller andet potentielt forure.
net materiale indarbejdet i digerne. I forbindelse med arbejdet med afgravning 
af jorddigerne, skal man derfor være opmærksom på eventuelle ændringer af 
digefyldets karakter. Påtræffes affald eller andet potentielt forurenet materiale, 
sættes gravearbejdet i bero, indtil der er indgået nærmere aftale med de relevan.
te miljømyndigheder vedr. håndtering. 
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I forbindelse med anlægsarbejdet vil det blive sikret, at spild og lignende af 
brændstof og eventuelt miljøfremmede stoffer undgås. Opbevaring og håndte.
ring af brændstof og eventuelle kemikalier og affaldsprodukter vil foregå i hen.
hold til gældende regler. 

 Luft og klima. Såfremt der opstår støvgener, befugtes ikke befæstede veje, 
oplag mv. Herudover kan der eventuelt være behov for udsættelse af arbejdet 
specielt i tørre og blæsende perioder. 
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 Gyldensteen Strand påvirkes i dag stort set ikke af kunstigt lys. Nye lyskilder 
vil derfor blive undgået. Kunstigt lys kan have konsekvenser for dyrelivet og 
landskabsoplevelsen. 
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Jagt� og forstyrrelsesfrit reservat. Dele af området (den genoprettede fjord) vil 
i forbindelse med projektet blive fiskeriterritorium. Dette betyder efter Jagt. og 
vildtforvaltningslovens § 15, at: ”Enhver med fast bopæl i Danmark har ret til 
at drive ikke erhvervsmæssig jagt på fiskeriterritoriet som fastlagt ved lov om 
Danmarks Riges fiskeriterritorium. Jagtretten gælder fra højeste daglige vand.
standslinie.”  

Da fjordområdets udstrækning vil blive relativt begrænset, vil selv få jægere 
eller kystfiskere kunne bortskræmme rastende eller fouragerende fugle fra om.
rådet. Dette er i åbenlys konflikt med ønsket og forventningen om, at området 
skal udvikle sig til et betydeligt rasteområde for ikke mindst andefugle. På de 
nye/genopståede øer forventes der at komme ynglebestande som andefugle, 
terner, vadefugle og skarv. Da øerne er ganske små vil forstyrrelse i form af 
landgang blot enkelte gange i løbet af ynglesæsonen have meget stor negativ 
indvirkning på fuglenes ynglesucces. Naturfondens bestyrelse har derfor aftalt 
med Naturstyrelsen, at det indstilles til ministeren, at fjorden udpeges til et hel.
årligt jagt. og forstyrrelsesfrit reservat efter bestemmelserne i jagt. og vildtfor.
valtningsloven. Samtidigt vil der blive adgangsforbud på øerne i fuglenes yng.
leperiode (1/3.31/8). 
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Såfremt cykelruten over Ålebækken forringes af potentielle vandstandsstignin.
ger, vil kommunen sørge for at sikre stien bedre. 
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Nedenfor er nævnt en række tiltag, der ikke er indarbejdet i projektet. 
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For at skabe nye levesteder for kødfarvet og maj.gøgeurt kan man forsøge med 
afskrabning på et areal på Langø i nogen afstand fra kysten. Dette for at skabe 
et område med fersk.fugtig mineraljord. Effekten er dog usikker.  

I Langø Plantage bør der bevares popler i skovbrynene, og eg bør udgøre 
mindst samme andel af skovtræerne som i dag af hensyn til pirol.  

For flagermus anbefales det ikke, at kompensere for tab af levesteder ved op.
sætning af kasser, da disse har en lav effektivitet, og da området i Langø Plan.
tage (i nogen grad) og ikke mindst i skove og parker ved Gyldensteen Gods 
rummer mange egnede levesteder for flagermus. Hvis man ønsker at gavne fla.
germus, kan man i stedet bore huller i nogle større løvtræer i Langø Plantage 
for hurtigt at øge antallet af egnede træer her. Alle træer med huller og alle træ.
er, der sandsynligt vil udvikle huller i Langø Plantage, bør fremover bevares 
(medmindre de udgør en sikkerhedsrisiko) for af naturlig vej at øge antallet af 
levesteder. I Skov. og Naturstyrelsens hæfte fra 2010: God Praksis for Skov.
arealer med Flagermus (kan downloades på Skov. og Naturstyrelsens hjemme.
side) kan man læse om flagermusevenlig drift af skovarealer. 
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Det anbefales, at der i forbindelse med de af Naturfondens påtænkte formid.
lingspunkter beskrives inddæmningens historie, således at områdets historie og 
udvikling er tilgængelig for besøgende i området. Afhængig af om hovedfor.
slaget gennemføres med eller uden varianter, vil de tilbageværende kulturhisto.
riske elementer og strukturer som pumpestationerne, veje og tilbageværende 
diger, kunne indarbejdes i formidlingen. Historien om landindvindingen kan 
herved blive fortalt gennem synlige elementer og strukturer i kulturlandskabet. 
Eksempelvis har de gamle pumpe.vindmøller stor fortælleværdi og ligger mar.
kant i det flade landskab.  

En formidling vil i nogen grad kunne kompensere for de strukturer og elemen.
ter, der går tabt ved projektet. Den kulturhistoriske fortælling er oplagt at ind.
arbejde i den øvrige formidling af de rekreative muligheder, samt af områdets 
vilde plante. og dyreliv. Dette kan ske ved opstilling af tavler på formidlings.
punkterne på udvalgte steder. Endelig er der fra Nordfyns Kommune vist inte.
resse for at anvende Eriksholm som et fremtidigt formidlingspunkt bl.a. for om.
rådets natur., kultur. og landbrugshistoriske udvikling. 
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 Det anbefales, at der løbende sker en evaluering af benyttelsesgraden i 
Gyldensteen.området, således at benyttelsen ikke sker på bekostning af det vil.
de dyre. og planteliv.  

I forbindelse med realisering af projektet anbefales det, at der opsættes infotav.
ler til formidling af områdets kulturhistorie og udvikling samt interessante na.
turforhold. Reetablering af den lavvandede fjord og områdets tilknytning til 
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Æbelø.havet og den fremherskende kystdynamik/klimaproblematik vil være 
oplagte emner at inddrage i formidlingen. Der er allerede indarbejdet forslag til 
formidlingspunkter, parkeringspladser og planlagte stier i projektet, og som 
området udvikler sig, vil der kunne etableres yderligere trampestier, formid.
lingspunkter mv., hvor det viser sig hensigtsmæssigt. 
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Sø/engsø. Hovedparten af fosforpuljen findes i de øverste jordlag. For at fore.
bygge yderligere fosforfrigivelse fra disse, kan der ske en delvis afgravning af 
de øverste 15 cm i særlige problemområder (st. 2, 5, 7 og 9), inden sø.
en/vådområdet genskabes. Mængden af afgravet topjord afpasses efter behovet 
for jordopfyldning andre steder i projektområdet f.eks. til etablering af fugleøer 
og muldbelægning på diger. Til de to planlagte fugleøer kan der aftages ca. 
6000 m3 muld (plus ca. 4000 m3 råjord). 

Erfaringer viser, at der ved høst af biomasse kan fjernes i størrelsesordenen 10.
15 kg P/ha af den akkumulerede fosfor (Skov. og Naturstyrelsen 2010). Fjer.
nelse af biomasse kan ikke forventes at reducere det årlige fosfortab til søvan.
det markant, da der er store akkumulerede fosformængder i jorden. Det kan dog 
minimere antallet af år, hvor jorden kan lække fosfor til søvandet. En græsbund 
vil desuden have den fordel, at sedimentoverfladen stabileres på grund af tør.
vedannelse, så ophvirvling af sediment og fosfor efter sødannelsen forebygges i 
det første år. Overgangen mellem sø og eng vil også blive mere naturlig og sik.
rer endvidere føde for en lang række fuglearter. Det anbefales derfor, at der sås 
græs og høstes biomasse inden projektet anlægges. 

�$)� ����<��&���
I en miljøvurdering beskrives myndighedernes overvågning af projektets effek.
ter. Nedenfor er både beskrevet hvilken overvågning myndighederne vil stå for, 
samt hvilken overvågning Naturfonden påtænker iværksat. 

3�&�+�*��&�����*�
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 Da det på nuværende tidspunkt er usikkert, hvor mange der reelt kommer til at 
bruge og besøge det genoprettede naturområde, vil Aage V. Jensen Naturfond i 
samarbejde med kommunen overvåge benyttelsesgraden i projektområdet, her.
under af vejvisning, parkerings. og tilkørselsforholdene. En overvågning kan 
også klarlægge, om der er behov for at etablere yderligere publikumsfaciliteter. 
Såfremt dette behov skulle opstå, vil vej. og trafikforholdene hertil skulle afkla.
res. 

Nordfyns Kommune vil i forbindelse med deres almindelige trafiktællin.
ger/trafikovervågning, overvåge om antallet af cyklister på vejstrækningen sti.
ger mærkbart f.eks. efter etablering af publikumsfaciliteter m.m. På baggrund 
heraf analyseres behovet for tiltag, der kan sikre cyklisterne yderligere, f.eks. 
ved etablering af en cykelsti langs Gyldensteensvej. 
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 Sø. Hvis hovedforslaget gennemføres, foretages målinger af vandkvaliteten i 
søen. Der udtages årligt 12 vandprøver fra søens dybeste sted, der analyseres 
efter standarden for NOVANA.programmet. Prøverne udtages månedligt og 
der analyseres for følgende stoffer: 

•� Ledningsevne 
•� Salinitet 
•� Ilt. og temperaturprofil (feltmåling) 
•� pH          
•� Farvetal       
•� Alkalinitet     
•� Total kvælstof  
•� Nitrat+nitrit.N   
•� Ammoniak+ammonium.N  
•� Total fosfor  
•� Orthophosfat.P 
•� Klorofyl a      
•� Sigtdybde (feltmåling)  
•� Suspenderet stof          
•� Sulfat (måles kun på novemberprøve).    

 Prøverne analyses af et akkrediteret laboratorium. Søen undersøges første år 
efter etablering og dernæst efter 3 år og 6 år. Det første år suppleres der med 
månedlige målinger af vandføringer gennem højvandsslusen (evt. med kontinu.
ert registrering) eller udpumpet vandmængde. Med en størrelse på 144 ha må 
det forventes, at søen bliver omfattet af de statslige vandplaner i 2. generations 
vandplaner fra 2015. Hvis det er tilfældet vil staten stå for den fremtidige over.
vågning. Indtil da står bygherre for overvågningen. Hvis søen får et højt fosfor.
indhold, kan det overvejes at binde fosfor i sedimentet ved tilsætning af alumi.
nium eller phoslock for at forbedre tilstanden i selve søen og forebygge fosfor.
belastning af kystområdet. 

 Vandløb. Fiskebestanden og faunaklassen på udvalgte vandløbsstrækninger 
skal undersøges, før projektet gennemføres og følges op med årlige undersøgel.
ser i en 3.5 årig periode efter projektets gennemførelse. Dette sker i samarbejde 
fond og kommune imellem. For at få de bedst mulige tidsserier til vurdering af 
miljøtilstandens udvikling, fokuseres der på strækninger, som tidligere har væ.
ret undersøgt af Fyns Amt/Naturstyrelsen samt i forbindelse med DTU Aquas 
revision af ørredudsætningsplanen for Fyn. Undersøgelserne suppleres med nye 
undersøgelser på strækninger, hvor der udlægges gydegrus og sten. Hvis ørred.
produktionen falder, skal der efterfølgende kompenseres med udsætninger ba.
seret på den oprindelige ørredstamme. 

�$ � 7
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Da hyppigheden og tidsforløbet af udtørring af engsøen ikke kan forudsiges 
præcist, ligesom drift (hegning og græsningstryk) har stor indflydelse på udbre.
delsen af rørskov, er vurderingen af forskellen mellem hovedforslaget og Vari.
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ant 3's effekt på nogle arter, herunder især rørdrum, rørhøg og plettet rørvagtel 
noget usikker. 
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De gennemførte undersøgelser viser, at såvel det af Aage V. Jensen Naturfond 
fremlagte hovedforslag som de fire varianter, der er kommet til i processen, alle 
sikrer områdets integritet og vil medføre en forbedring af de fleste af områdets 
natur. og miljømæssige kvaliteter. I denne sammenhæng er de eneste væsentli.
ge forskelle, hvordan man tilgodeser de kulturhistoriske interesser i området, 
om en tilfredsstillende vandkvalitet i søen kan opnås samt at sikre vandrings.
forholdene for havørreder. 

I Nordfyns Kommunes kommuneplan er Gyldensteens Inddæmmede Strand 
udlagt som et særligt kulturhistorisk beskyttelsesområde (kortbilag 12), hvor 
landskabets karakter som inddæmmet areal bør sikres. Imidlertid er den nordli.
ge halvdel af inddæmningen også udlagt til potentielt vådområde, hvor der kan 
gennemføres vådområdeprojekter med vandstandshævninger (kortbilag 6). Ind.
dæmningen er endvidere udlagt som biologisk interesseområde, da det er et in.
ternationalt natur. og fuglebeskyttelsesområde, hvor der skal være mulighed for 
at forbedre naturforholdene.  

Som følge af disse (modstående) udpegninger har der under udarbejdelsen af 
naturgenopretningsprojektet været en dialog med Odense Bys Museer. Som led 
i dialogen er der undersøgt en variant med en engsø i den østlige del af ind.
dæmningen (Variant 3) og en variant med bevarelse af en række kulturelemen.
ter i projektområdet i form af digestrækninger og pumpebygningen fra 1961 
(Variant 4). Projektet berører ikke den resterende del af det særlige kulturhisto.
riske beskyttelsesområde, som også omfatter inddæmmede arealer ved Bogense 
Østre Enge samt i Ore Strand med Reservatet og Nabbeengen, hvor de oprinde.
lige strukturer med grøblerender, afvandingsgrøfter, sluser og resterne af den 
gamle pumpemølle i det autentiske inddæmmede landskab fra 1871 er bevaret.  

Den i hovedforslaget beskrevne sø i den østlige del af inddæmningen vil efter 
en årrække kunne få en god økologisk tilstand og tilføre området et værdifuldt 
dyre. og fugleliv. Søen vil dog få en lang opholdstid på ca. 1,5 år, hvilket kan 
medføre en dårlig vandkvalitet i en overgangsperiode, indtil den interne fosfor.
belastning fra den nuværende landbrugsjord er reduceret. Varianten med en 
engsø ligner forholdene i Reservatet mod øst og vil også få et rigt dyre. og fug.
leliv, samtidig med at eventuelle negative konsekvenser for vandmiljøet gene.
relt vil være mindre i de første år efter etableringen. Engsøen kræver i modsæt.
ning til ferskvandssøen fortsat pumpning. 

De gennemførte beregninger har også påvist, at flytningen af afløbet fra den 
østlige del af inddæmningen til Kragelund Møllebæk vil medføre en lille og 
periodisk hævning af vandstanden i Kragelund Møllebæk, samtidig med at 
vandløbskvaliteten vil kunne blive negativt påvirket af søvandet. 
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Undersøgelsen af varianten med en bevaring af den nuværende kanal (Variant 
1) er et nulscenarie, der vil give uændrede vandløbs. og vandstandsforhold og 
sikre et område med ferskeng samt uændrede kulturarvsinteresser omkring 
Ålebækken. Omvendt vil hovedforslaget og Variant 2 med en ny udløbssluse 
for vandløbet Kristianlund Østre Enge give et hydrologisk set mere autentisk 
fjordmiljø, et større strandengsområde omkring den nye fjord samt bedre ople.
velsesværdi for befolkningen. Hver af de to varianter (1 og 2) giver en større 
sikkerhed for havørred.bestandenes overlevelse end hovedforslaget. 

Variant 4 med bevarelse af udvalgte digestrækninger og Gyldensteen Pumpe.
station vil sikre en del af kultursporene i den vestlige del af inddæmningen. De 
bevarede digestrækninger og pumpestationen vil fremstå som fremmedelemen.
ter i forhold til det genoprettede naturlige fjordlandskab. Varianten har kun en 
minimal betydning for vandudskiftningen og andre miljøforhold i området.  
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Aage V. Jensen Naturfond har på baggrund af de gennemførte undersøgelser 
indstillet til Nordfyns Kommune, at de ønsker hovedforslaget gennemført med 
følgende tre ændringer (Figur 2.8):  

•� Variant 2 med et nyt udløb for Kristianslunds Østre Enge ønskes gennem.
ført. 

•� I stedet for afløb fra søens østlige del af inddæmningen til Kragelund Møl.
lebæk vil afløbet etableres, således at der både kan ske udløb og udpump.
ning direkte gennem en højvandssluse til den nye fjord under det nye dige 
langs vejen til Eriksholm.  

•� Vandspejlet i søen i den østlige del af inddæmningen vil i de første år kun.
ne varieres i et vandstandsniveau mellem hovedforslagets og engsø.
variantens. Søens faktiske miljøtilstand vil blive overvåget, således at en.
delig beslutning om den fremtidige vandstand i søen kan træffes efter 5.8 
år. 

Hvad angår Variant 3 og 4 er det fondens opfattelse, at selvom hovedforslaget 
beskærer visse kulturhistoriske elementer findes der tilsvarende elementer i de 
dele af Gyldensteen inddæmmede område, der fortsat bevares dvs. i Reservatet, 
Ore Strand inddæmmede område og Nabbeengene. Der er derfor efter fondens 
opfattelse mere tale om en kvantitativ og ikke kvalitativ beskæring af kulturarv.
selementer. De tilbageværende bliver til gengæld mere tilgængelige og synlige 
for besøgende end tilfældet er i dag. 
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Figur 2�8 Gyldensteen Strand efter naturgenopretningen med fjord i vest, sø i øst, fugleøer, diger, 
pumpestationer og højvandssluser. 
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I dette kapitel beskrives det projektforslag, der ligger til grund for VVM.
undersøgelsen. Beskrivelserne omfatter det tekniske grundlag for projektet og 
projektets omfang. Sidst i kapitlet er der redegjort for projektets tekniske kon.
sekvenser i form af vandstande og afvandingsforhold i omgivelserne.  
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Dette projektforslag er udarbejdet på grundlag af:  

•� Højdemodel laserscannet af COWI den 23. sept. 2006 

•� Opmålinger af diger og vandspejle udført af COWI i 2010.11 

•� Vandstandsdata fra Kystdirektoratet (Juelsminde Havn) 

•� Fyns Amts digitale oplandskort  

•� Naturstyrelsens vandløbstema for Danmark 

•� Vandføringsdata fra Fyns Amt og Naturstyrelsen 

•� Opmåling af Kragelund Møllebæk, udført af Hedeselskabet 1990 

•� Dræn. og afvandingskort udleveret af Gyldensteen Gods 

•� En opmåling med tværprofiler af Ålebækken med diger 

•� En indledende geoteknisk undersøgelse af projektområdet. 

.$�� 	���(*�����
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I det følgende beskrives det hovedforslag, som naturfondens bestyrelse har 
valgt at søge gennemført. 
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Naturfonden ønsker genskabt en lavvandet fjord i den vestlige del af Gylden.
steens Inddæmmede Strand omgivet af en bræmme af strandenge eller rørsko.
ve. Det er naturtyper, som har været i kraftig tilbagegang i området igennem de 
seneste 200 år. Langs de nordfynske kyster er der i dag en lang række af store 
og små inddæmninger, som har tørlagt store lavvandede kystområder og næsten 
fjernet alle naturlige strandenge.  
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De nuværende forhold i området er vist på Figur 3.1. 

 

Figur 3�1� Området som det ser ud i dag (0�alternativet) påtegnet de erhvervede arealer, diger, landkanaler, 
pumpestationer og højvandssluser. 

 
Det oprindelige øhav omkring øen Lindholm søges genskabt ved at fjerne dele 
af de nuværende diger mellem Store Stegø, Lindholm og Langø. Der påregnes 
således etableret 3 bredde åbninger i digerne, idet der efterlades en ca. 150 m 
lang ø opbygget af diget midt mellem Langø og Lindholm.  

Indlandsdigerne omkring vandløbene i området er hverken høje nok eller kraf.
tige nok til at kunne fungere som kystdiger. Det samme gælder det nuværende 
nord.sydgående Spærredige.  

For at sikre bebyggelserne på Store Stegø og de store inddæmmede arealer vest 
for Ålebækken omkring tilløbet Kristianslund Østre Enge, inkl. dele af Bogense 
by, planlægges der etableret et nyt 1.335 m langt dige fra vestsiden af Store 
Stegø og i en bue syd om ejendommene på denne og frem til Ålebækken, hvor 
den følger det eksisterende dige langs vandløbets østside mod syd ned til højt 
terræn ved Gyldensteensvej.  

De skitserede forhold med nye diger fremgår af Figur 3.2 og på Kort 2 blandt 
bilagene. 
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Figur 3�2� De planlagte tiltag i hovedforslaget er vist med erhvervede arealer, eksisterende diger, nye diger, 
landkanaler, pumpestationer og højvandssluser. 

 
Diget vil blive etableret som et græsdige med krone i kote 3,0 m. Diget vil blive 
anlagt med skråningsanlæg 1:2 mod land og 1:3 mod havet. Diget etableres 
med en 3,0 m bred krone og på de første 200 m vest for Store Stegø med en 4,0 
m bred krone. Diget er hermed forberedt til med tiden at kunne hæves yderlige.
re med 0,3 til 0,5 m vest for Store Stegø.  

På en 350 m lang strækning vil det nuværende dige langs østsiden af Ålebæk.
ken indgå i det nye dige, således at den nuværende sideskråning mod vest og 
lidt af digekronen bevares. 

Ydersiden af diget skal på vestsiden af Store Stegø beskyttes mod erosion med 
et stenlag, og der skal yderligere opbygges en forstrand op til kote 1,0 m med 
skråningsanlæg 1:6. Der kan samtidig blive behov for erosionsbeskyttelse af en 
strækning af kysten på nordsiden af Store Stegø med en stensikring. 

Langs nordsiden af det nye dige rundt om Store Stegø vil der skulle etableres et 
kørespor af hensyn til digets vedligeholdelse. Samtidig skal der etableres en 
600 m lang 150.200 mm afvandingsledning langs diget mod vest til den vestli.
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ge del af den gamle afløbskanal til Stegø Mølle og som afløb for ejendommene 
på Store Stegø. 

Ved vestenden af den gamle afløbskanal etableres en pumpestation, som skal 
sikre afvandingen af et 14 ha stort opland langs syd. og vestsiden af Store 
Stegø. Denne pumpestation kan placeres i en brønd i diget mod Ålebækken og 
skal kunne pumpe min. 30 l/s ud i Ålebækken ved en løftehøjde på 2,0 m. 

I projektforslaget føres det nye dige lige frem til Gyldensteensvej, der ligger på 
en gammel kystskrænt med vejbane omkring eller over kote 3,0 m. Dette inde.
bærer, at en strækning på 685 m mod øst langs nordsiden af Gyldensteensvej 
vil blive ny kystlinje. Der kan derfor blive behov for at sikre denne strækning 
mod erosion mv. ved udlægning af en kystbeskyttelse af grus og sten.  

Længere mod øst er der en 325 m lang strækning omkring krydsningen af Åle.
bækken under Gyldensteensvej, hvor vejen falder i niveau ned til ca. kote 1,2 m 
ved broen over vandløbet. På denne strækning vil der skulle opføres et dige 
langs nordsiden af vejen og frem til den høje skrænt mod øst med samme di.
mensioner som det vestlige dige. Ålebækken vil samtidig skulle sikres udløb 
direkte i den nye fjord med en højvandssikring af de lave opstrøms arealer. Det.
te foreslås etableret i form af en ny højvandssluse monteret på en forlængelse af 
den nuværende bro under det nye dige. Dette modsvarer det nuværende udløb 
ved Stegø Mølle. 

Projektforslaget indebærer, at Ålebækken tilkastes med fyld fra det langsgåen.
de dige på strækningen nord for Gyldensteensvej, mens den nedre del af Åle.
bækken med tilløbet Kristianslund Østre Enge bevares som vandløb med 
uændret udløb i Lillebælt gennem højvandsslusen ved Stegø Mølle. På sydsiden 
af udløbet af Kristianslund Østre Enge i Ålebækken etableres en dæmning på 
tværs af Ålebækken med et rørgennemløb, som giver adgang til kystdiget for 
vedligeholdelse, og som begrænser risikoen for vildfarne vandrefisk op i den 
afsnørede del af Ålebækken  

Som højvandssikring mod øst skal der etableres et 750 m langt dige langs vest.
siden af vejen igennem Gyldensteens Inddæmning mod nord til Eriksholm. På 
selve Langø vil der yderligere være behov for at etablere et ca. 400 m langt 
højvandsdige langs vestsiden af haven på Eriksholm og ind over et relativt lavt 
område på Langø under kote 2,3 m. Dette sidstnævnte dige vil kunne etableres 
som en generel terrænregulering således, at det ikke fremstår som et egentligt 
dige. 

Det uddigede område bliver herved på ca. 240 ha, hvoraf ca. 214 ha vil være 
vanddækket ved daglig vande. Vanddybden i området vil generelt blive under 
1,0 m undtagen i et ca. 20 ha stort centralt øst.vestgående område, der drejer 
mod nord op til kysten mellem Lindholm og Stegø, og som kaldes Lindholm 
Rende.  

Den nuværende pumpestation med indløbs. og udløbsbygværk fjernes. De syn.
lige drænbrønde fjernes og tilfyldes. De dybeste afvandingskanaler udjævnes 
med den oprensningsfyld, der ligger langs siderne. Kanalen fra pumpestationen 
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og mod syd ned til den langsgående kanal udjævnes kun delvist med den om.
kringliggende fyld således, at der bevares en ca. 20 meter bred strømrende med 
bund under kote −0,8 m ind til den centrale lavning i inddæmningen.  

De tre vildtremiser og alle læhegnene forventes ryddet i løbet af 2011. Der 
gennemføres en opgradering af fredskoven på Lindholm, hvor der skal gennem.
føres en udtynding blandt fyrretræerne, og granbevoksningen skal konverteres 
til eg og småbladet lind iblandet naturligt forekommende frugtbuske og 
småtræer som fuglekirsebær, skovabild, tjørn, røn og slåen.  

De 150 m af det eksisterende dige midt mellem Langø og Lindholm vil blive 
udplaneret som en 0,6 ha stor fugleø, hvor en del af det overskydende digefyld 
fra de omkringliggende strækninger udplaneres langs indersiden som fremtidig 
strandeng under nedbrydningen af havdiget. 

I det uddigede område ligger en række små områder med fyldvolde og lignen.
de, som vil række op over daglig vande. De 5 største af disse områder foreslås 
samlet til små øer ved en uddozning af jord til op i mellem kote 0,5 m og 1,5 m, 
således at der dannes 5 småøer med et areal hver på mellem 800 m2 og 5400 m2 
ved daglig vande. Det er ikke tanken at erosionsbeskytte disse småøer, der 
sammen med andre småholme vil ændre sig under påvirkning af bølger og tide.
vand. 

På den nordvestlige pynt af det høje terræn vest for Gyldensteens Avlsgård er 
der gravet to andedamme omgivet af høje jordvolde. Disse jordvolde udplane.
res ud over dammene op i omkring kote 0,5 m, således at der her skabes grund.
lag for etablering af strandenge langs kysten. Et tredje vandhul i kanten af det 
høje terræn nordøst for Gyldensteens Avlsgård søges bevaret og sikret mod 
saltvandsindtrængning ved udlægning af en jordvold op i omkring kote 1,8 m 
langs nordsiden af vandhullet og med skråning 1:6 mod kysten. 

Vandforsyningsledningerne i området skal afbrydes. Hydranterne skal fjernes 
til ned under terræn. Der er et problem med elforsyningen til Eriksholm og 
Stegø Mølle, som i dag er nedgravet i kabel fra Gyldensteens Avlsgård mod 
nord til en transformator på vestspidsen af Langø, men som fremover af byg.
herre føres frem til Eriksholm på Langø langs adgangsvejen fra syd. 
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I den østlige del af Gyldensteens Inddæmning ønsker naturfonden etableret et 
område med fersk sø og rørskov. Området vil fremover få afløb mod øst til 
Kragelund Møllebæk og dermed få et vandspejl, som er beregnet til i gennem.
snit for året at være en middelvandstand i kote −0,03 m DVR90. Området vil få 
en vandflade på ca. 144 ha, hvoraf vanddybden vil være over 0,5 m på de 75 ha 
og over 1,0 m på kun 2 ha. 

Forslaget er vist på kortet i Figur 3.2 og på Kort 2 blandt bilagene. 
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Vådområdet forventes i en bred randzone at blive dækket af rørsump, domine.
ret af tagrør ud til en vanddybde på mellem 0,5 m og 0,75 m. De centrale områ.
der vil blive dækket af åbne vandflader med en vanddybde på mellem 0,5 og 
2,0 m. Søen vil få en middeldybde på 0,5 m og et vandvolumen på 730.000 m3. 
Med et afstrømningsopland på kun 289 ha svarer det til en opholdstid på 1,5 år. 

Udløbet fra vandområdet kan som minimum etableres gennem et 0,6 m rør lagt 
igennem ådiget i det nordøstlige hjørne ud til Kragelund Møllebæk. I afløbet 
etableres en højvandsbeskyttelse i form af en højvandsklap, der samtidig sikrer 
mod tilbageløb af vand og dermed en uønsket tilførsel af næringsstoffer. Høj.
vandsklappen vil i perioder med afstrømning medføre en vandspejlsforskel på 
2.3 cm.  

Modelberegninger af søens vandspejl under hensyntagen til fordampningen og 
det lille opland viser, at vandspejlet i løbet af sommerperioden kan falde med 
ca. 20 cm. Der kan derfor være mulighed for at kunne åbne for højvandsslusen i 
tørre perioder i månederne juni.september for at tilføre ekstra vand til søen. 

Af de to østlige adgangsveje til Langø fra Gyldensteensvej vil den østligste ad.
gangsvej blive dækket af ca. 1,0 m meter vand, mens den midterste adgangsvej 
vil blive svagt vanddækket. Den midterste vejdæmning ønskes opretholdt som 
den fremtidige adgangsvej til Langø og til Langø Mølle, hvilket forudsætter, at 
vejen bliver hævet og erosionsbeskyttet.  

Vejen forventes anlagt i kote 0,8 m tæt op ad det nye kystdige og opretholdes 
som en grusvej med en vejbredde på 4,5 m og 1,0 m rabatter samt en flad skrå.
ning 1:5 ud mod vådområdet øst for.   

Mindestenen for inddæmningsarbejdet i 1870.71 står på østsiden af vejen og vil 
skulle hæves op på en lille repos.  

Den nuværende vej mod øst langs sydsiden af Langø vil blive overskyllet, og 
det vil derfor blive nødvendigt at anlægge en 360 m lang grusvej fra Eriksholm 
og mod øst hen over Langø til en skovvej med forbindelse videre til Langø 
Mølle.   

Digerne langs Kragelund Møllebæk er ikke forberedt på et permanent vandspejl 
på ydersiden omkring kote nul. Den højere vandstand vil formindske vand.
spejlsforskellen imellem de to sider af diget, hvilket begrænser gennemsivnin.
gen, men den høje vandstand vil medføre en risiko for erosion af digefoden på 
de strækninger, hvor der vil komme til at stå åbent vand. Dette kan forebygges 
ved etablering af en jordbanket og evt. en stenkastning langs digefoden. Denne 
banket påregnes etableret med en bredde på mindst 3 meter og i kote 0,50 m 
således, at en gravemaskine vil kunne køre på banketten under vedligeholdelse 
af diget langs Kragelund Møllebæk. Skråningerne mod søen etableres ikke stej.
lere end 1:5.  

Af hensyn til paddelivet i en sø i det sydøstlige hjørne af Langø Plantage vil der 
blive etableret en 90 meter lang tværdæmning syd om søen fra det høje terræn i 
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plantagen og over til digefoden. Dette tværdige etableres med en 4 meter bred 
krone i kote 0,5 m og skråninger ikke stejlere end 1:5. 

I søen foreslås etableret to fugleøer på hver 5.6000 m2. Øerne etableres af af.
gravet eller opdozet fyld således, at der efterlades 20 cm råjord øverst for at 
begrænse tilgroningen. Øerne etableres med et toppunkt omkring kote 0,3 m, 
sideskråninger på ca. 1:6 og med et ca. 10 cm rallag som erosionsbeskyttelse af 
den sydvestligste fjerdedel af omkredsen.  

Inden gennemførelsen af projektet skal de synlige drænbrønde fjernes og tilfyl.
des. Der vil endvidere skulle fjernes levende hegn og dele af en vildtremise, 
som vil blive helt eller delvist oversvømmet.  

Af hensyn til mulige fremtidige vandstandsstigninger er der i ejendomshandlen 
medtaget en buffer således, at det fremtidige landbrugsareal overalt ligger over 
1,5 m højdekurven. Vest for den nordlige del af alléen fra Gyldensteensvej og 
til inddæmningen, er der sikret plads til et muligt parkeringsareal. Arronderin.
gen er lagt således, at naturfonden bliver ejer af det ene af de to vandhuller 
langs kanten af det høje terræn.  

 

Figur 3�3� Reservatet set i juni fra diget mod sydvest med skoven på Langø i bag�
grunden. Vandstanden på billedet var i kote −0,87 m DVR90. 
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På Langø er der i dag et dyrket landbrugsareal på ca. 42 ha. Heraf er den centra.
le del af Langø, nord for gården Eriksholm lavtliggende med terræn ned til kote 
0,75 m. Området er højvandsbeskyttet af et kystdige imellem de to højdedrag 
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mod henholdsvis øst og vest. Denne lavning er drænet mod syd til Gylden.
steens Inddæmning. Med den påtænkte vandstandshævning i inddæmningen vil 
afvandingen af Langø blive forringet. Det overvejes helt at afbryde afløbet fra 
drænsystemet.  

Den ændrede afvanding vil medføre en ekstensivering af landbrugsdriften. Den 
nuværende frøgræsafgrøde forventes at overgå til vedvarende græs med af.
græsning. Herved vil der med tiden kunne skabes et engområde i den centrale 
del af Langø omgivet af overdrev mod nord, øst og vest.  

På de højeste dele af den tidligere ø forventes der opretholdt landbrugsdrift, 
hvor der kan etableres en eller flere fodermarker, som kan drives med henblik 
på at skaffe vinterfoder til de mange gæs og svaner, der overvintrer i området.   

Længst mod vest vil ca. 11 ha af Langø blive saltvandspåvirket efter fjernelse 
af de nuværende diger. Dette område vil derfor komme til at bestå af strandeng 
yderst og med overgang til strandoverdrev op imod den nye højvandssikring i 
form af den lave vold hen over Langø. 

Skoven på Langø har i dag et areal på ca. 52 ha og består af en blanding af løv. 
og nåletræ. Skoven strækker sig i dag ned til den gamle kystlinje omkring kote 
0,05 m. De lavest liggende dele af skoven vil derfor blive påvirket af søens 
vandstand. Det er beregnet, at 9 ha af skoven vil få en teoretisk afvandingsdyb.
de på under 1,0 m. Disse områder vil få karakter af sumpskov eller skov på fug.
tig bund.   

Skoven har meget plantagepræg, og der er derfor i vinteren 2010.11 gennem.
ført en udtynding for at forbedre vækstforholdene for de tilbageværende træer 
og sikre lysindfald til urtevækst i skovbunden. Det er herved strategien på sigt 
at øge skovens naturindhold.   

Projektet i Gyldensteen Strand vil medføre, at 4 ferske vandhuller samt en ræk.
ke søer og saltvandspåvirkede damme i fyldgravene bag de nuværende diger 
forsvinder. Som en kompensation er det planen at grave 4.5 nye vandhuller på 
Langø af hver 4.600 m2 med flade sideskråninger og en vanddybde om foråret 
på mellem 0,5 og 1,0 m. Samtidig vil Naturfonden nænsomt oprense 3.4 af de 
fem tilbageværende vandhuller på Langø. Det gælder en skovsø med stor vand.
salamander i den centrale del af Langø Plantage, et gravet vandhul i en lavning 
tæt ved kysten mod nord, et vandhul i haven til Erikshåb og et vandhul i det 
sydlige skovbryn af Langø Plantage. 
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Med projektet vil der blive mulighed for kørende trafik fra Gyldensteensvej og 
frem til Eriksholm Vejen vil blive sat i stand med stabilgrus, og allétræerne be.
skåret således, at en turistbus vil kunne køre igennem. Der påtænkes etableret 
en parkeringsplads enten vest for nordenden af alleen med rastefaciliteter og 
udsigt over den nye fjord eller ved Eriksholm. 
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På projektkortet (kortbilag 2) er vist de planlagte parkeringspladser og de for.
midlingspunkter, hvor der påtænkes sikret gode udsigtsforhold og med oriente.
rende plancher til publikum.  

Nordfyns Kommune har fremsat ideer om eventuel fremtidig etablering af et 
formidlingscenter for natur og kulturarv under fælles tag et sted på Nordfyn. En 
mulig placering kunne være i laden på Eriksholm, men det er ikke en del af det 
ansøgte projekt. 

Offentligheden vil fortsat få adgang til området efter naturbeskyttelseslovens 
bestemmelser. Det vil således være muligt at gå eller cykle fra Eriksholm ind 
ad de eksisterende skovveje i Langø Plantage og videre ud over broen over 
Kragelund Møllebæk til den gamle Langø Mølle, der måske kan istandsættes 
som udsigtspunkt. 

I forbindelse med overtagelsen af den lille Egense Plantage i det sydøstlige 
hjørne af de erhvervede arealer, er det et vilkår, at der etableres en primitiv par.
keringsplads ved indkørslen til skoven og adgang døgnet rundt ad vejen igen.
nem skoven frem til skovbrynet mod nord med udsigt over den nye sø. 

For at sikre mod forstyrrelser af fugle og dyrelivet i den nye fjord har Aage V. 
Jensen Naturfond anmodet Naturstyrelsen om, at det uddigede område kan bli.
ve udlagt som et jagt. og forstyrrelsesfrit reservat. Området vil kunne opleves 
fra Gyldensteensvej og fra rastepladsen på vejen til Eriksholm.  

Beboerne på Store Stegø ønsker ikke øget færdsel på deres private veje. I stedet 
vil grusvejen langs vestsiden af Ålebækken blive sat i stand som en vandrerute 
og cykelsti, der forbinder Stegøvej med Gyldensteensvej og videre mod syd ad 
Fælledvej. Såfremt der etableres en udsigtsplatform undervejs langs grusvejen, 
vil det være muligt at få frit udsyn over den nye fjord. 

I forhold til i dag vil muligheden for at gå langs stranden fra Stegø til Langø 
blive brudt af de tre strømløb ind i den nye fjord. Publikum vil få mulighed for 
at komme til kysten på Langø ad en ny sti nord for Langø Plantage. Endelig vil 
de fleste markveje i Gyldensteen Inddæmmede Strand blive oversvømmet og 
dermed ikke længere passable for gående og cyklende, som det i dag er muligt. 
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Det nye kystdige mod vest skal af hensyn til højvandsbeskyttelsen af Bogense 
by mv. være etableret, inden det påbegyndes at nedbryde det nuværende kyst.
dige. Samtidig skal det udsåede græs på digets ydre skråninger og krone være i 
god vækst, således at det kan modstå en højvandshændelse med saltvandspå.
virkning.  

Det betyder, at det nye havdige skal være færdigt og tilsået 4.8 måneder, inden 
de nuværende diger åbnes. 
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Det betyder samtidig, at digefylden må hentes i et indvindingsområde inden for 
det nye kystområde. Der vil her skulle hentes ca. 40.000 m3 nyt digefyld til 
etablering af det nye vestdige og diget langs med Gyldensteensvej omkring ud.
løbet af Ålebækken. 

Etableringen af det nye dige mellem Fyn og Langø vil kræve ca. 20.000 m3 
fyld, der forventes genbrugt fra det eksisterende 1.050 m lange Spærredige 
igennem Gyldensteens Inddæmning. 

Der vil medgå ca. 15.000 m3 til etablering af banketter og skråninger langs di.
gerne og det lave dige på Langø samt langs nordsiden af et vandhul. Tilsvaren.
de vil der medgå ca. 15.000 m3 til etablering af fugleøerne.  

 

Figur 3�4� Stensikringen af det nuværende havdige set i retningen fra Store Stegø 
mod Lindholm i baggrunden i juni 2010. 

Endelige vil der skulle flyttes eller udplaneres ca. 30.000 m3 jord fra åbningen 
af digerne, ca. 10.000 m3 ved udjævningen af vandhuller samt skønsmæssigt ca. 
25.000 m3 ved udjævningen af diget langs Ålebækken nord for Gyldensteensvej 
samt den delvise tilfyldning af 3,5 km hovedafvandingskanaler.    

Den omfattende stensikring af det nuværende kystdige er vurderet at omfatte 
ca. 4.000 m3 sten, hvoraf godt halvdelen kan genanvendes til sikring af det nye 
dige mod havets erosion, såfremt udførelsen sker i sommerhalvåret (Figur 3.4). 

Der vil i alt være ca. 3.000 m nye kystdiger og skråninger, som delvist skal ero.
sionsbeskyttes med stenbelægning. Der påregnes her at skulle tilføres yderlige.
re ca. 3.000 m3 filtersten og dæksten.  

Til opbygning af grusvejene til og på Langø samt erosionsbeskyttelse forventes 
der et forbrug på ca. 3.000 m3 singels, bundsikringsgrus og stabilgrus. 
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Nulniveauet i kotesystem DVR90 er baseret på den gennemsnitlige vandstand i 
et antal danske havne i 1990. Dette nulniveau ligger i den tidligere Bogense 
Kommune 8,0 cm højere end i det gamle kotesystem Dansk Normal Nul, som 
var baseret på vandstanden i havet i 1890.91. I den samme 100 års periode er 
vandstanden i verdenshavene ifølge FN's Klimapanel IPCC steget med ca. 15 
cm (IPCC 2007).  

Forskellen på de to angivelser på ca. 7 cm skyldes, at terrænet i den mellemlig.
gende periode har hævet sig som en del af den generelle landhævning, der sta.
dig pågår efter sidste istid. Korrigeres der i den efterfølgende periode for den af 
IPCC angivne gennemsnitlige vandstandstigning på 3,1 mm/år i årene 1993.
2003 minus ca. 0,7 mm landhævning per år, får vi, at vandstanden i havet i 
2010 er i ca. kote 0,05 m DVR90.  

Kystdirektoratet udarbejder vandstandsstatistikker på grundlag af de løbende 
målinger af havvandstanden i havne mv. De seneste offentliggjorte statistikker 
er fra 2007 og omfatter den stormflod, der indtraf i det nordlige Storebælt og 
sydlige Kattegat om aftenen den 1. november 2006, og som medførte den høje.
ste registrerede vandstand i disse farvande siden de kontinuerte vandstandsmå.
linger begyndte i 1889 (Kystinspektoratet 2007). 

Kystdirektoratet har således bearbejdet vandstandsmålinger fra Gabet ved 
Odense Fjord, Fredericia Havn og Ballen på Samsø. Data er ved hjælp af en 
Weibull fordeling udvidet til at angive en 20 års, 50 års og 100 års hændelse. 
Resultaterne fremgår af nedenstående tabel. 

Tabel 3�1 Højvandsstatistik ifølge Kystdirektoratet (2007) og sammenlignet med 
de målte vandstande ved stormfloden den 1. november 2006. 
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Data fra Bogense Marina indgår ikke i højvandsstatistikken, men havnefoged 
Poul Erik Nielsen har oplyst til COWI, at vandstanden kulminerede den 1. no.
vember 2006 i kote 1,71 m DVR90. 

Ud fra vandstanden den 1. november 2006 og projektområdets beliggenhed ved 
Bogense ud til den åbne del af det nordlige Lillebælt/sydvestlige Kattegat vur.
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deres det som mest relevant at anvende højvandsstatistikken fra Ballen Havn på 
Samsø til trods for, at der her kun foreligger målinger fra 15 år. 

FNs klimapanel, IPCC (2007) har vurderet, at vandstandene i verdenshavene 
vil stige med mellem 18 og 59 cm frem til år 2100 som følge af klimaforan.
dringer. Denne konklusion er blevet anfægtet af flere forskere, som mener, at 
Klimapanelet undervurderer udviklingen. På nuværende tidspunkt finder vi det 
relevant at anvende den øvre ende af Klimapanelets vurdering i en korrektion af 
de forventede fremtidige vandstandsforhold. Den statistiske 100 års hændelse 
er korrigeret for de forventede havvandstandsstigninger frem til år 2100 og for 
stigningen i de mellemliggende 17 år modregnet landhævningen. Herved bliver 
den forventede 100 års hændelse i år 2100 en vandstand i kote 2,31 m. 

Den nuværende digebeskyttelse er målt til at ligge mellem kote 2,49 m og 3,01 
m, hvilket er væsentligt over den forventede 100 års vandstand i år 2100. Diget 
skal dog også kunne optage bølgebevægelser og opskyl. Omfanget heraf af.
hænger af digets udvendige skråning/hældning og kystens beskaffenhed samt 
dybdeforholdene. Hvor den nuværende højvandsbeskyttelse er tilstrækkelig i 
dag, vil den ikke være det i år 2100. Ifølge vedtægten for Bogense Østre Enge 
skal digebeskyttelsen længere mod vest være i min. kote 2,92 m DVR90. 

Projektets konsekvenser for vandstande og afvanding er vurderet på grundlag af 
COWIs digitale højdemodel, der er opmålt den 23. september 2006 ved laser.
scanning fra fly i ca. 1.600 m højde, hvorfra afstanden til jorden måles med 
nogle få cm nøjagtighed, samtidig med at flyets position bestemmes med GPS 
Laserscanningen giver et komplet billede af terrænet i området. Der anvendes 
her en terrænmodel (jordniveau), hvor markant fremtrædende objekter som 
træer, huse, master, fugle, biler mv. er fjernet ved en numerisk analyse. Laser.
scanningen giver i begrænset omfang også koter til alle større vandoverflader i 
området. De opmålte terrændata er efterfølgende anvendt til beregning af en 
digital højdemodel i form af et 1,6 x 1,6 m punktnet. Koten bestemtes med en 
middelfejl på maksimalt 10 cm i forhold til faste overflader og i system 
DVR90.  

Baseret på højdemodellen er der efterfølgende beregnet regionkonturerede høj.
dekurver (flader) for havets nuværende nulniveau i ca. kote 0,05 m. Det er her.
ved beregnet, at 552 ha af det 718 ha store undersøgelsesområde ligger under 
havets overflade, som vist på Figur 3.5 nedenfor. 
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Figur 3�5 Modelberegnet vandspejl i havniveau, kote 0,05 m med blå farve, den nuværende 100 års hændelse 
i kote 1,74 m med grøn farve og korrigeret for vandstandshævninger frem til år 2100 ifølge IPCC i 
kote 2,31 m med gul farve.  

 
Hvis digerne blev fjernet uden yderligere afværgetiltag som nye diger eller for.
stærkning af de eksisterende, vil de områder, inkl. naboarealer, der er vist med 
blå og lysegrøn farve på Figur 3.5, risikere oversvømmelse ved en 100 års 
hændelse med de nuværende havvandstande. På figuren er vist samme over.
svømmelse i 2100, hvis havet stiger 59 cm til kote 2,31 m, som er et scenarie 
forudset af FNs klimapanel.  
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Det topografiske opland til Gyldensteens Inddæmmede Strand og til Ore Strand 
samt de omgivende vandløb, der er ført uden om, er vist på Figur 3.6. Kortlæg.
ningen er baseret på Fyns Amts oplandskort, der er korrigeret for de opmålte 
terrænforhold i den laserscannede højdemodel.  
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Figur 3�6 Vandløb og topografiske oplande til Gyldensteens Inddæmmede Strand, Ore Strand og til de 
omgivende landkanaler angivet med henholdsvis blå og rød streg.  

 
Oplandet til Ore Strand omfatter kun det inddigede område og oplandet til 
Nabbeengen, i alt 291 ha. Ore Strands Landkanal fører et samlet opland på 472 
ha uden om inddæmningen og til Kragelund Møllebæk, der har et opland på 
2.473 ha opstrøms sammenløbet, og som kun modtager yderligere 21 ha opland 
på østsiden af Langø inden udløbet i Lillebælt. 

Gyldensteens Inddæmmede Strand har et opland på 573 ha, som afvandes med 
pumpestationen. Ålebækken med et opland på 2.033 ha er ført vest om ind.
dæmningen som en landkanal, og den modtager kort før udløbet i Lillebælt 
yderligere tilløb af vandløbet Kristianslund Østre Enge med et opland på 553 
ha.  

Alle de nævnte oplande er præget af landbrugsområder med småskove, spredte 
bebyggelser og mindre landsbyer. Den eneste undtagelse er Kristianslund Østre 
Enge, der omfatter de østlige dele af Bogense by med en høj grad af befæstede 
arealer, og som på en strækning løber parallelt med og dybt i forhold til Bogen.
se Bybæk, hvorfra der tidligere er påvist en indsivning af vand.  
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Gyldensteens Inddæmmede Strand er afvandet af pumpestationen vest for Lan.
gø, som består af to 400 mm propelpumper, der blev leveret i 1960 og drevet af 
hver en 25 Hk elmotor. Pumperne yder hver 300 l/s ved en normal løftehøjde 
på 2,4 m. Pumperne er hovedrepareret i henholdsvis ca. 1997 og 2000 og er 
senest tilset af pumpeleverandøren i juni 2005 (Lykkegaard). Indløbet til pum.
pestationen ligger med bund i kote −2,85 m DVR90 og med en lille bro til grø.
deoptagning i kote −0,45 m. Pumperne står i en pumpesump opført i 1960 af 
armeret beton med bund i ca. kote −3,33 m, hvor over der er opført et muret 
pumpehus med gulv i +2,10 m. Afløbet fra pumperne sker igennem en lukket 
betonstøbt kumme, der med bund i ca. kote −0,83 m løber ud igennem havdiget 
(Hedeselskabet).    

Hovedafvandingssystemet består af ca. 5,7 km åbne kanaler med i alt 9 rør.
overkørsler og ca. 14 km rørledninger i dimensioner fra 20 til 40 cm. Efter af.
vandingen blev området dybdepløjet ned til ca. 110 cm dybde, hvorefter områ.
det blev detaildrænet med lerrør med enten 40 meters eller 18.20 meters dræn.
afstand, afhængigt af sandlagets tykkelse (Hedeselskabet 1968).  

Hovedafvandingssystemerne i inddæmningerne er vist på Kort 3 i bilagene. 

Der er ikke blandt de fra Gyldensteen Gods modtagne drænkort eller på Hede.
selskabets arkivkort konstateret rørlagte tilløb ind i Gyldensteens Inddæmning 
fra de høje arealer syd for. Der forløber dog et antal omfangsdræn i terræn om.
kring kote nul med afløb til brøndene i kanten af inddæmningen. 
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COWI har i 2011 foretaget en opmåling af hele Ålebækken og de nederste godt 
300 m af tilløbene Ulvemarksrenden og Stamperenden. Opmålingen er udført 
med tværprofiler per ca. 100 m af vandløb og evt. diger samt registrering af alle 
relevante forhold som broer og tilløb. 

Samtidig er der den 3. maj 2011 målt vandføringer og vandspejle ned igennem 
Ålebækken. Vandføringen steg fra 31 l/s i den øvre del til 167 l/s nedstrøms for 
tilløbet af Kristianslund Østre Enge. På grundlag af disse målinger er der be.
regnet ruhed i vandløbet, der udtrykkes ved et såkaldt Manningtal. I de følgen.
de beregninger anvendes Manningtal 20 nedstrøms for Gyldensteensvej og 10 
opstrøms for. 

Vandspejlet i hele Ålebækken er efterfølgende beregnet time for time igennem 
året 2005 ved hjælp af programmet MIKE11 fra DHI. I beregningerne indgår 
vandløbsopmålingen, Manningtal, daglige vandafstrømninger målt af Fyns Amt 
i Ringe Å ved Ringe Mølle i nabooplandet mod øst samt Kystdirektoratets 
vandstandsmålinger fra Lillebælt (Juelsminde). 

Der foretaget beregninger for såvel de nuværende forhold som for hovedforsla.
get med en udløbssluse ved Gyldensteensvej. Hovedforslaget er beregnet dels 
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for strækningen opstrøms Gyldensteensvej og dels for den nedre strækning 
uden andet tilløb end Kristianslund Østre Enge.  

Vandspejlet ved udvalgte stationer er vist i Tabel 3.2 i form af henholdsvis 
årets højeste og årets laveste vandstand, årsmiddel og årets median (over/under 
i 50 % af tiden). 

Tabel 3�2 Beregnede karakteristiske vandstande i året 2005 for 4 stationer i Åle�
bækken henholdsvis for de nuværende forhold og efter en gennemførel�
se af hovedforslaget/projektet. 
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Det ses af Tabel 3.2, at projektet vil medføre et 3.12 cm lavere vandspejl i den 
nedre del af Ålebækken langs Bogense Østre Enge, opstrøms til Gyldensteens.
vej ved nr. 99. På en 1100 m lang strækning fra Gyldensteensvej og opstrøms 
til Stamperenden vil projektet medføre en hævning af middelvandspejlet med 
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2 cm og videre 600 m opstrøms med i middel 1 cm. Mere markant er det, at 
årets højeste vandspejl øges med 10.13 cm på de 3 stationer. Dette skyldes op.
stuvning af vand under højvandshændelser i fjorden, da det samlede højvands.
resservoir formindskes, når de nuværende nederste 1700 m vandløb i Ålebæk.
ken ikke længere indgår.  

Der er ikke i beregningerne taget højde for effekten af grødevækst i sommerpe.
rioden. Forskellen i årsmiddel på 1.2 cm vurderes derfor i praksis at blive ud.
lignet af, at der ved projektet bliver en 1700 m kortere vandløbsstrækning med 
grødevækst og dermed mindre grødebetinget opstuvning.  

Forskellen mellem før og efter situationen er belyst i Figur 3.8 og Figur 3.7. 
Det ses af Figur 3.7, at projektet i den nedre del af Ålebækken medfører en 
større variation i vandstanden med op til ca. 10 cm større udsving både nedad 
og opad sammenlignet med de nuværende forhold.   

 

Figur 3�7 Vandstand i m DVR90 beregnet i Ålebækken ved Ulvemarksrenden, St. 
1712 m igennem året 2005 for henholdsvis de eksisterende og de pro�
jekterede forhold. 

 
Længere opstrøms i vandløbet nær tilløbet af Stamperenden når vandløbsbun.
den op i kote nul. Ud for Stamperenden er vandstanden i Ålebækken derfor den 
samme ved lavvande i havet, mens vandstanden under kraftigt højvande kan 
blive op til ca. 15 højere efter projektet end under de eksisterende forhold 
(Figur 3.8). 

Forskellen på de to situationer kan også anskueliggøres ved at sammenligne 
hvilke arealer, der vil blive oversvømmet ved den højeste beregnede vandstand 
i året 2005, som vist på Figur 3.9, hvor 3,8 ha blev oversvømmet under de eksi.
sterende forhold og 8,8 ha under de projekterede forhold. 
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Figur 3�8 Vandstand i m DVR90 beregnet i Ålebækken ved Stamperenden, St. 
1143 m igennem året 2005 for henholdsvis de eksisterende og de pro�
jekterede forhold. 
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Figur 3�9 Største udstrækning af oversvømmelser omkring Ålebækken i året 2005 
for henholdsvis de eksisterende forhold (mørkeblå farve) og de projek�
terede forhold (lyseblå farve). 
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I hovedforslaget med en sø i den østlige del af Gyldensteens Inddæmning ind.
går et afløb til Kragelund Mølle Bæk igennem en højvandssluse i søens nord.
østlige hjørne. Vandstanden i Kragelund Mølle Bæk vil dermed blive bestem.
mende for søens vandstand, og afløbet fra søen vil øge afstrømningsoplandet 
med 289 ha. 

Der er foretaget vandspejlsberegninger for året 2005 på samme måde som i 
Ålebækken bortset fra, at der her er anvendt en vandløbsopmåling udført af 
Hedeselskabet ved regulativudarbejdelsen i 1990 med tilhørende bestemmelse 
af Manningtal både sommer og vinter. I beregningerne indgår også opmålingen 
af Ore Strands Landkanal og højvandsslusen i denne pga. reservoirvirkningen 
samt månedsmidler af nedbør og fordampning fra den foreslåede søflade. 
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Vandspejlet ved to udvalgte stationer er vist i Tabel 3.3 i form af henholdsvis 
årets højeste og årets laveste vandstand, årsmiddel og årets median (over/under 
i 50 % af tiden). I Kragelund Mølle Bæk St. 2.284 m ud for det sydlige skel 
omkring Nabbeengen er vandspejlet det samme før/efter ved årets højeste 
vandstand, mens der er 5.7 mm højere vandstand ved de tre andre karakteristi.
ske vandstande. Ved tilløbet af Jerstrup Bæk i St. 2.700 m er der ingen forskel.  

Tabel 3�3 Beregnede karakteristiske vandstande i året 2005 for 2 stationer i Kra�
gelund Møllebæk henholdsvis for de nuværende forhold og efter en 
gennemførelse af hovedforslaget/projektet. 
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Figur 3�10 Vandstand beregnet i Kragelund Mølle Bæk ved Nabbeengens sydskel 
igennem året 2005 for de eksisterende og de projekterede forhold. 
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rskellen mellem før og efter situationen er belyst i Fi
 vandspejlet er det samme i sommerhalvåret, men at p
jere vandstand i situationer med lav vandstand i vinte
leder sit nedbørsoverskud. 

andstanden i den nye sø i Gyldensteens Inddæmning,
rslaget, er beregnet for henholdsvis en sø med en højv
se i afløbet og en uden.  Som det ses af vandstandsku

rskellen i vandspejl et middelvandspejl i kote 0,14 m
iddelvandspejl i kote .0,04 m med højvandsklap. Fors
ser, at det er muligt at lede vand fra vandløbet ind til 
ndsklappen.  

3�11 Vandstandskurve for en ny sø i Gyldensteens
året 2005 med henholdsvis uden en højvands
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e fremtidige afvandingsforhold omkring Gyldensteen
 fremtidig vandstand i kote 0,05 m DVR90 og tillagt 
arende til det mindste anvendelige fald ved dræning. 
le området den teoretisk laveste kote, som der kan dr
 trækkes overalt fra den digitale højdemodel, og herve
ngsdybden i hele undersøgelsesområdet.  

 kortbilag 2, Projektkortet, er med blå farve vist de ar
nddækkede. Samtidig er med grøn farve vist de areal
ngsdybde på mellem 0,0 m og 0,5 m. Disse områder v
e, våde eller sumpede og vil have meget begrænset v
eaturer. I hovedforslaget udgør dette område i og omk
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Figur 3.10, hvoraf det ses, 
n at projektet medfører en lidt 

 i vinterhalvåret, hvor søen 

ning, der fremgår af hoved.
en højvandsklap/modstrøms.
andskurverne i Figur 3.11 var 
,14 m uden højvandsklap og et 
p. Forskellen på de to kurver 
ind til søen ved at hæve høj.

 

ens Inddæmning beregnet for�
ndsklap i afløbet. 

nsteen Strand er beregnet for 
tillagt en hældning på 2 ‰ 
ning. Herved beregnes for 

kan drænes til. Denne drænko.
g herved kortlægges afvan.

st de arealer, som vil blive 
e arealer, som vil få en afvan.
råder vil normalt fremstå fug.
nset værdi for afgræsning med 

og omkring den nye fjord 10,3 
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ha og omkring søen i den østlige del af inddæmningen 13,7 ha. De arealer, som 
vil få en afvandingsdybde på mellem 0,5 og 1,0 m, er vist på Kort 3 med orange 
farve. Disse arealer vil ikke kunne anvendes til en tilfredsstillende dyrkning af 
kornafgrøder, men vil være udmærkede græsningsarealer. Arealerne udgør 5,6 
ha omkring den nye fjord og 20,8 ha omkring den foreslåede sø.  

.$.$ � �'�&����:����&����

Der er søgt ledningsoplysninger i LedningsEjerRegistret (LER) for den af na.
turfonden erhvervede ejendom.  

Der er fra Ledningsejerregisteret fremkommet oplysninger om, at Energi Fyn 
har ført el frem til Langø fra Gyldensteens Avlsgård og mod nord i et jordkabel 
langs den vestlige markvej frem til en transformator øst for Gyldensteens Pum.
pestation. Fra denne transformator er elforsyningen ført på master til Gylden.
steens Pumpestation og i jordkabel hen over Langø til Eriksholm. Langø Mølle 
er ligeledes forsynet fra Gyldensteen. Det fremgår ikke af de modtagne planer, 
hvordan elforsyningen er ført til Ore Strands Pumpestation. Den er muligvis 
forsynet fra el.nettet omkring Jersore. 

I Gyldensteens Inddæmning er der et system af vandledninger til markvanding 
forsynet med hydranter. Vandforsyningen sker fra egen boring. Vandforsynin.
gen til Eriksholm og Langø Mølle sker fra andelsselskabet Guldbjerg.Nr, San.
dager Vandværk. Det er oplyst, at vandforsyningen er ført langs den midterste 
grusvej frem til Eriksholm. 

Endelig har TDC et telekabel langs vestsiden af den midterste grusvej frem til 
Eriksholm. 

Projektet i Gyldensteen Strand vil kræve, at der etableres en ny elforsyning til 
Langø, som forventes etableret fra Gyldensteensvej mod nord langs den ad.
gangsvej til Eriksholm på Langø. I denne forbindelse vil det være fordelagtigt 
at etablere en fælles ledningstracee for el, vand og tele langs den hævede 
strækning af adgangsvejen igennem inddæmningen.  
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I en VVM.redegørelse undersøges og vurderes såvel et hovedforslag til anlæg.
gets placering og udformning som forskellige andre mulige alternativer, herun.
der 0.alternativet, som er den situation, hvor projektet ikke gennemføres. Hen.
sigten er at finde den bedst mulige og mest hensynsfulde løsning inden for 
rammerne af det undersøgte projekt. I dette tilfælde er projektets rammer, at 
den ny sø og fjord skal kunne etableres i landskabet inden for den eksisterende 
erhvervelse uden risiko for forringet afvanding eller oversvømmelse af naboers 
arealer.  

Der er under arbejdet med denne VVM.redegørelse fra de inddragne interessen.
ter fremkommet ønsker om at undersøge tre varianter for den nye fjord samt en 
variant for den nye sø. Naturfonden har accepteret, at disse fire varianter bliver 
undersøgt til sammenligning med hovedforslaget, selvom det ikke har været 
naturfondens ønske at gennemføre andet end hovedforslaget. 
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Som en variant til det ovenfor beskrevne projektforslag, vil det nye dige fra 
Store Stegø kunne fortsættes 1.100 m mod øst langs nordsiden af Ålebækken 
frem til det høje terræn ved den gamle kystskrænt øst for Ålebækken. Denne 
løsning medfører netto 655 m længere diger, som kan etableres inden for den 
erhvervede ejendom. Ålebækken vil dermed fortsat have et uændret forløb frem 
til udløbet i havet ved Stegø Mølle. Løsningen vil betyde en forhøjning af det 
eksisterende dige og derved medføre, at der bliver dårligere udsigtsforhold fra 
Gyldensteensvej ud over det nye fjordområde. 

Varianten er skitseret på Figur 4.1 nedenfor. 
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Figur 4�1 Variant 1: Diger langs Ålebækken er vist med erhvervede arealer, eksisterende diger, nye diger, 
landkanaler, pumpestationer og højvandssluser. 
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Under arbejdet med VVM.redegørelsen har DTU Aqua foreslået at flytte udlø.
bet af vandløbet Kristianslund Østre Enge og den resterende del af Ålebækken 
til en ny højvandssluse med udløb i den nye fjord. Samtidig skulle det nuvæ.
rende højvandsudløb i broen ved Stegø Mølle lukkes. Dette benævnes Variant 
2. 

Højvandsslusen kan placeres som en bro igennem det nye dige i forlængelse af 
Kristianslund Østre Enge mod øst og med to højvandsporte på udløbssiden. 
Broen vil kunne bygges af færdigstøbte betonelementer i en bredde af 2,0 m og 
en 1,5 m høj, idet vandløbet opstrøms har en bundbredde på 1,2 m. 

Begrundelsen for forslaget er, at hvis begge vandløbene Kristianslund Østre 
Enge og Ålebækken får udløb i samme fjord, menes der at være større sikker.
hed for, at bestanden af havørreder i området ud for kysten gennem duftstoffer 
fra vandløbene kan finde tilbage til det rigtige af de to vandløb, hvor de er vok.
set op. Forslaget vil også spare vedligeholdelse af næsten 500 m vandløb og 
skabe et mere beskyttet udløbspunkt i havet, idet udløbet ved Stegø Mølle er 
udsat for materialetransport og tilsanding. 
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Varianten er skitseret på  

Figur 4.2 nedenfor. 

 

Figur 4�2 Variant 2: Nyt udløb fra Kristianslund Østre Enge er vist med erhvervede arealer, eksisterende 
diger, nye diger, landkanaler, pumpestationer og højvandssluser. 
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Som et alternativt til den store sø er der fra Odense Bys Museer fremkommet et 
ønske om at vurdere muligheden af at opretholde den østlige del af Gylden.
steens Inddæmning i en tilstand, der i højere grad afspejler den nyere tids kul.
turhistoriske udvikling. Dette område, Langø Enge, var indtil den store afvan.
ding i 1960 karakteriseret ved fugtige enge, der var afvandet igennem en rør.
ledning under Kragelund Mølle Bæk og ind i Reservatet, hvor vandet blev 
pumpet ud i Lillebælt af Langø Mølle.  

En opretholdelse af et åbent landskab vil kræve etablering af en ny mindre 
pumpestation. Vandstanden vil herefter kunne reguleres på pumpestationen i 
perioder med afstrømning. I sommerperioden vil der til gengæld som følge af 
fordampningen ske udtørring af området. Omfanget af udtørringen vil evt. kun.
ne reguleres, hvis der samtidig kan opnås tilladelse til i sommermånederne at 
lede en mindre del af vandføringen i Kragelund Møllebæk eller Ore Strands 
Landkanal ind i inddæmningen. 
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For at opnå et stort naturindhold i området foreslås der etableret en lavvandet sø 
i de laveste dele af inddæmningen med et maksimalt vandspejl i kote ca. −0,60 
m svarende til en vanddækket eller vandmættet flade på 62 ha. Et sådant vand.
spejl vil forhindre dyrkning af den resterende del af inddæmningen, men dette 
95 ha store område vil kunne afgræsses i det meste af vækstsæsonen, mens 
vandfladerne delvist tørrer ud i løbet af foråret og sommeren.  

Området vil derfor få karakter af en mosaik af tørre og fugtige enge, periodisk 
oversvømmede enge, rørsumpe og åbne vandflader. Landskabet vil få en karak.
ter, som ligner Reservatet på østsiden af Kragelund Møllebæk, og som også 
kendes fra bl.a. naturfondens ejendomme Ølundgård og Vejlerne. 

Det alternative projektforslag er skitseret på Figur 4.3. 

 

Figur 4�3 Engsø�varianten er vist med erhvervede arealer, eksisterende diger, nye diger, landkanaler, 
pumpestationer og højvandssluser. 

 
Den nødvendige pumpestation vil kunne placeres i kanten af vejen langs østsi.
den af det nye dige til Langø, hvor der alligevel skal føres el frem til Langø. 

Med et opland på 289 ha og et meget stort reservoir, der kan tåle periodiske 
oversvømmelser, behøver pumpen ikke have en større kapacitet end 3.4 gange 
årsmiddelafstrømningen, hvilket svarer til ca. 60 l/s ved en løftehøjde på 0,8 m. 
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En sådan pumpestation kan etableres i en brønd med afløb gennem en klap.
brønd i diget og med udløb i den nye fjord i Gyldensteen Strand. 

Den centrale adgangsvej til Langø langs østsiden af det nye dige når ned i kote 
−0,3 m. Vejen ønskes bevaret og vil derfor skulle hæves på en 450 m lang 
strækning med fra 0 og op til 40 cm grus.  

Den østlige adgangsvej igennem inddæmningen vil blive vanddækket på en del 
af strækningen og må fortsat opgives.   
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Odense Bys Museer er under udarbejdelsen af VVM.redegørelsen fremkommet 
med ønske om at bevare en væsentlig del af de nuværende diger i området for 
at fastholde kulturspor fra den hidtidige afvandingshistorie. 

Med denne variant vil ca. halvdelen af de nuværende kystdiger mellem Store 
Stegø og Langø blive bevaret og ca. en tredjedel af det nord.syd gående Spær.
redige fra 1961. Strækningerne er udvalgt således, at det mindst muligt vil på.
virke vandudskiftningen og vandstrømmende rundt i den nye fjord. 

De bevarede digestrækninger vil således fremstå med deres markante trapetz.
formede digeprofiler som tydelige kulturspor i naturområdet. 

Den nuværende pumpestation i Gyldensteens Inddæmning kan samtidig beva.
res som kulturminde, men indløbsbygværket vil blive oversvømmet og bør 
dækkes af med sand/grus for at beskytte mod erosion af bygningen. Sydøst for 
pumpestationen afskærres en 2,4 ha stor bugt, der vil kunne omdannes til en 
strandsø ved at oplægge en kunstig strandvold mod syd. 

Når havdiget bortgraves, skal en bred strømrende føres vest om den bevarede 
del af Spærrediget ind til pumpekanalen og den centrale del af området. 
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Figur 4�4  Variant 4: Hovedforslaget og varianten med de bevarede digestrækninger. 
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Miljøkonsekvenserne af naturgenopretningen af Gyldensteen Strand er sam.
menlignet med den situation, hvor der ikke anlægges sø og fjord. I VVM.
sammenhæng kaldes dette sammenligningsgrundlag for 0.alternativet, som er 
den situation, hvor Gyldensteens Inddæmmede Strand og Langø ikke bliver 
naturgenoprettet, og landbruget fortsætter uændret som i dag. I redegørelsen er 
alle påvirkninger af hovedforslaget og varianterne sammenlignet med 0.
alternativet. 
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VVM.undersøgelsen og miljøvurderingen skal forholde sig til de internationale, 
nationale, regionale og lokale planlægnings. og lovgivningsmæssige bindinger, 
der er i området. Derfor er der indsamlet oplysninger om nationale og internati.
onale udpegninger inden for det område, der kan blive berørt af naturgenopret.
ningen. 

Oplysningerne om gældende planforhold er indhentet fra bl.a. plansystem.dk, 
Naturstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen, Region Syddanmark, Nordfyns Kommune 
mv. De oplysninger, der er gennemgået, vedrører områder, der er omfattet af: 

•� Internationale planer, f.eks. områder, arter og naturtyper, der er beskyttede 
af EF.habitat. og fuglebeskyttelsesdirektivet samt lovgivning om de sær.
ligt beskyttede bilag IV.arter. 

•� Landsplansdirektiver (så længe vandplanerne ikke er vedtaget), f.eks. ud.
pegninger, der har til formål at beskytte recipienter, grundvandsbeskyttel.
se, vandindvinding, vandløb og søer. 

•� Kommuneplaner og lokalplaner, f.eks. lokalplanlagte områder til fritids.
formål, byudvikling, skovrejsning, udpegninger der har til formål at be.
skytte naturområder, landskaber, kulturmiljø, friluftsliv mv.  

•� Naturbeskyttelsesloven og museumsloven, f.eks. fredninger, beskyttede 
naturtyper, fredede fortidsminder, beskyttede sten. og jorddiger, beskyttel.
seslinjer omkring skove, vandløb, søer og fredede fortidsminder. 

•� Anden national lovgivning, f.eks. jordforureningsloven og reglerne vedrø.
rende fredskovspligt i henhold til skovloven. 
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Natura 2000 er et net af internationale naturbeskyttelsesområder. I Danmark er 
der i dag udpeget 261 habitatområder samt 113 fuglebeskyttelsesområder.  

Natura 2000.områder omkring Gyldensteen Strand fremgår af kortbilag 11. 
Den lokale bevaringsstatus, som den fremgår af forslaget til Natura 2000.



�������������
��������������	������������������	
����	
������	����������	�����	�	�����.8���	
���	�����	��

::0�;��	��:�����0�
:��!$���:��!#�$%:<="��0:&>?:����
�	���!%��
������!!=��	��:����.8���	
���	�����	�=!@�@!!���0A�

74 

�� �

planen (nr. 108), samt en vurdering af påvirkningen ved genopretningen af 
Gyldensteen Strand, fremgår af kapitel 9, Natura 2000.konsekvensvurdering. 
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EF.habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om 
bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter) har til formål at beskytte na.
turtyper og arter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU. Det er til dette for.
mål, at rækken af særlige bevaringsområder, de såkaldte habitatområder, er ud.
peget. Habitatområderne udgør . sammen med Fuglebeskyttelsesområderne og 
Ramsarområderne . de internationale beskyttelsesområder. Hvert enkelt habi.
tatområde er udpeget med henblik på at beskytte bestemte naturtyper og arter af 
dyr og planter. Flere af disse naturtyper og arter er prioriterede, hvilket medfø.
rer et særligt ansvar for beskyttelsen. 

En lille del af projektområdet indgår i Habitatområde nr. 92 Æbelø, havet syd 
for og Nærå. Habitatområdet er udpeget på grundlag af følgende naturtyper og 
arter (* Betyder at naturtypen er særligt prioriteret af EU): 

•� Spættet sæl  
•� 1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 
•� 1140 Mudder. og sandflader blottet ved ebbe 
•� 1150 * Kystlaguner og strandsøer 
•� 1160 Større lavvandede bugter og vige 
•� 1170 Rev 
•� 1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 
•� 1220 Flerårig vegetation på stenede strande 
•� 1230 Klinter eller klipper ved kysten  
•� 1310 Vegetation af Kveller og anden enårige plantearter, der koloniserer 

mudder og sand 
•� 1330 Strandenge 
•� 2110 Forstrand og begyndende klitdannelse 
•� 2120 Hvide klitter og vandremiler 
•� 2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsvær.

klit) 
•� 2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
•� 3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
•� 3260 Vandløb med vandplanter 
•� 6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige or.

kidelokaliteter) 
•� 6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
•� 7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 
•� 7230 Rigkær 
•� 9130 Bøgeskove på muldbund 
•� 9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 
•� 91E0 * Elle. og askeskove ved vandløb, søer og væld. 

Habitatområdet er en del af farvandet nord for Fyn, der løber langs den fynske 
nordkyst.  Kystområdet domineres af naturtyper, der relaterer til de store lav.
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vandede sandflader i området og de kystnære naturtyper som strandenge og 
klitter. Derudover findes naturtyperne langs Æbeløs kraftigt eksponerede ky.
ster, på øerne i området, i naturområdet Reservatet samt et område langs Krage.
lund Kanal. 

I habitatområdet er der en række kystlaguner og strandsøer, der er prioriterede 
naturtyper, hvorfor der er særligt ansvar for at bevare dem. Det gælder bl.a. 
Nærå Strand og Ore Strand.  

I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ’gunstig bevaringssta.
tus’ for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget af hensyn til. For at 
en naturtype eller art kan siges at have gunstig bevaringsstatus, skal en række 
kriterier være opfyldt. En naturtypes bevaringsstatus anses for gunstig, når:  

•� “det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette 
område, er stabile eller i udbredelse”, og 

•� “den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dens 
opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i 
en overskuelig fremtid”, og 

•� ”bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende na.
turtype, er gunstig.” 

Der er risiko for en påvirkning af Natura 2000.naturtyper i forbindelse med 
genopretning af Gyldensteen Strand (jf. kortbilag 11). Tilladelse søges hos 
Nordfyns Kommune (Jf. Habitatbekendtgørelsen, BEK nr 408 af 01/05/2007). I 
Habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 5 står der at: Før der træffes afgørelse, der 
kan indebære, at beskyttelsen fraviges, skal den pågældende myndighed (Nord.
fyns Kommune) indhente en udtalelse fra Naturstyrelsen. 

Projektets mulige konsekvenser for naturtyper og arter i udpegningsgrundlaget 
for habitatområdet er vurderet i Natura 2000.konsekvensredegørelsen i kapitel 
9. 

3+����(�**���/����8
,�
��,�<'�

EF.fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 (Rådets direktiv nr. 79/409/EØF af 2. 
april 1979 om beskyttelse af vilde fugle) har til formål at beskytte en række 
fuglearter, og direktivet forpligter medlemslandene til at udpege og sikre leve.
steder for bestemte arter af ynglefugle og regelmæssigt tilbagevendende træk.
fugle. 

Projektområdet ligger inden for Fuglebeskyttelsesområde (F76), som er udpe.
get på grundlag af følgende arter af ynglefugle:  

•� Mosehornugle  
•� Rørhøg  
•� Klyde  
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•� Dværgterne  
•� Havterne  
•� Splitterne.  

EF.fuglebeskyttelsesområdet er samtidig udpeget som Ramsar.område (76), 
omfattet af Ramsar.konventionen af 2. februar 1971, om vådområder af interna.
tional betydning navnlig som levesteder for vandfugle. 

Projektets mulige konsekvenser for fugle i udpegningsgrundlaget for fuglebe.
skyttelsesområdet er vurderet i Natura 2000.konsekvensredegørelsen i kapitel 
9. 
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Ifølge EF.habitatdirektivet er Danmark forpligtet til at forholde sig til, om den 
planlagte naturgenopretning af Gyldensteen Strand kan påvirke arter, som er 
omfattet af direktivets bilag IV. 

Direktivets artikel 12 pålægger medlemsstaterne at træffe de nødvendige foran.
staltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredel.
sesområde for de arter, der er nævnt i bilag IV. I dansk lovgivning er beskyttel.
sen gennemført med en bekendtgørelse (nr. 408 af 01/05.07) og gennem natur.
beskyttelsesloven (§ 29a og § 29b). En række af disse beskyttede arter fore.
kommer i Danmark. Beskyttelsen indebærer bl.a. forbud mod beskadigelse eller 
ødelæggelse af arternes udbredelsesområder. 

For de fleste arter, der er omfattet af EF.habitatdirektivets bilag IV, gælder, at 
deres udbredelse ikke er tilstrækkelig kendt, eller at informationen (endnu) ikke 
er offentlig tilgængelig. De bilag IV.arter, som er eller kan være relevante i om.
rådet, omtales nærmere i kapitel 8, Plante. og dyreliv. Eventuelle ulemper for 
Bilag IV.arter i forbindelse med naturgenopretningen af Gyldensteen Strand 
beskrives i samme kapitel. 
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De fredede områder er vist på kortbilag 10 og heraf fremgår, at naturgenopret.
ning af Gyldensteen Strand støder op til og kan evt. berøre 'Fredningen Æbelø'. 
Fredningen Æbelø dækker over områderne Æbelø, Æbelø Holm, Dræet, Drætte 
Holm og omliggende havområder. 

Fredningen er givet på følgende baggrund: Æbelø med omgivne holme og hav.
område rummer betydelige landskabelige og rekreative værdier samt en enestå.
ende mulighed for at bevare et område, hvor en naturlig udvikling af samspillet 
mellem havet og kyst kan opleves. 
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Der er tale om en naturfredning med det formål at sikre de biologiske og land.
skabelige værdier i et stort, sammenhængende og uspoleret kystområde med 
øer. Endvidere ønskes at sikre en naturlig udvikling i samspillet mellem havet 
og kysten, at skoven på Æbelø overgår til urørt skov, at rekreative formål tilgo.
deses mv. 

Fredningen indebærer, at der ikke må bebygges, tilplantes, foretages mekanisk 
jordarbejde o. lign. Derudover må der ikke indvindes råstoffer fra land såvel 
som hav, og der må ikke foretages terrænændringer eller opfyldning, planering, 
afgravning eller kystsikring.  

Endvidere er der restriktioner i forhold til jagt, skovarbejde/skovhugst og vedli.
geholdelse af overfladevandsforekomster, inden for området. Al offentlig færd.
sel på land skal ske efter reglerne i naturbeskyttelsesloven, og der er færdsels.
forbud på øerne for almenheden i fuglenes yngletid. Motorkørsel og kommerci.
el sejlads på søterritoriet er som hovedregel forbudt.   

Projektet vil ikke berøre det fredede område og forventes ikke at medføre nega.
tive konsekvenser for fredningen. 
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Der findes to fredede bygninger i VVM.undersøgelsesområdet: Stegø Mølle og 
den firfløjede hovedbygning til Gyldensteen Gods. Bygningerne er fredede jf. 
Bygningsfredningsloven og kan ses på kortbilag 12. Ingen af de to nævnte byg.
ninger berøres af projektet. 

�$.� �,�<'���,�
***�
���
*+���(�**��������

9�(�**'��
*+�*�:��FG�.H�

Alle heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev med et samlet areal 
over 2.500 m², en række udpegede vandløb, samt søer over 100 m² er omfattet 
af § 3 i naturbeskyttelsesloven. 

Loven beskytter de nævnte naturtyper mod ændringer i tilstanden, f.eks. i form 
af bebyggelse, opdyrkning, anlæg, tilplantning, dræning og opfyldning. Natur.
genopretningen af Gyldensteen Strand kræver dispensation fra beskyttelsen, da 
der sker ændringer i tilstanden i § 3.områder (jf. kapitel 8, Plante. og dyreliv). 

Der ligger § 3.områder inden for og omkring projektområdet (jf. kortbilag 9, 
Beskyttet natur). Det drejer sig om strandeng og mindre søer langs kysten og 
det nuværende dige mellem Store Stegø og Langø. Desuden findes eng, over.
drev, mose og søer i Gyldensteens Inddæmmede Strand.  

Vandløbene Ålebækken og Kragelund Mølle Bæk inkl. tilløb med omkransen.
de moser, enge og strandenge er ligeledes beskyttede. Moseområdet omkring 
Ålebækken og Hornskov er registreret som rigkær.  
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Beskyttede sø. og mosearealer omkring Jerstrup Skov samt eng, mose og 
strandengsområder omkring Bogense Østereng, ligger inden for undersøgelses.
området. En del af Reservatet samt en del af områderne omkring Nabbegård 
ligger ligeledes inden for undersøgelsesområdet.  

Kommunens registrering af § 3.områder er vejledende, og endelige udpegnin.
ger finder sted ved besigtigelse. Der kan derfor være § 3.naturområder, som 
ikke fremgår af kortbilag 9, Beskyttet natur.  

Projektets konsekvenser for naturområder, herunder § 3.beskyttet natur, er vur.
deret i kapitel 8 om plante. og dyreliv. For en mere udførlig beskrivelse af de § 
3.beskyttede områder henvises til dette kapitel. 
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Alle heder, overdrev, enge, strandenge og moser, der er omfattet af naturbe.
skyttelseslovens § 3, er i Nordfyns Kommunes kommuneplan tildelt et natur.
kvalitetsmål:  

•� A.målsætning: Områder af international el. national betydning.  

•� B.målsætning: Områder af national eller regional betydning.  

•� C.målsætning: Områder af regional betydning.  

•� D.målsætning: Områder af regional eller lokal betydning. 

Naturkvalitetsmålsætninger for og nummerering af de beskyttede arealer pro.
jektet berører, fremgår af kortbilag 9, Beskyttet Natur. Her ses det at A., B. og 
D.målsætninger eksisterer inden for undersøgelsesområdet. 

Med henblik på at varetage de biologiske bevaringsinteresser i det åbne land, 
må der ikke efter plan. og miljølovgivningen meddeles tilladelser til aktiviteter, 
der gennem forurening kan påvirke naturområder i et omfang, som kan hindre 
opfyldelse af de fastlagte naturkvalitetsmål. 

En tilladelse til indgreb vil altid skulle gives på baggrund af en konkret vurde.
ring af evt. påvirkning af den nuværende tilstand. 

Der skal søges om § 3.tilladelser hos Nordfyns Kommune ved ændring af area.
ler uanset naturkvalitetsmålsætning. 

9�(�**����&����,(�&����6�����<��

Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 16 må der ikke placeres bebyggelse, cam.
pingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet 
inden for en afstand af 150 m fra søer med en vandflade på mindst 3 ha og de 
vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje.  
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Naturgenopretningen af Gyldensteen Strand berører åbeskyttelseslinjerne om.
kring Ålebækken og Kragelund Kanal (se kortbilag 10). Der vil skulle søges 
om dispensation fra beskyttelsen hos Nordfyns Kommune. 

Derudover ligger beskyttelseslinjen for søen i Reservatet inden for undersøgel.
sesområdet.  Der vurderes ikke at ville være nogen påvirkning heraf.  
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I en 300 m zone omkring kyster må der ifølge Naturbeskyttelseslovens § 15 
generelt ikke foretages ændringer i tilstanden. Dette indebærer at der ikke må 
placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantning o. lign.  

Da et af hovedformålene med genopretningen af Gyldensteen Strand er at æn.
dre kystlinjen, vil projektet berøre strandbeskyttelseslinjen. Det er Naturstyrel.
sen der er myndighed og skal give dispensation til ændringerne inden for 
strandbeskyttelseslinjen.  

9�(�**����&����,(�&������*&'�,&�'��

I Naturbeskyttelsesloven præciseres det, at der ikke må�foretages ændring i til.
standen af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter be.
stemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres camping.
vogne og lignende.  

Naturgenopretningen af Gyldensteen Strand vil berøre beskyttelseslinjer om.
kring stenkisten ved Kragelund Mølle Bæk/Gyldensteensvej (se kortbilag 12, 
Kulturarv). 
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Naturgenopretningen af Gyldensteen Strand berører skovbyggelinjen omkring 
Langø Plantage, Jerstrup Skov og Fællesskov syd for Gyldensteen Gods (se 
kortbilag 10).  

I zonen inden for skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse som for 
eksempel bygninger, skure, campingvogne og master. Nordfyns Kommune skal 
søges om dispensation, såfremt det findes nødvendigt at placere bebyggelse 
inden for Skovbyggelinjen, herunder arbejdsområder med skure o. lign.  
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Undersøgelsesområdet er omfattet af forslaget til Vandplan for Hovedvandop.
land nr. 1.12 Lillebælt/Fyn (By. og Landskabsstyrelsen, 2010b).  
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Vandløb, søer og kystvande er målsat ifølge forslag til vandplan og Landsplan.
direktiv (kortbilag 15). I vandplanen er vandløb, søer og kystvandes økologiske 
tilstand vurderet, og der er sat eventuelle krav op i henhold til målopfyldelse. 
Mere om dette kan læses i kapitel 12, Overfladevand.  
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Undersøgelsesområdet er omfattet af forslag til Natura 2000.plan for Natura 
2000.område nr. 108 (Æbelø, havet syd for og Nærå) (By. og Landskabsstyrel.
sen, 2010a). 

Natura 2000.planen skal sikre gunstig bevaringsstatus for områdets udpegede 
arter og naturtyper. Området og truslerne mod de udpegede naturtyper og arter 
er beskrevet, og der er fastlagt målsætninger og indsatser for naturtyperne og 
arterne. Mere om dette kan læses i kapitel 9, Natura 2000.konsekvens.
vurdering.  
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Ifølge vandløbsloven må vandløb kun reguleres efter vandløbsmyndighedernes 
bestemmelser. Derudover skal der bl.a. søges tilladelse til at forandre vandstan.
den i vandløbet eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejen.
domme. I forbindelse med genopretningen af Gyldensteen Strand er der plan.
lagt tiltag omkring Ålebækken og Kragelund Mølle Bæk. Projektet kan ligele.
des påvirke afvandingsforholdene i oplandet til de angivne vandløb. 

Nordfyns Kommune skal som vandløbsmyndighed søges om tilladelse hertil.  
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Da projektområdet ligger i landzone, er det ikke påkrævet at anmelde jordflyt.
ning af ikke forurenet jord.  

Såfremt der påtræffes forurenet jord i forbindelse med projektet, skal dette flyt.
tes til godkendt deponi. Flytning må ikke foregå uden foregående anmeldelse til 
Nordfyns Kommune. 

Der skal foretages en affaldsanmeldelse til Nordfyns kommune med oplysnin.
ger om affaldstyper, årlige mængder, benyttede renovationsordninger m.v. 
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Sten. og jorddiger er beskyttet efter museumslovens § 29a. Ifølge Lov nr. 474 
af 14/12/2006 må der ikke foretages ændring i tilstanden af sten. og jorddiger. 
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Gennemgravning eller hel eller delvis nedlæggelse af jorddiger i forbindelse 
med anlæg af veje kræver dispensation. 

Vest og syd for Hornskov ligger to beskyttede diger (jf. kortbilag 12, Kultur.
arv), som dog vurderes ikke at blive påvirket af projektet.  

9�(�**'����*&'�,&�'��FG���H$�

Fortidsminder er beskyttet efter museumslovens § 29e. Ifølge lov nr. 454 af 
14/12/2006 må der ikke foretages ændring i tilstanden af fortidsminder. På for.
tidsminder og inden for en afstand af 2 m fra dem må der ikke foretages jord.
behandling, gødes eller plantes.  

Inden for undersøgelsesområdet findes to beskyttede fortidsminder (jf. kortbi.
lag 12, Kulturarv). I det sydøstligste hjørne af projektområdet, hvor Kragelund 
Mølle Bæk føres under Gyldensteensvej, ligger et beskyttet fortidsminde i form 
af en stenkiste. Derudover er voldstedet, hvor Gyldensteen Gods er placeret, 
også udpeget som beskyttet fortidsminde. Genopretningen af Gyldensteen 
Strand vil ikke påvirke disse fortidsminder.  
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Langø Plantage, Lindholm, Egense Plantage, Jerstrup Skov og skovene om.
kring Gyldensteen Gods (bl.a. Fællesskov) er omfattet af fredsskovspligt (jf. 
kortbilag 10). Der er med projektet ingen planer om at rydde områder, der er 
omfattet af fredsskovspligt.  

Afvandingsforholdende for et ca. 4 ha stort areal af fredskoven på Langø vurde.
res at blive ændret. En del af bevoksningen kan forventes at ændre karakter til 
sumpskov, uden at ville gå ud. 

Skoven/krattet på Lindholm kan ligeledes blive påvirket af saltvandet på sydsi.
den, men her vurderes det heller ikke at skoven vil gå ud. 

Såfremt det i detailprojekteringsfasen vurderes, at en del af skovområderne vil 
gå ud, skal der søges dispensation ifølge Skovloven hos Naturstyrelsen (jf. § 
11).  
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I den gældende kommuneplan for Nordfyns Kommune (Kommuneplan 2009.
2021) er der fastlagt rammebestemmelser for følgende planområder: 

•� Boligområder 
•� Erhvervsområder 
•� Blandet bolig og erhverv 
•� Centerområder 
•� Offentlige områder 
•� Rekreative områder 
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•� Sommerhusområder 
•� Vindmøller. 

Beliggenheden af rammerne for boligområde, blandet bolig og erhverv, rekrea.
tion/fritidsformål og offentlige formål er vist på kortbilag 3, Planforhold. Na.
turgenopretningen vil ikke berøre områder med rammebestemmelser fra kom.
muneplanen. Det skal dog bemærkes, at en del af det rekreative område øst for 
Bogense By (Gyldensteen Golf Clubs bane) grænser op til projektområdet. 

Der er i retningslinjerne i Kommuneplan 2009.2021 for Nordfyns Kommune 
også fastlagt en række bindinger og bestemmelser for administrationen af det 
åbne land. Det gælder områder af forskellig karakter, eksempelvis: 

•� Skovrejsningsområder, ønsket og uønsket (kortbilag 3) 
•� Potentielle vådområder (kortbilag 6) 
•� Større uforstyrrede landskaber (kortbilag 7) 
•� Særlige landskabelige/geologiske beskyttelsesområder (kortbilag 7) 
•� Kystnærhedszone (kortbilag 3) 
•� Særligt kulturhistorisk beskyttelsesområde (kortbilag 12) 
•� Biologiske interesseområder (kortbilag 8b og 9) 
•� Drikkevandsinteresser (kortbilag 16) 
•� Støj (kortbilag 17). 
 
Kommuneplanens retningslinjer er gennemgået for de enkelte områder i de re.
levante kapitler.  

Projektområdet ligger i landzone. Ved gennemførelsen af naturgenopretnings.
projektet vil et areal på ca. 214 ha blive tilbageført til søterritoriet ved fjernelse 
af det eksisterende dige imellem de tidligere øer Langø, Lindholm og Store 
Stegø. Den resterende del vedbliver at ligge i landzone. 

�=��&���
�'��+��&�*�����

Projektområdet ligger uden for område udpeget som område med særlige land.
brugsinteresser. 
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De eksisterende trafikale forhold er vurderet på baggrund af: 

•� Ortofoto 
•� Matrikelkort 
•� Kommuneplan, Trafiksikkerhedsplan 2008.2012 og diverse øvrige rele.

vante kommunale publikationer 
•� Kommunale oplysninger om og estimater på trafikmængder.  

Inden for undersøgelsesområdet estimeres de trafikale konsekvenser ved pro.
jektet i forhold til parkering, trafiksikkerhed og trafikafvikling. 

Den trafikale vurdering er gennemført inden for området: Øst for Bogense, vest 
for Vester Egense og nord for Gyldensteensvej. 

)$�� @(�&�*��'����0��'�
Adgangen til og gennem projektområdet sker i dag via private fællesveje.  

Projektområdet har i dag følgende funktioner, der skaber trafik:  

•� Adgang til ejendomme  
•� Adgang til markarealer 
•� Adgang til diger  
•� Adgang til jagt 
•� Adgang til pumpestationer mm. 

I dag afvikles trafikken i projektområdet på de fire private nord.sydgående veje 
uden offentlig adgang, det er dog tilladt at gå og cykle på de private markveje i 
projektområdet. Vejene er henholdsvis: 

•� Grusvejen til Ore Strands Pumpestation via Eriksholm på Langø, Langø 
Plantage og Langø Mølle 

•� Grusvejen fra Gyldensteensvej til Eriksholm på Langø 
•� Arbejdsvejen fra Gyldensteens Avlsgård til Gyldensteens Pumpestation 
•� Adgangsvejen til Store Stegø fra Bogense. 
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Trafikken omkring projektområdet afvikles primært på trafikvejen . Gyl.
densteensvej, som skaber adgang mellem Bogense og Vester Egense og videre 
til de mindre bysamfund på Nordfyn. Trafiktællinger gennemført i juni 2011 
viser, at årsdøgntrafik (ÅDT) på Gyldensteensvej er henholdsvis ca. 1.800 øst 
for Møllerled og 2.300 vest for Fælledvej. 

Margueritruten forløber på Gyldensteensvej på strækningen mellem Burskovvej 
og Vester Egense. Delstrækninger af Gyldesteensvej mellem Bogense og 
Burskovvej indgår i en regional cykelrute. Der er i dag ikke etableret cykelsti 
langs Gyldensteensvej. 

Gyldensteensvej busbetjenes med en lokal buslinje, der føres som en ringlinje i 
den nordlige del af kommunen. Buslinjen har stoppested ved Burskovvej. 

Der er i Nordfyns Kommunes "Trafiksikkerhedsplan 2008.2012" ikke udpeget 
uheldsbelastede lokaliteter på Gyldensteensvej. 

)$.� ?&�(�&����
��:���(**�
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Den eksisterende grusvej mellem Gyldensteensvej og Eriksholm opretholdes 
som den fremtidige adgangsvej, hvilket forudsætter, at vejen bliver hævet. Fra 
Eriksholm anlægges en 360 m lang grusvej mod øst hen over Langø til en 
skovvej med forbindelse videre til Langø Mølle.  

Der er planlagt etableret parkeringsplads nord for Gyldensteensvej på vej mod 
Eriksholm eller ved Eriksholm og Egense Plantage (jf. kortbilag 2, Projektkort). 
Langs nordsiden af det nye dige øst om Store Stegø vil der skulle etableres en 
markvej af hensyn til digets vedligeholdelse. 

Den østlige adgangsvej på tværs igennem inddæmningen vil blive vanddækket 
på en del af strækningen og må opgives, hvilket også er tilfældet med den nu.
værende markvej fra Eriksholm og mod øst langs sydsiden af Langø Plantage. 

Det estimeres på baggrund af besøgstal fra lignende områder, at der efter etab.
leringen vil komme op til ca. 5.000 besøgende om året til projektområdet, må.
ske endda op til 10.000. Eksempelvis vil formidlingspunktet i Egense Plantage 
ligge meget tilgængeligt, tæt på en større færdselsåre og et større bysamfund. 
Det forventes, at hovedparten af de besøgende vil være lokale fra bl.a. Bogense, 
som vil cykle til området eller trafikanter, som er i området for at se Æbleø, 
"Reservatet" eller lignende. Områdets fremtidige publikumsfaciliteter som par.
keringspladser, et muligt formidlingscenter på Eriksholm og formidlingspunk.
ter i området er beskrevet nærmere i afsnit 3.2.4. 

Det skal dog afklares nærmere, om Nordfyns Kommune efterfølgende vil etab.
lere et læringsrum eller formidlingscenter på Eriksholm, hvor målgruppen bl.a. 
udgøres af skole. og gymnasie.elever samt turister (Nordfyns Kommune, 
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2011). Hvis denne aktivitet etableres, må dette forventes at medføre øget trafik 
til området. 

Gyldensteensvejs funktion som del af cykelrute og Margueritruten fastholdes, 
og trafikken på Gyldensteensvej forventes ikke øget mærkbart.  

I anlægsfasen vil der inden for projektområdet være behov for at benytte ar.
bejdskøretøjer til flytning af jord. Det vurderes, at disse kørsler ikke vil påvirke 
trafikken på det eksisterende vejnet. Tilkørsel af grus. og stenmaterialer i an.
lægsfasen vil derimod påvirke det eksisterende vejnet.  

)$.$�� ?
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�*�!�I���

De fire opstillede varianter vil påvirke de trafikale forhold i og uden for pro.
jektområdet på samme måde som hovedforlaget.  

)$�� ���=�����
��*
�*�&�����
Skiltning og vejvisning til projektområdet vil allerede i anlægsfasen etableres, 
idet der kan ankomme besøgende allerede i denne fase samt for at sikre, at tra.
fikken kanaliseres til et evt. formidlingspunkt. Dette sker i samarbejde kommu.
ne og fond imellem. 

Nordfyns Kommune vil vurdere, om tilkørsel af grus og sten i anlægsfasen skal 
ske via udvalgte ruter, som sikrer udpegede veje mod unødig trafik. Valget af 
en sådan rute kan afhænge af andet foregående arbejde i området, som ikke 
kendes på nuværende tidspunkt. Da belastningen ikke er stor, vil en udpegning 
af kørselsruter drøftes mellem kommune og entreprenør, inden arbejdet 
opstartes. 

)$�� ����<��&���
 Da det på nuværende tidspunkt er usikkert, hvor mange der reelt kommer til at 

bruge og besøge det genoprettede naturområde, vil Aage V. Jensen Naturfond i 
samarbejde med kommunen overvåge benyttelsesgraden i projektområdet, her.
under af vejvisning, parkerings. og tilkørselsforholdene. En overvågning kan 
også klarlægge, om der er behov for at etablere yderligere publikumsfaciliteter. 
Såfremt dette behov skulle opstå, vil vej. og trafikforholdene hertil skulle afkla.
res. 

Da trafikken på Gyldensteensvej ikke forventes øget mærkbart, er der ikke be.
hov for yderligere foranstaltninger. Nordfyns Kommune vil i forbindelse med 
deres almindelige trafiktællinger/trafikovervågning, overvåge om antallet af 
cyklister på vejstrækningen stiger mærkbart f.eks. efter etablering af publi.
kumsfaciliteter m.m. På baggrund heraf analyseres behovet for tiltag, der kan 
sikre cyklisterne yderligere, f.eks. ved etablering af en cykelsti langs Gyl.
densteensvej. 
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Landskabet, jordbunden og de visuelle forhold i undersøgelsesområdet vil blive 
beskrevet, kortlagt og vurderet på grundlag af feltbesigtigelse samt oplysninger 
indhentet fra bl.a.: 

•� Topografiske kort  
•� Geomorfologiske kort 
•� Jordartskort 
•� Højdemodel 
•� 4.cm kort, ældre målebordsblade, Videnskabernes Selskabs kort 
•� Flyfotos, ortofotos 
•� Kapitel 10 om kulturarv 
•� Diverse videnskabelige publikationer. 

Kortlægningen af de eksisterende landskabelige værdier tager udgangspunkt i 
tilgangen fra landskabskaraktermetoden (Miljøministeriet 2007). Metoden inte.
grerer natur. og kulturgeografiske data med visuelle analyser. I dette kapitel er 
der fokus på den naturgeografiske og visuelle analyse. 

Der er udarbejdet kort og en beskrivelse af områdets jordbund, landskabsdan.
nelse og karakteristiske landskaber. På grundlag af beskrivelserne og feltbesig.
tigelsen foretages en vurdering af projektets påvirkning på de eksisterende 
landskaber. 

 $�� @(�&�*��'����0��'�
De landskabelige sammenhænge rækker ud over det inddæmmede landområde 
og VVM.undersøgelsesområdet. Foruden Gyldensteens Inddæmmede Strand 
analyseres de nærliggende dele af Ore Strand, der ligeledes er inddæmmet, af.
vandet og opdyrket. De omkringliggende landskabers drænede område inddra.
ges minimum inden for en 1 km radius omkring det. Påvirkningen på de visuel.
le forhold undersøges ligeledes inden for dette område.  
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Landskabet ved og omkring Gyldensteens Inddæmmede Strand er skabt under 
sidste istid, Weischel.istiden (Figur 7.1). VVM.undersøgelsesområdet på Nord.
fyn var senest isdækket af den ungbaltiske is, et isfremstød der bevægede sig 
fra sydøst og dækkede Sjælland, hele Fyn og det østligste af Jylland. Isens af.
smeltning for ca. 15.000 år siden efterlod et bundmorænelandskab af en kalk.
holdig, leret sammensætning (Krüger, 2006).  

 

Figur 7�1 Udsnit af Per Smeds geomorfologiske kort (Smed, 1981). 

 
Bundmorænelandskabet afbrydes dog af andre geomorfologiske elementer. I 
området omkring det inddæmmede areal findes eksempelvis en tunneldal i syd.
vest og en smeltevandsfloddal i sydøst, hvor hhv. Ålebækken og Jerstrup Bæk 
løber i dag. Desuden findes to øst.vest.rettede åse syd for undersøgelsesområ.
det; Grindløse Ås ca. 5 km syd for den nuværende kystlinje samt Fogense Ås 
sydvest for Bogense. 

Oprindeligt bestod kystlinjen af flere mindre moræneøer, holme og lavvandede 
vige. I kraft af den relative landhævning på ca. 1 m for området samt opførelse 
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af diger og pumpestationer er en stor del af de lavvandede kystområder tørlagt i 
dag. Den kunstigt tørlagte havbund udgøres af sandede havaflejringer (jf.  Figur 
7.3) og er beliggende under havniveau, ned til .2,4 m. Kote nul på terrænmo.
dellen (jf. Figur 7.2) markerer den tidligere kystlinje. I dag udgøres kystlinjen 
af de oprindelige moræneøer og et ca. 4 km langt havdige, der forbinder Jersore 
halvøen i øst med Langø og Store Stegø, hvorved det bagvedliggende område 
er aflukket mod havet.  

 

Figur 7�2 Terrænmodellen viser det markante skift i terræn fra den gamle hav�
bund i Gyldensteens Inddæmmede Strand til den gamle kystlinje, hvor�
fra terrænet hæver sig ind i landet. 

 
Farvandsområdet nord for havdigerne er lavvandet med sandbanker og øerne 
omkring Æbelø. I den vestlige del af undersøgelsesområdet ligger 'Mågeøerne'. 
Disse øer eller sandbanker vidner om omfattende østgående sedimenttransport, 
ligesom områdets oddedannelser er dannet ved aflejring af sediment. Oddedan.
nelserne ses på Store Stegøs østlige side og ved 'Halen' på Langøs østlige del.  

Det undersøgte område er inddelt i fire naturgeografiske regioner, der fremgår 
af  Figur 7.3 og beskrives her: 

��������	�
���������������(inddæmmet areal, marint sand og ler, flade). 
Det tidligere havområde blev inddiget og afvandet i 1871, hvorfor jordtypen er 
overvejende sand, aflejret af havet. Terrænforholdene er ensartede, og den pla.
ne flade ligger overvejende under kote nul med laveste punkt på .2,4 m i den 
vestlige del. Området gennemskæres af dybe kanaler i kvadratisk net.   

��������	�������������������(moræne, moræneler, jævnt stigen.
de/faldende). De fire moræneøer (fra øst Langø, Lindholm, Store Stegø og Lille 
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Stegø) har oprindeligt fremstået som fritliggende øer i det lavvandede øhav, og 
jordtypen er leret. Både Store Stegø og Langø er i de østlige dele præget af od.
dedannelse. Terrænet er overvejende jævnt og når højder på 3.4 meter (højest 
på Store Stegø). Kysterne på de tre øer er præget af erosion af moræneleret, 
mens der aflejres materiale i de lavvandede bugter i forlængelse af øerne. Lind.
holms kyst er eroderet og fremstår med en klint på 1.1,5 m med kampesten ud.
lagt som kystsikring. Langøs østlige kyststrækning er præget af aflejring, mens 
den vestvendte kyst eroderes. Store Stegø eroderes ligeledes mod vest. 

��������	�������������������������(tunneldal, ferskvandsdannelser, flade 
med let stigende sider). Tunneldalen er skabt af smeltevand under isen og er 
med tiden blevet overlejret af ferskvandsaflejringer. I dag løber Ålebækken i 
dalen, omgivet af rørskov. Dalbunden ligger ca. 3.4 m under det omgivende 
terræn og har en bredde på ca. 200.300 m. Ålebækken havde sit naturlige udløb 
i den lavvandede bugt, men er ved inddæmningen blevet ledt vest om det ind.
dæmmede areal.  �

��������	� �������������������������������(moræne, moræneler, .sand 
og .grus, flade/småbakket). Landskabet umiddelbart syd for inddæmningen be.
står af moræne.sand og .grus, og afgrænses mod syd af den øst.vest.gående 
Grindløse Ås.  

 

 Figur 7�3 Kortet viser de identificerede naturgeografiske regioner på baggrund af topografi,  
   jordbundsforhold og de geomorfologiske forskelle. 
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Hele området er udpeget i Nordfyns Kommunes kommuneplan 2009.2021 som 
større uforstyrret landskab samt større sammenhængende landskabsområde. I 
de større uforstyrrede landskaber er målsætningen at friholde for meget synlige 
eller støjende anlæg, mens målsætningen for de større sammenhængende land.
skaber er, at de skal friholdes for større bebyggelse og større tekniske anlæg, 
medmindre de landskabelige værdier samtidig kan sikres. 

Endelig er området udpeget som særligt landskabeligt/geologisk beskyttelses.
område pga. sammenhængen mellem landskabet og det omgivende havområde, 
hvor der ikke må opføres bebyggelse og kun i ubetydeligt omfang, såfremt det 
samtidig sikres, at beskyttelsesinteresserne ikke tilsidesættes.  

Hele undersøgelsesområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen på 3.000 
m, hvor de yderste 300 m også er beskyttet af strandbeskyttelseslinjen.  

 $�$.� �
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Landskabskaraktermetoden benyttes til at udpege landskaber, der har ensartet 
karakter mht. naturgeografi, kulturgeografi og visuelle rumlige forhold. Klassi.
fikationen bruges som grundlag for at vurdere projektets påvirkning af landska.
bet. 

På baggrund af de naturgeografiske/geomorfologiske forhold beskrevet ovenfor 
og viden om de kulturhistoriske træk (kapitel 10, Kulturarv) er der identificeret 
to såkaldte landskabskarakterområder med individuelle karaktertræk. Land.
skabskarakterområde 1 udgøres af kystlandskabet og Gyldensteens Inddæmme.
de Strand suppleret med den sydligere ca. halve kilometer brede morænetange. 
Landskabskarakterområde 2 udgøres af de omgivende landskaber, der er præget 
af mindre jordlodder, spredte skovbevoksninger og spredt landsbybebyggelse. 
Nedenfor er områderne kort beskrevet og vist i Figur 7.4. 

!������������������"����  
Landskabskarakterområde 1 afgrænses mod nord af den eksisterende kystlinje, 
mod syd af Gyldensteensvej, mens den vestlige grænse ind mod Bogense by og 
den østlige grænse ved Ore Strand ikke er definerede inden for undersøgelses.
området. Hele projektområdet ligger inden for dette landskabskarakterområde. 

Det inddæmmede område, som karakterområdet omfatter, er overordnet drevet 
som intensivt markbrug, med undtagelse af Reservatet, der henligger som 
strandeng, Bogense Østre Enge med enge, vandhuller og jagtpræg, Gyldensteen 
Golf Club samt plantagen på Langø. Langø Plantage består af blandskov, her.
under en stor del eg og ask foruden nåletræer. 
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Figur 7�4 Kortet viser de identificerede landskabskarakterområder. De stiplede 
linjer viser, at karakterområde 1 ikke er defineret endeligt i forhold til 
de ydre grænser, da landskabet fortsætter uden for undersøgelsesområ�
dets grænse.  

 
Hele landskabskarakterområdet er inddelt i regtangulære lodder af dræningska.
naler, der i form af de rette linjer og de tilhørende levende hegn virker struk.
turskabende i det ellers ensartede og flade landskab. Området er stort set frit for 
bebyggelse og tekniske anlæg foruden Gyldensteens Avlsgård med løgpakkeri, 
de to pumpestationer, Eriksholm på Langø, pumpemøllerne (Store Stegø Mølle 
og Langø Mølle) samt spredt bebyggelse på Store Stegø og langs Gyl.
densteensvej.  

Med så markante forskelle i jordbunden som der ses inden for karakterområde 
1 (sand og moræneler), kunne man forvente stor forskel i dyrkning på de to 
jordbundstyper. Denne sammenhæng mellem naturgrundlaget og arealanven.
delsen er for dette område delvist udvisket af godslandskabets ensartede mark.
flader der strækker sig over både den tidligere havbund og morænen. Terræn.
forholdende i området afslører dog grænsen mellem sand og moræneler, idet 
morænen er højereliggende.  
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Figur 7�5  Karakteristisk for landskabskarakterområde 1 er de store intensivt dyr�
kede markflader og de rette linjer, som kanaler, diger og læhegn danner 
i landskabet. Billedet er taget mod nord, hvor Langøs vestlige del ses i 
baggrunden. 

Kystlinjen markerer den nordlige grænse for karakterområdet, men adskiller sig 
i anvendelse og naturgeografi fra det dyrkede område. Kystlinjens diger er kun.
stigt skabt og kæder de naturlige moræneøer sammen. Derfor skifter 
kystenstrækningen mellem stensætninger og naturlig kyst, hvilket ses af Figur 
7.6. Kystforlandet omfatter stranden og det bagvedliggende land, hvor den 
overordnede terrænhældning er orienteret mod kysten. Kystforlandet i undersø.
gelsesområdet varierer med bredde på mellem 30.80 meter og består primært af 
§ 3.beskyttet strandeng. Fra kysten er der udsyn til Mågeøerne nord for Store 
Stegø og øerne Dræet, Ejlinge, Æbeløholm og Æbelø.  

 

Figur 7�6  Kysten ved Store Stegø i retning mod Lindholm der ses med træbe�
voksning. De to øer er forbundet med et dige med stenbelægning som 
beskyttelse mod erosion. Bagest til venstre kan Æbelø anes.   
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Områdets sydlige grænse følger Gyldensteensvej. Grænsen markerer et skift i 
landskabets karakter, idet godslandskabet, der kendetegner karakterområde 1 
med sine store markflader, ophører ved Gyldensteensvej. Syd herfor er jord.
bunden mere sandet/gruset, og arealanvendelsen mere varieret og med mindre 
landskabsrum. �

!������������������"����  
Landskabet i karakterområde 2, syd for Gyldensteensvej er ikke afgrænset 
nærmere i sin udbredelse, da den mulige grænse ligger udenfor projektets un.
dersøgelsesområde og derfor ikke er søgt defineret. Karakterområdet er kom.
plekst sammensat, idet der her er varierende størrelse på jordlodderne, skovpar.
tier, spredte landsbyer foruden enkeltliggende gårde.  

I begge de tidligere omtalte geomorfologiske elementer, tunneldal og smelte.
vandsdal, findes vådområder med tilstødende skovområder. Dette ses ved 
Jerstrup bæk og Jerstrup Skov samt ved Ålebækken og skovområdet syd for 
Gyldensteen Gods.  

Det sammensatte udgangsmateriale og det vekslende terræn har givet grobund 
for områdets varierede landskab med snoede veje, mindre landsbyer, spredt be.
byggelse langs veje og spredte gårde. Landsbyernes historie rækker formentlig 
langt tilbage, men de fleste har ikke udviklet sig væsentligt i størrelse siden de 
høje målebordsblade fra ca. 1880 og frem til i dag.  

 $�$�� ��������&�+������0��'�

Den vestlige grænse for undersøgelsesområdet ligger ca. 1 km fra Bogenses 
bygrænse. Bogense Kirkes tårn kan ses fra det meste af karakterområde 1 og 
fungerer derfor som et landemærke. Landskabet fremstår fladt med store vidder 
i det inddæmmede område, mens den tidligere kystlinje stadig i dag fremstår 
markant i terrænet og er markeret yderligere af markskellet (se Figur 7.7).   

Den periodevis intense trafik på Gyldensteensvej ses fra flere steder i området, 
og kan i kortere perioder betinge visuel uro, omend de overordnede visuelle 
forhold er ganske rolige. Løgpakkeriet på Gyldensteensvej er delvist skjult af 
beplantning, men tagets lyse overflade kan ses igennem trætoppene. Desuden 
forårsager driftsbygningernes løgpakkeri og udsugning nogen støj i området. 
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Figur 7�7  Bagved den gamle kystlinje, der markeres med skift i afgrøder, kan 
driftsbygninger anes bag træerne. I bygningerne er indrettet løgpakkeri, 
der under brug kan høres i området som kontinuerlig baggrundsstøj.  

 
I karakterområde 1 findes kun enkelte bebyggelser, og der er derfor kun få lys.
kilder, og ingen der opleves som lysforurening i de mørke nattetimer. De tekni.
ske anlæg i området er tilknyttet afvandingens etaper og består af pumpestatio.
ner og de historiske møller, foruden kystbeskyttelse i form af kampestensbe.
lægninger på dele af kyststrækningen. 

 $.� ?&�(�&����
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Projektet ændrer landskabet og det landskabelige udtryk markant. Både for det 
konkrete område, hvor afvandingen ophører, men også det omkringliggende 
landskab, idet kystlinjen i den vestlige del flyttes længere indlands, og der etab.
leres en ferskvandssø i den østlige del, syd for Langø. Vurderingen er opdelt 
efter hovedforslag og tilføjelse af de enkelte varianter.  

 $.$!� >��'�����
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Projektet i Gyldensteens Inddæmmede Strand vil tilbageføre området til en til.
stand i tråd med dets landskabelige oprindelse fra tiden før afvandingen. Med 
projektet genskabes der en direkte kobling mellem naturgrundlaget i den vestli.
ge del og dets landskabelige oprindelse som lavvandet havområde og øhav. 
Lindholm får igen karakter af en fritliggende moræneø, og den planlagte blan.
dede beplantning vil sikre et mere naturnært udtryk og derved også en mere 
naturnær landskabsoplevelse. Genopretningen vil landskabeligt set føre til et 
mere autentisk landskabsbillede end der ses i dag, med 0.alternativets intensivt 
dyrkede godslandskab. . Kun morænetangen i syd, skal fortsat opdyrkes og 
derved henligge som et levn fra det tidligere sammenhængende storskala.
landbrugslandskab.   

Landskabet vil således gå fra at være et enkelt storskala.landbrugslandskab 
med dominerende strukturer til at være et mere komplekst og afvekslende fjord. 
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og sølandskab domineret af kystsstrækninger. Dette skyldes dels, at de retlinede 
strukturer i landskabet fjernes, såsom læhegn, kanaler, diger og veje, dels at der 
skabes en ny kystlinje og derved skabes rum for naturlig dynamik i det lavvan.
dede fjordområde. Herudover etableres fugleøer, og med tiden vil dele af områ.
det blive domineret af rørskov.  

At kystlinjen flyttes vil have stor betydning for den landskabelige oplevelse af 
området fra både hav. og landsiden. Ved at fjerne havdigerne og etablere fjord, 
vil der igen komme visuel sammenhæng med havet, og områdets sammenhæng 
med øhavet ved Æbelø fremstå tydeligere. Langs den tidligere kystlinje, hvor 
der i dag dyrkes, vil denne grænse i fremtiden præges af nærheden til saltvand 
og skiftende havniveau afhængig af tidevand, vind og vejr. 

Den østlige del af landskabskarakterområde 1, hvor der planlægges en fersk.
vandssø, vil også ændre karakter. I stedet for store plane markflader, vil et lav.
vandet sø. og rørsumpsområde dannes. Afhængig af tilgroningsgraden er der 
risiko for, at det vide udsyn forringes.  

For de landskabelige forhold omkring Ålebækken vurderes projektets påvirk.
ninger kun at have marginal betydning. Dette skyldes, at vegetationen i ådalen 
opstrøms udløbet fortsat vil udgøres af rør. og sumpskov, som beskrevet i ka.
pitlet om plante. og dyreliv. Herved vil landskabets visuelle udtryk fremstå 
stort set uændret. Dog vil den direkte udledning til den nye fjord sikre en bedre 
sammenhæng mellem tunneldalen og havet, såvel visuelt som fysisk. 

I anlægsfasen skal eksempelvis læhegn fældes og fjernes, og dele af de eksiste.
rende kanaler fyldes helt eller delvist op. Derfor vil der forekomme øget ar.
bejdsstøj fra maskiner i anlægsfasen. Hvor der skal anlægges nye diger, vil der 
foruden støj fra anlægsarbejdet kunne forekomme jordfygning, indtil vegetation 
er vokset frem. Ligeledes vil jordarbejdet bevirke en eventuel hindret adgang i 
dele af området. Disse påvirkninger er dog af midlertidig karakter. Anlægsfasen 
vil påvirke oplevelsen af landskabet, men idet der i området i dag er meget få 
besøgende, vurderes denne virking at være uden væsentlig betydning. Besø.
gende vil muligvis opleve korte perioder med forstyrrelser i form af anlægsstøj 
og jordarbejde ved digeanlæggelserne og eventuel hindret adgang i dele af om.
rådet.  

Virkningerne i anlægsfasen gælder også for de fire varianter, mens virkninger.
ne af det genoprettede område varierer for de forskellige varianter, se de efter.
følgende vurderinger. 
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Varianten med diger langs Ålebækken vil skulle beskyttes af et forhøjet og for.
stærket dige og derved medføre forringet udsyn fra Gyldensteensvej. En sådan 
forhøjelse af diget vil forringe landskabsoplevelsen. 
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Varianten med et nyt udløb af vandløbet Kristianslund Østre Enge i den nye 
fjord vil afspejle situationen i 1821.1871, hvor vandløbet havde sit udløb som 
foreslået i Variant 2. Fjorden gik oprindelig ind til Kristianslund Fredskov ved 
den nuværende bygrænse. Landskabsoplevelsen påvirkes kun marginalt ved 
Variant 2 i forhold til hovedforslaget. 
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Med engsøen som variant vil arealanvendelse bibeholde spor af afvandingens 
markante strukturer, idet den øst.vestgående hovedafvandingskanal vil kunne 
anes, samtidig med at de vide udsigter opretholdes. Landskabet føres ikke til.
bage til den oprindelige tilstand, før afvandingerne begyndte, men til et stadie i 
det kulturhistoriske landskabs udvikling. I forhold til 0.alternativet vurderes 
det, at engsøen vil opleves som et mere naturligt element i landskabet end ho.
vedforslagets ferskvandssø, omend det stadig vil være et kunstigt skabt land.
skab. 
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Med Variant 4, vil kulturlandskabet fremstå tydeligst, idet der bibeholdes brud.
stykker af kyst. og spærredigerne. Omvendt vil det naturnære landskab, som 
genopretning af fjord og øhav skaber, ikke være lige så gennemført, som det 
landskab en realisering af hovedforslaget vil bibringe. Om hovedforslaget gen.
nemføres med eller uden en tilføjelse af Variant 4, er af marginal betydning for 
landskabsoplevelsen, mens det vil synliggøre fortiden som landbrugslandskab.  

 $.$)� �:�+,,�&���

Projektet vil, uanset om hovedforslaget gennemføres i sin fulde form, eller der 
tilføjes varianter, ændre landskabets udtryk. Men projektet vil samtidig påføre 
landskabet nogle landskabelige kvaliteter, som ikke ses i området i dag, herun.
der at genskabe dele af det tidligere øhav. Ved at tilføje engsø.varianten (Vari.
ant 3) sikres sammenhæng med tidligere tiders kulturlandskaber, mens en om.
lægning af Kristianslund Østre Enges udløb direkte til fjorden (Variant 2) vil 
bidrage til at sikre et mere naturnært landskabsbillede. Samlet set vurderes det, 
at hovedforslaget, både med og uden de fire varianter, vil medføre en positiv 
påvirkning af landskabet, idet landskabets oprindelse som fjord og øhav vil 
fremstå tydeligere end i dag. 
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De nye/ombyggede diger vil fremstå i tråd med områdets øvrige diger, hvad 
angår jordtype, bevoksning og stenbelægning. Langs kysterne bliver der brugt 
naturligt afrundede kampesten, der svarer til den eksisterende kystbeskyttelse, 
hvor det er nødvendigt at sikre mod erosion. 
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Evt. beplantning foretages med arter, der er naturligt hjemmehørende i det øst.
danske kystlandskab. 

Gyldensteen Strand påvirkes i dag stort set ikke af kunstigt lys. Nye lyskilder 
vil derfor blive undgået. Kunstigt lys kan have konsekvenser for dyrelivet og 
landskabsoplevelsen. 

Herudover vurderes der ikke at være behov for hverken afværgeforanstaltninger 
eller overvågning. 
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Virkningen af naturgenopretningen af Gyldensteen Strand på plante. og dyreli.
vet er vurderet på grundlag af en kortlægning og analyse af de nuværende na.
turområder, forekomst af arter i området, den økologiske sammenhæng før og 
efter genopretningen og påvirkningen fra den eksisterende arealanvendelse. 

Vurdering af virkninger på det marine plante. og dyreliv er baseret på eksiste.
rende oplysninger om forekommende arter i kystområdet ud for Gyldensteen. 
Mulige virkninger på kystområdets plante. og dyreliv er vurderet på grundlag 
af modelleringer af ændringer i vandskifte og strømningsforhold i MIKE21 
strømningsmodel. 

Vurderingerne af virkninger på både det terrestriske og det marine plante. og 
dyreliv i det eksisterende kystvand ud for Gyldensteen Inddæmningen foretages 
for såvel anlægsperiode som for perioden efter etablering af det nye vandområ.
de. 

I de terrestriske dele af undersøgelsesområdet er der udført biologisk feltarbejde 
for at kortlægge især vegetationsforholdene og forekomsten af ynglende pad.
der. Der er desuden lyttet efter flagermus med detektor. 

�$!$!� ����=���&���

Der er udført feltarbejde i landdelen af undersøgelsesområdet, herunder ferske 
vande, se kortbilag 8a. Moseområdet (tilgroet rigkær) langs Ålebækken syd for 
Gyldensteensvej er også medtaget, da der kan ske en lille påvirkning af dette 
områdes hydrologi.  

�$!$�� D�'��6�����&���*��

Vegetationen, dyrelivet, de landskabsøkologiske forhold, herunder sprednings.
korridorer og eksisterende barrierer i det undersøgte område, er beskrevet på 
grundlag af feltundersøgelser/besigtigelser, der er gennemført 3. april, 30. april, 
3. maj, 11. maj og 30. maj . 1. juni. I bilag 2 ses COWIs biologiske feltbesigti.
gelsesdata. 
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Feltarbejdet omfattede alle egentlige naturområder, halvkulturområder samt 
småbiotoper, f.eks. vandhuller, levende hegn og diger i projektområdet. Feltun.
dersøgelserne er dokumenteret med et lokalitetsskema for hver af de undersøgte 
lokaliteter med en generel tilstandsbeskrivelse, der har fokus på lokalitetens 
økologiske tilstand og funktion. Under feltarbejdet blev der registreret plantear.
ter, pattedyr (bl.a. spor), fugle, krybdyr, padder, dagsommerfugle og guldsme.
de.  

Undersøgelserne af flora og fauna er ikke udtømmende, idet det vil kræve et 
mere omfattende undersøgelsesprogram og en overvågning i en længere perio.
de, end omfanget af en VVM.undersøgelse normalt omfatter. Det kan derfor 
ikke udelukkes, at plante. og dyrearter kan være til stede på enkeltlokaliteter, 
selvom de ikke blev registreret ved feltarbejdet. Feltundersøgelserne og beskri.
velserne omfatter: 

•� Artslister for de registrerede artsgrupper 
•� Værdisætning af lokaliteter 
•� Beskrivelse af lokaliteter og deres økologiske sammenhæng med øvrige 

arealer 
•� Øvrige relevante forhold herunder observationer af sjældnere arter fra 

grupper, der ikke blev registreret systematisk. 
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Feltundersøgelserne er suppleret med oplysninger fra følgende tilgængelige 
kilder til beskrivelse af områdets plante. og dyreliv: 

•� 4.cm kort, ældre målebordsblade, Videnskabernes Selskabs kort 

•� Ældre feltundersøgelser i området 

•� Kortlægning af naturbeskyttede områder (§ 3) fra Nordfyns Kommune 
2011 

•� Skovkort over bevoksningernes alder og sammensætning, fredskovpligtige 
arealer fra Naturstyrelsen 

•� Oplysninger fra diverse øvrige videnscentre og publikationer, herunder 
Dansk Pattedyratlas (med bl.a. kortlægning af flagermus), Dansk Ornitolo.
gisk Forenings fugledatabase DOFbasen, Bugbase, Danmarks Svampeat.
las, Fugleognatur.dk samt lokale oplysninger fra borgere 

•� Oplysninger om fiskefauna leveret af DTU Aqua 

•� Diverse faglige rapporter og videnskabelige publikationer herunder Faglig 
rapport nr. 457 og 322 fra Danmarks Miljøundersøgelser hhv.: Kriterier for 
gunstig bevaringsstatus . Naturtyper og arter omfattet af EF.habitat.
direktivet & fugle omfattet af EF.fuglebeskyttelsesdirektivet (2003) og Na.
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turtyper og arter omfattet af EF.Habitatdirektivet . Indledende kortlægning 
og foreløbig vurdering af bevaringsstatus (Oktober 2000) 

•� Diverse relevante faglige rapporter fra NOVANA overvågningsprogram.
met (Tidligere Fyns Amt og senere Miljøcenter Odense) vedr. fauna og 
flora samt miljøtilstand i kystområdet ud for Gyldensteen 

•� Relevante NOVANA overvågningsdata fra Miljøportalens databaser vedr. 
fauna, plankton og makrovegetation i kystområdet ud for Gyldensteen 

•� NOVANA og DEVANO data for terrestriske naturtyper. 

�$�� @(�&�*��'����0��'�
Størstedelen af selve projektområdet er dyrkede marker med meget lavt natur.
indhold. De vigtigste eksisterende naturinteresser i projektområdet knytter sig 
til Langø Plantage og områder med beskyttede naturtyper i nord på og bag di.
gerne samt omkring Ålebækken. Der er dog også på dyrkningsfladen et antal 
vandhuller, en række plantninger, remiser, og vandløb/drængrøfter med et vist, 
om end generelt ret lavt, naturindhold. 

 

Figur 8�1 Højtvoksende parti af det eksisterende dige ved lokalitet 34 med 
strand�kvan, draphavre og den invasive bukketorn. 

 
Lige øst for projektområdet ligger en del af det indvundne land, der aldrig er 
blevet opdyrket. Det er et græsset strandengsområde med laguner, som kaldes 
Reservatet. Placeringen af området fremgår bl. a. af Figur 1.2.  
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De undersøgte lokaliteter fremgår af kortbilag 8a, data fra områderne er i bilag 
8. De undersøgte lokaliteters numre fremgår ligeledes af dette kortbilag. 

�$�$!� 9�(�***��
*+��FG�.H�

Områder, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, fremgår af kortbi.
lag 9. 

?
�'0+����

Undersøgelsesområdet rummer i alt 29 vandhuller eller grupper af vandhuller 
med i alt godt 40 vandflader. Alle vandhullerne er vejledende registreret som § 
3 og vurderes at være omfattet af § 3. 

I selve projektområdet (i den del som bliver fjordområde) ligger seks lokaliteter 
(lokaliteterne 06, 07, 08 (delvis), 09, 10 og 11) med i alt cirka 15 vandflader. 
Der er ikke konstateret ynglende padder i nogen af disse. Lokalitet 06 og 08 
ved Lindholm er brakke søer omgivet af strandeng. De er af en vis værdi for 
fugle. Strandtudse blev eftersøgt, men ikke fundet, og det anses for usandsyn.
ligt, at arten kan yngle i her, da der er hundestejler i de fleste af søerne, og flere 
af dem er omgivet af ret høj vegetation. Lokalitet 07 er et lille tilgroet vandhul 
på den sydlige del af Lindholm, det er af lav værdi. Lokalitet 09 er et eutrofie.
ret, gravet vandhul i en remise. Lokaliteterne 10 og 11 er gravede vandhuller, 
der formentlig har været brugt til andehold og omgives af volde af det opgrave.
de materiale.  

Lokalitet 02 ligger meget tæt på den fremtidige (og oprindelige) kystlinje. In.
den for projektområdet, men uden for de dele, der sættes under vand (salt eller 
fersk), findes syv vandhuller på Langø (lokaliteterne 04, 05, 15, 16, 17, 18 og 
19). Lokalitet 04, et ret stort eutroft vandhul, der formentlig indeholder fisk, 
ligger i det åbne område vest for Langø Plantage. Lokalitet 05 er et ret stort og 
dybt vandhul. Der formodes at være fisk, og af padder findes tilsyneladende 
kun skrubtudse (meget talrig). Lokaliteterne 15, 16 og 17 ligger alle i Langø 
Plantage. De er de vigtigste paddevandhuller i projektområdet. Lille vandsala.
mander er konstateret i alle tre, mens bilag IV.arten stor vandsalamander findes 
i 16 (talrig) og 17. Lokalitet 18 er et lille vandhul ved Eriksholm, der er helt 
tilgroet i sødgræs. Der blev ikke konstateret padder. Lokalitet 19 er helt tilgroet 
i pilekrat, men der blev set haletudser af en ubestemt art brun frø (butsnudet/ .
springfrø). 
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Figur 8�2 Dette vandhul i Langsø Plantage (lokalitet 16) er en vigtig paddelokali�
tet med en stor bestand af stor vandsalamander. 

 
I undersøgelsesområdet uden for projektområdet findes 6 vandhuller i området 
Østereng. Lokalitet 21, 22, 23, 24, 25, og 26. Lokalitet 21 og 22 ligger på sam.
me græssede eng (lokalitet 45). Lokalitet 21 er et klarvandet, solbeskinnet 
vandhul med kransnålalger, men med en stor fiskebestand (skaller eller karus.
ser). Af padder findes kun skrubtudse. Lokalitet 22 er ret dybt, klarvandet og 
omgives af rørskov. Der blev hverken konstateret fisk eller padder. Lokalitet 23 
er en ældre gravet dam af vaniljekransetypen. Det meste af vandfladen er groet 
til i tæt rørskov af tagrør, strand.kogleaks og blågrøn kogleaks, men der et lille 
åbent vandområde med kransnålalger. Der blev ikke fundet padder. Lokalitet 24 
er et lille, ret dybt vandhul med klart vand og ingen undervandsvegetation. 
Skrubtudse er talrig, men ingen andre padder blev konstateret. Lokalitet 25 er et 
stort, fladvandet, gravet vandhul omgivet af eng og med kraftig undervandsve.
getation af især aks.tusindblad, men også lidt vandranunkel. Der er en stor be.
stand af skalle (og ifølge ejer) også nogle græskarper. Af padder blev der kun 
fundet skrubtudse. Lokalitet 26 er et gravet vandhul, med meget dårlig vand.
kvalitet på grund af andefodring direkte i vandet. Der blev ikke påvist padder. 

Lokalitet 27 er et lille vandhul i en privat have vest for projektområdet mellem 
Lille Stegø og Store Stegø, der omgives af plænegræs. Vandet er grumset, og 
der formodes at være fisk. Ingen padder blev fundet. 

Lokalitet 28 ligger i Reservatet, men uden for projektområdet. Det er et lille 
kvægvandingshul på strandeng. Det er uden undervandsvegetation og med svag 
rørskov af strand.kogleaks, tagrør og især blågrøn kogleaks. Ingen padder blev 
påvist. 
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Lokalitet 43 ligger i udkanten af Jerstrup Skov sydøst for projektområdet, det er 
en ret stor sø med klart vand og undervandsvegetation af især kransnålalger 
samt lidt kildemos. Der blev ikke fundet padder. 

?
�'�6��

Der er ingen § 3 beskyttede vandløb i selve projektområdet. Ålebækken med 
tilløb og Kragelund Mølle Bæk, begge uden for selve projektområdet, er begge 
§ 3 vandløb. De behandles i kapitlet om vandmiljøet. 

>'��

Der findes ikke heder i området. 

7��������&���'�

I projektområdet findes fire vejledende § 3.registrerede moser, som ud fra ve.
getationen alle vurderes at være omfattet af § 3.  

•� Ved Svinekrog langs østsiden af Langø Plantage (lokalitet 46). Området er 
ret artsfattigt og domineres af tagrør. 

•� I små partier rundt om de tre vandhuller, lokalitet 02, 05 og 20. Ved lokali.
tet 02 findes et lille moseparti under tilgroning med kæmpe.bjørneklo, ved 
05 fandtes fugtigbundsvegetation under feltarbejdet at være begrænset til 
zonen umiddelbart (0,5.1 m) ved vandhullet, mens der ved 20 fandtes et 
mindre område med mørkt pilekrat, men ingen anden mosevegetation.  

I bufferzonen og i den potentielle påvirkningszone ved Ålebækken findes seks 
vejledende registrerede mosepartier, som på baggrund af vegetationen alle vur.
deres at være omfattet af § 3. Området syd for Gyldensteensvej er et naturom.
råde af meget høj værdi, mens de øvrige nævnte moseområder er små og af lav 
værdi:  

•� Et stort område omkring Ålebækken syd for Gyldensteensvej (lokalitet 
29). Der forekommer arter som butblomstret siv, maj.gøgeurt og eng.
blomme. Samlet set er området vurderet som af meget høj værdi, men store 
dele er tilgroet med tagrør og med meget få rigkærsarter, mest udbredt er 
kær.svovlrod, der overlever mange steder i rørskoven. Langs åen er der 
mange steder betydelige forekomster af den invasive kæmpe.bjørneklo 

•� Et rørskovsområde i den nordlige del af Bogense Østereng (del af lokalitet 
50) mellem Lille Stegø og Østerø 

•� Tilgroede partier i kanten af Nabbeeng (lokalitet 39). I syd findes et områ.
de med rørskov og i nordvest en stribe med pilebuske 

•� Et fugtigt krat af især pil omkring en større sø (lokalitet 43) i udkanten af 
Jerstrup Skov 
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•� Et meget lille område omkring Ålebækkens udløb 

•� Et lille område i en privat have, der har karakter af fugtigt plænegræs om.
kring et vandhul (lokalitet 27). 

�*�
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Der findes en række vejledende registrerede strandengspartier i undersøgelses.
området, som alle på baggrund af deres vegetation vurderes at være omfattet af 
§ 3. I projektområdet ligger strandengene bag digerne.  Den regelmæssige over.
skylning med havvand, der er karakteristisk for naturlige strandenge, finder 
derfor ikke sted her. 

Der er flere kortlagte forekomster af strandeng i undersøgelsesområdet: 

•� I Reservatet (lokalitet 47) er der strandeng i god plejetilstand med en del 
karakteristiske arter som strand.asters, stilket kilebæger, kødet hindeknæ, 
engelsk kokleare, kveller og slangetunge. Også den sjældne eng.ensian 
findes her 

•� Øst for Lindholm (lokalitet 35) Vegetationen på lokaliteterne ved Lind.
holm er generelt ret artsfattig. Således domineres store dele af lokalitet 35 
meget af strand.trehage 

•� Vest for Lindholm (lokalitet 33). Vegetationen på lokaliteterne ved Lind.
holm er generelt ret artsfattig 

•� På Store Stegø (lokalitet 32). Uplejede men eksponerede strandengspartier 
med forekomst af arter som strand.asters, stilket kilebæger, kødet hinde.
knæ, engelsk kokleare, kveller og strandgåsefod 

•� Smalle strimler af strandoverdrev (§3.registreret som strandeng) i projekt.
området nord og nordvest for Langø Plantage (indgår i lokalitet 49). Det 
meste af lokaliteten domineres af almindelige arter af grove græsser og hø.
je urter og er kun af begrænset naturværdi, formentlig på grund af næ.
ringspåvirkning. Der findes ikke karakteristiske arter for strandeng, og det 
er uvist, om arealet kan siges at være omfattet af § 3. 

•� Et område uden for selve projektområdet sydøst for Lille Stegø vest for 
Ålebækken (lokalitet 45). Dette område er af høj værdi. Da det er afskåret 
fra havet, mangler det en naturlig strandengsdynamik med regelmæssige 
overskylninger med saltvand. Området er derfor under forferskning, og der 
ses en blanding af plantearter fra strandeng og rigkær/ferskeng. Floraen er 
artsrig, og der er en stor bestand af maj.gøgeurt. Under feltarbejdet skøn.
nedes denne til >700 blomstrende individer 

•� En smal stribe af strandeng langs kysten nord for Lille Stegø er ret tør og 
af lav værdi. 
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I projektområdet er en smal strimmel langs kanalen ved spærrediget (del af lo.
kalitet 36) vejledende registreret som eng. Det drejer sig om et dige overvejen.
de bevokset med næringskrævende arter af grove græsser og høje urter, med 
enkelte små pletter af overdrevsagtig vegetation. Det vurderes ikke at være om.
fattet af § 3, da det er for tørt til at være eng og uden gode nok arter til at være 
overdrev 

I undersøgelsesområdet uden for selve projektområdet findes følgende områder, 
der er vejledende registreret som eng og vurderes at være omfattet af § 3: 

•� Nabbeeng (lokalitet 39) er en lavtvoksende, kvæggræsset eng. Den er rela.
tivt artsfattig, og der blev ikke fundet sjældnere arter. På grund af den be.
tydelige størrelse, dens værdi for fugle og den gode plejetilstand vurderes 
naturværdien som middel 

•� En langstrakt parcel langs sydsiden af Ålebækken (lokalitet 44) er god na.
tureng/rigkær med arter som engkabbeleje, maj.gøgeurt (ca. 60 blomstren.
de individer), kødfarvet gøgeurt (28 blomstrende), hulkravet kodriver, eng.
svingel, knæbøjet rævehale, hirse.star og blågrøn star. I områdets vestlige 
ende gennemskæres det af en vold, hvor der er et ganske lille, men flori.
stisk fint overdrev med bl. a. vår.gæslingeblomst, femhannet hønsetarm, 
sød astragel, alm. brunelle, stor knopurt, mark.frytle, mark.krageklo og lav 
tidsel 

•� Et større område (lokalitet 50) på sydsiden af Lille Stegø omfatter en del 
områder, der har været omlagt eller dyrket for ikke så længe siden, og der.
for omfatter floraen en del arter af agerukrudt, ligesom der mangler en del 
eng.arter. Nogle dele plejes ved maskinelt høslæt, mens andre henligger 
uden pleje. På trods af dette er der en del engplanter som sumpstrå, eng.
kabbeleje, trævlekrone og engkarse tilstede. Maj.gøgeurt sås flere steder 
med i alt >100 blomstrende individer. 



�������������
��������������	������������������	
����	
������	����������	�����	�	�����.8���	
���	�����	��

::0�;��	��:�����0�
:��!$���:��!#�$%:<="��0:&>?:����
�	���!%��
������!!=��	��:����.8���	
���	�����	�=!@�@!!���0A�

106 

�� �

 

Figur 8�3 Vold med fin overdrevsvegetation omgivet af eng/rigkær mellem Åle�
bækken og Gyldensteensvej (lokalitet 44). 

���'���

I projektområdet findes et område, der er vejledende § 3.registreret som over.
drev. Det er en smal, vestvendt strimmel på den oprindelige kystlinje mellem 
Gyldensteen Avlsgård og Ålebækken (lokalitet 42). Overdrevet er uden pleje 
og grænser op til dyrket mark. Det er tydeligt næringsberiget og er helt domine.
ret af draphavre. Af overdrevsarter findes stadig en del stor knopurt og enkelte 
mark.krageklo, og området vurderes derfor stadig at være omfattet af § 3.  

Lige uden for projektområdet i den nordlige del af Reservatet findes endnu et 
vejledende § 3.egistreret overdrev med bl. a. knold.ranunkel, alm. kamgræs og 
mark.krageklo. Området vurderes at være omfattet af § 3.  

Et område på diget er DEVANO.kortlagt som habitatnaturtypen kalkrigt over.
drev, men indgår i det område, der er vejledende § 3.registreret som strandeng 
(der jo kan indbefatte strandoverdrev). Et andet område på diget er ikke 
DEVANO.kortlagt, men indgår ligeledes i et område, der er vejledende § 3.
registreret som strandeng. Her voksede bl. a. bakketidsel. 

Under feltarbejdet sås et lille, men fint overdrev på vold på engen syd for Åle.
bækken (lokalitet 44). Området er ikke registreret, men vurderes at være omfat.
tet (på trods af at det ikke opfylder størrelseskravet) i sammenhæng med om.
kringliggende eng/rigkær. Her vokser arter som stor knopurt, sød astragel, 
mark.krageklo, lav tidsel, vår.gæslingeblomst og femhannet hønsetarm. 
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Inden for projektområdet findes tre områder med skov nemlig beplantningen på 
Lindholm (lokalitet 30), Langø Plantage (lokalitet 46) og Egense Plantage (lo.
kalitet 38).  

Lindholm har plantninger af især nåletræer som østrigsk fyr og sitka.gran, med 
indslag af løvtræer som grå.el, småbladet lind, ask og flere arter af popler. Der 
er også rydninger, der er groet til med højtvoksende, grove græsser, vild kørvel, 
brombær og den invasive kæmpe.bjørneklo. Naturværdien af området er vurde.
ret som lav. 

Langø Plantage er en ældre, blandet skovplantning. Der indgår parceller med 
plantede nåletræer (delvis under afvikling), men det meste af arealet er løvtræ 
af især ask og stilk.eg. Bøg, ahorn, rød.el, spids.løn, navr, slåen, alm. hvidtjørn, 
engriflet hvidtjørn og småbladet lind indgår også. Dele af løvtræsområderne har 
egentligt skovpræg med blandskov og et busklag af hassel mv., mens andre de.
le er eg og ask i lige rækker. Fugtighedsforholdene er meget varierede. Stedvis 
er skoven ret fugtig, mens især det sydlige skovbryn er meget tørt. Dele af 
skovbrynene domineres af store grå.poppel. Skovbundsfloraen rummer arter 
som stor fladstjerne, kæmpe.svingel, miliegræs, vorterod, dunet steffensurt, 
skovsyre, sanikel, sværtevæld, nælde.klokke, skov.salat, lund.rapgræs, en.
blomstret flitteraks, skovmærke, kåltidsel, skov.stilkaks og ægbladet fliglæbe. I 
de tørre partier ses bl. a. mark.krageklo, sød astragel og gul snerre. I det sydlige 
skovbryn findes en del pletter med den ret sjældne læge.stenfrø (> 100 eksem.
plarer i alt). Der er tre vandhuller i skoven, hvoraf de to er konstaterede som 
ynglesteder for bilag IV.arten stor vandsalamander, og det sidste er vurderet at 
være muligt levested for arten. Skoven er derfor et vigtigt levested på land for 
arten. Langø Plantage har høj naturværdi. 

Egense Plantage (lokalitet 38) indeholder områder med åben skov af ældre 
skovfyr og andre partier med ret tæt ung egeskov. Mange andre arter af ved.
planter indgår i mindre omfang, og plantagen har mindre åbne områder med en 
del blomstrende urter. Naturværdien er vurderet som høj på grund af den varie.
rede bevoksning. 

Inden for projektområdet ligger flere plantede vildtremiser, der ikke er blevet 
registreret som selvstændige lokaliteter (ved lokalitet 01, lokalitet 09, ved loka.
litet 10.11, ved lokalitet 12 og i tilknytning til lokalitet 37). Disse er ret små, de 
fleste med stort indslag af eksotiske arter og af lav naturværdi. Remisen i til.
knytning til lokalitet 37 indeholder et mindre område med rørskov.  

Der er flere levende hegn i projektområdet. Det største og bredeste (lokalitet 
37) gennemløber hele projektområdet fra øst til vest langs en bred kanal. Heg.
nets totale længde er 4,7 km. I vest og midt på forløbet er det 3.rækket og ret 
bredt, mens det i øst er smallere. Det består af en lang række forskellige træar.
ter (både hjemmehørende og eksotiske) med store grå.poppel som de visuelt 
dominerende. Der blev ikke konstateret træer med flagermusegnede hulheder i 
hegnet, men det kan ikke udelukkes at de findes i nogle af de store grå.poppel. 
Hegnet har betydning som ledelinje og fødesøgningsområde for flagermus 
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(mange dværgflagermus og enkelte sydflagermus blev registreret her under 
feltarbejdet). Derudover vurderes hegnet at have en vis værdi som sprednings.
korridor pattedyr, fugle samt insekter og andre smådyr.  

 

Figur 8�4 Parti fra den østlige del af Langø Plantage. 

 
Alléen langs vejen til Eriksholm er muligvis af værdi som flyvelinje for fla.
germus. Den er via et levende hegn (udtyndet for nylig) forbundet til Langø 
Plantage og via et andet levende hegn syd for Gyldensteensvej næsten i forbin.
delse med skovkomplekset omkring Ålebækken. 

I undersøgelsesområdet uden for projektområdet ligger yderligere to arealer 
med fredskov: 

•� Jerstrup Skov (lokalitet 40) er, i de dele der ligger tæt ved projektområdet, 
ret ung plantet løvskov. Naturværdien vurderes som middel, da der er tale 
om ret varieret, men ung, forstligt drevet skov. 

•� Skovene omkring Ålebækken syd for Gyldensteensvej (Fællesskov, Bur.
skov, Præsteskov og Hornskov) er løvskov, der i sær i kanterne mod åda.
len indeholder mange store gamle træer af eg og bøg (bl. a. nogle store dø.
de ege). Naturværdien er høj for størstedelen af arealerne og meget høj for 
skovbrynene mod ådalen. 

#$�$�� %���������&�������
'(������

Habitatdirektivet stiller krav om, at medlemsstaterne skal træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige ud.
bredelsesområde for de dyre. og plantearter, der er nævnt i direktivets bilag IV. 
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De danske regler fremgår af miljøministeriets "Bekendtgørelse om udpegning 
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 
af visse arter" (BEK nr. 408 af 01/05/2007) samt af naturbeskyttelseslovens §§ 
29a og 29b. 

Bestemmelserne i habitatdirektivet betyder, at følgende er forbudt med hensyn 
til dyrearterne: 

•� Alle former for forsætlig indfangning eller drab af enheder af disse arter i 
naturen  

•� Forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder hvor dyrene 
yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer  

•� Forsætlig ødelæggelse eller indsamling af æg i naturen  

•� Beskadigelse eller ødelæggelse af yngle. eller rasteområder. 

Der er desuden forbud mod at ødelægge plantearterne i alle deres livsstadier.  

Det skal derfor vurderes, om der er bilag IV.arter, der kan blive skadet på de 
nævnte måder ved genopretning af Gyldensteen Inddæmmede Strand. 

Følgende strengt beskyttede arter (bilag IV.arter) vurderes ud fra deres generel.
le danske udbredelse at kunne forekomme inden for projektområdet: 

•� Vandflagermus 
•� Dværgflagermus 
•� Troldflagermus 
•� Brunflagermus 
•� Sydflagermus 
•� Langøret flagermus 
•� Markfirben 
•� Stor vandsalamander 
•� Springfrø 
•� samt muligvis strandtudse. 

3�
��,+��

Inden for selve projektområdet er Langø Plantage et godt levested for flager.
mus. Her findes både rastemuligheder i træer med hulheder og i bygningerne 
ved Eriksholm. Derudover er der en række ledelinjer i form af levende hegn 
(især lokalitet 37), Kragelund Møllebæk/Kragelund Kanal samt Ålebækken.  

I Langø Plantage blev der konstateret troldflagermus, dværgflagermus og syd.
flagermus samt sandsynligvis brunflagermus (kun set, ikke konstateret med de.
tektor). 
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andflagermus har normalt dagrastepladser og yngleko
n undertiden anvende bygninger. Om vinteren samle
stfri steder som kalkminer, iskældre, kasematter og i
gust set fouragerende over lokalitet 05, men det er sa
mmer andre steder i området, hvor f. eks. de nedre lø
lund Kanal er egnede fourageringsområder.. Vandfla
uragere langs åerne og muligvis over nogle af søerne
er i området er dog brakke og generelt i ret dårlig tils
ktion vurderes derfor at være ret begrænset, hvorfor d
gtighed for vandflagermus. 

værgflagermusen er en almindelig art over det meste 
lden i Vestjylland, hvor frodige løvskove er fravære
rnholm. På Fyn er den vidt udbredt. Den klarer sig g

ennesket. Findes ofte på lofter og jager i haver, parke
lekolonier kan findes både i huse og i hule træer. U

redes arten i Langø Plantage og i stort tal fouragerend
stgående hegn (Lokalitet 37). 

oldflagermus er knyttet til løvskov, hvor den raster i 
yn og mellem træerne ved veje og mindre lysninger. 
re dele af den danske bestand sydpå og overvintrer u
oldflagermus har i de senere år vist sig at være mere 
ndt. Den er ret udbredt på Sjælland og Sydhavsøerne
 stærkt knyttet til områder med gammel løvskov og er
 Nordjylland. På Fyn er der væsentlig færre fund end
ds af at der egentlig er mange egnede levesteder på ø

tlas er den således kun registreret i 3 fynske kvadrater
ev under feltarbejdet registreret i Langø Plantage (bes
 verificeret af Hans J. Baagøe og Julie Dahl Møller).

unflagermusen benytter udelukkende hule træer til yn
ervintring. Da arten ofte jager ganske langt fra dagkv
jt oppe i luften uden nogen særlig tilknytning til spec
r, vil den formentlig lejlighedsvis kunne træffes foura

rådet. Arten blev formentlig set i Langø Plantage un
kkedes ikke at få en lydoptagelse af den. 

dflagermus er en af Danmarks almindeligste flagerm
 Nordvestjylland samt i Nordsjælland er den fåtallig 
 den udbredt over hele øen. I Danmark benytter sydfl
gninger som dagrast, til ynglekolonier og til overvint
ltarbejdet med detektor konstateret fouragerende i La
) i maj og i stort tal ved det øst.vestgående hegn (lok
rderes som sandsynligt, at der kan være en ynglekolo
iksholm lige vest for skoven, hvor det planlægges at 
nter. 

ger meget tæt på vegetationen omkring træer, lysning
eget af dens bytte tages ikke i flugten, men plukkes fr
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nglekolonier i hule træer, men 
 samles vandflagermusen på 
er og i brønde. Arten blev i 
t er sandsynligt, at den fore.

edre løb af Ålebækken og Kra.
andflagermus kan forventes at 
øerne i området. De største 
lig tilstand. Deres insektpro.
orfor de næppe er af større 

meste af landet. Den er dog ret 
aværende og den mangler på 
r sig godt i tilknytning til 
 parker og skovlysninger. 
æer. Under feltarbejdet konsta.
gerende langs det øst.

aster i gamle træer og jager ved 
inger. Om vinteren trækker 
ntrer uden for landets grænser. 
 mere almindelig end tidligere 
søerne samt i Østjylland. Den 
v og er derfor sjælden i Vest. 
nd end på de øvrige øer, på 
er på øen. I Dansk Pattedyr 
adrater alle på Sydfyn.  Arten 
ge (bestemmelse af lydoptagel.
øller). 

r til ynglekolonier og til 
 dagkvarteret, og da den jager 
il specifikke landskabsstruktu.
s fouragerende over projekt.
age under feltarbejdet, men det 

agermus, kun i dele af Nord. 
tallig eller manglende. På Fyn 

r sydflagermusen udelukkende 
ervintring. Arten blev under 
e i Langø Plantage (lokalitet 
n (lokalitet 37) i august. Det 
lekoloni i bygningerne ved 
ges at anlægge et formidlings.

ysninger, parker og skovbryn. 
kkes fra blade, stammer eller 
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dda mure. Raster både i hule træer og kældre/miner b
 stationær art med mange små bestande. Arten er van
ns lyde kun kan opfanges på meget kort afstand selv 
er foreligger ikke fund af arten i umiddelbar nærhed a
 den er meget svær at konstatere, og da der er mulige
antage og ikke mindst lige syd for projektområdet ve
n forekomst ikke udelukkes. 

arkfirben er almindeligt udbredt i det meste af Danm
le af Midtjylland, Midt. og Sydsjælland, Langeland, 
nden af markfirben menes nu at være stabil efter en t
rioden ca. 1945.1980. Markfirben lever ikke jævnt fo
en derimod i kolonier med mindst 4.6 dyr. Arten leve
ovbryn, diger, markskel, gamle råstofgrave og andre 
rd eller sparsom vegetation, men kan også forekomm
al også være spredte buske på markfirbenets levested
ygge på særligt varme dage. Markfirben er fremme fr
sten af perioden er de gået i dvale, typisk i sydvendte
mmer ud senere end hannerne, og de voksne dyr går 
rne. Det er derfor en meget kort periode midt.sidst på
r er fremme.  

er foreligger ingen oplysninger om forekomst af mark
ojektområdet. Under feltarbejdet eftersøgtes arten ved
rne under egnede vejrforhold (sol men ikke for varm
t 32), på digerne (lokalitet 31, lokalitet 34 lokalitet 36
) og på et § 3 registreret overdrev (lokalitet 42). De f
 sig at være uegnede for arten, i det vegetationen ma
mineret af grove græsser. Mulige men ikke ideelle le
et 31, 32 og 34, men arten blev ikke konstateret. Sand
de, da lokaliteterne alle er enten for "langhårede" ell
e, hvor arten kan skjule sig og søge skygge på varme
ke set i nærområdet i cirka 40 år (Ole Runge pers. me

or vandsalamander er vidt udbredt og temmelig almin
anmark, øst for israndslinjen. Her findes den i 10.50 %
æver rene, fiskefri, solbeskinnede vandhuller og indfi
ndhuller. Den vil blive begunstiget af, at der laves ers
entuelt nedlagte vandhuller. Stor vandsalamander vil
 ynglevandhullerne og eventuelt under overvintring b

rten kan vandre forholdsvist langt (flere kilometer) og
legnede områder, oftest holder den sig dog inden for 
 meter fra ynglevandhullet. Den kan også træffes i kæ
glesæsonen.  

er er en del mulige levesteder for arten i området.  Di
ng med kraftig lygte om natten, og på to lokaliteter bl
r feltarbejdet. De to steder er lokalitet 16 og lokalitet
angø Plantage. I lokalitet 17 er arten talrig, der blev 
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iner både sommer og vinter. 
 er vanskelig at registrere, da 
d selv med en god detektor. 
rhed af projektområdet, men 
ulige levesteder i Langø 

det ved Gyldensteen Gods, 

Danmark med undtagelse af 
land, Lolland og Falster. Be.

ter en tilbagegang på ca. 30 % i 
vnt fordelt på egnede steder, 
n lever typisk i områder som 
andre tørre områder med bar 
komme på tuer i moser. Der 
vesteder; så firbenet kan søge 

me fra april til september; i 
endte skrænter. Hunnerne 

yr går i dvale længe inden un.
idst på sommeren, hvor alle 

f markfirben inden for 
ten ved gennemgang af områ.
 varmt) på Store Stegø (lokali.

litet 36, lokalitet 41og lokalitet 
). De fleste af lokaliteterne vi.
en mange steder var høj og 
elle levesteder findes på loka.
t. Sandsynligvis er den ikke til 
de" eller mangler spredte bu.
varme dage. Arten er heller 

. medd.) 

 almindelig i det østlige 
50 % af vandhullerne. Den 

g indfinder sig hurtigt i nye 
ves erstatningsvandhuller for 
der vil under vandring til og 
tring benytte skovområder. 
ter) og kan kolonisere nye, 
en for en afstand af få hundre.
es i kældre og udhuse uden for 

Disse undersøgtes ved lys.
teter blev arten konstateret un.
kalitet 17, begge er beliggende 
r blev set mindst 40 individer 
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der feltarbejdet. Af andre mulige levesteder skal frem
dbrynet af Langø Plantage. 

ringfrøen har en sydøstlig udbredelse i Danmark. De
ne på store dele af Fyn, Langeland, Ærø, Sydsjælland
 Bornholm samt på Endelave. Springfrøen er alminde
 dens danske område. Arten kan yngle i mange forske
ot vandet er nogenlunde rent, og vandhullet ikke er he
ccesen er dog stærkt forringet eller manglende i vand
deopdræt tåles dårligt. Springfrøen trives i mange for
en i mange områder er den talrigst, hvor gode ynglev
ytning til løvskov.  

ringfrøen er kendt nær området, men ikke inden for p
der feltarbejdet set enkelte haletudser af ubestemt bru
 voksen brun frø blev set ved lokalitet 17 om natten, 
ge den til bestemmelse. I ingen af de to tilfælde kan

le om springfrø, men det kan også have været butsnud
 nær lokalitet 29. Langø Plantage (lokalitet 46) med v
, 16, 17 og 19 er mulige levesteder for arten. Det sam
liggende løvskov og vandhuller. Naturvejleder Ole R

rekomst ikke.bestemte "brune frøer" i Reservatet (lok
iddelbart nordøst herfor). 

ndtudse findes i næsten alle landsdele, men mangle
re områder af landet. Den mest almindelig langs den

ler nogen saltpåvirkning. Strandtudser trives bedst i v
ke mindst i nyopståede vandhuller og er meget følsom
 af fisk eller tætte bestande af rovinsekter. Strandtuds
råder. I perioder opholder de sig inden for mindre te

0 m i diameter. De søger helst føde i vegetationsløse
ealer eller på steder med meget lav vegetation. 

er kendes ikke forekomster inden for projektområdet,
ndte lokaliteter igennem de sidste 30 år er ved Nærå 
dvest for Bogense i 1980'erne. Der er mulige, men ik
ore Stegø (lokalitet 08 (de to søer længst mod NV)) o
litet 06) samt i Reservatet (lokalitet 28 og øst herfor)
en resultat, og der heller ikke fra anden side foreligge
mst i eller nær projektområdet, er det overvejende sa
rekommer i dette. Lokalitet 06 og de dele af lokalitet 
n for projektområdet, fandtes under feltarbejdet ikke 
steder, da der observeredes hundestejler. På de tilgræ
tet og på Store Stegø er der mere sandsynlige leveste
nne arten påvises. 
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al fremhæves lokalitet 15 i 

rk. Den findes i de kystnære 
jælland, Møn, Lolland, Falster 
lmindelig inden for store dele 
 forskellige slags vandhuller, 
e er helt overskygget. Yngle.

 i vandhuller med fisk, ligesom 
ge forskellige landskabstyper, 
nglevandhuller findes i til.

n for projektområdet. Der blev 
mt brun frø på lokalitet 19, og 
atten, men det lykkedes ikke at 
e kan det udelukkes, at der var 
utsnudet frø, der blev set på 

) med vandhullerne lokalitet 
et samme er lokalitet 29 med 
r Ole Runge angiver desuden 
tet (lokalitet 47 plus områder 

angler eller er meget sjælden i 
gs den jyske vestkyst. Arten 
dst i vandhuller med bar jord 
 følsom over for tilstedeværel.
ndtudser søger føde over større 
dre territorier, der er omkring 

nsløse områder som sandede 

rådet, og artens nærmeste 
 Nærå Strand og i grusgrave 

en ikke ideelle ynglesteder på 
V)) og øst for Lindholm (lo.

erfor). Da arten er eftersøgt 
religger oplysninger om fore.
nde sandsynligt, at arten ikke 
kalitet 08, der befinder sig in.

ikke at være sandsynlige le.
 tilgrænsende arealer i Reser.
evesteder, men heller ikke her 
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Ægbladet fliglæbe (fredet, men ikke sjælden eller rødlistet) og læge.stenfrø 
(sjælden, men ikke rødlistet) findes i Langø Plantage. Maj.gøgeurt (fredet, men 
ikke rødlistet) findes på lokalitet 44. Kødfarvet gøgeurt (fredet, men ikke rød.
listet) findes på lokalitet 44. 

D�'��6����,�<'*�+'������:���(*�,�<'*�

Maj.gøgeurt (fredet, men ikke rødlistet) findes på lokaliteterne 29, 45 og 50, på 
de to sidstnævnte lokaliteter i betydelige bestande. Kødfarvet gøgeurt (fredet, 
men ikke rødlistet) findes på lokalitet 44. Butblomstret siv (ret sjælden, men 
ikke rødlistet) findes i en ret stor bestand på lokalitet 29, hvor der også findes 
engblomme (gullistet som hensynskrævende X). 

�$�$�� ��
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Der er ikke fundet tilgængelige oplysninger om eventuel forekomst af rødliste.
de eller sjældne svampe i projektområdet. 
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I projektområdet findes tætte bestande af hjortevildt (rådyr og dådyr). I øvrigt 
er følgende arter ifølge Baagøe og Jensen (2007) fundet i eller nær området: 
Pindsvin, almindelig spidsmus, dværgspidsmus, vandspidsmus, muldvarp, 
vandflagermus, dværgflagermus, brunflagermus, sydflagermus, hare (rødlistet 
som VU . også set under feltarbejdet flere steder i projektområdet), egern, rød.
mus, mosegris, almindelig markmus, dværgmus, halsbåndsmus, skovmus, brun 
rotte, husmus, ræv, lækat, brud, ilder, mink, husmår, grævling, muflon (på 
Æbelø og Æbeløholm), spættet sæl, gråsæl og marsvin. 

�$�$ � 3+���

Fugle på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er behandlet i Na.
tura 2000.kapitlet. 

Rødrygget tornskade Der blev under feltarbejdet set rødrygget tornskade (omfattet af bilag I på 
fuglebeskyttelsesdirektivet, men ikke rødlistet) på lokalitet 29 og 30. Det er 
begge er egnede ynglelokaliteter. Lokale fuglekikkere angiver dog, at den næp.
pe yngler på Lindholm (lokalitet 30). Til gengæld er arten i år konstateret sik.
kert ynglende i Langø Plantage (lokalitet 46), idet der er set et par med udfløjne 
unger. Artens nationale bevaringsstatus er gunstig. 

Pirol I Langø Plantage er der hørt pirol i maj 2010 og igen i 2011 (DOFbasen). 
Pirolen er rødlistet i Danmark (CR, Kritisk Truet), da den har en stærkt vigende 
ynglebestand i Danmark. Arten er gået tilbage fra en anslået bestand i 1971.74 



�������������
��������������	������������������	
����	
������	����������	�����	�	�����.8���	
���	�����	��

::0�;��	��:�����0�
:��!$���:��!#�$%:<="��0:&>?:����
�	���!%��
������!!=��	��:����.8���	
���	�����	�=!@�@!!���0A�

114 

�� �

på 200.400 par til måske under 10 par i 2003. Det vurderes, at Langø Plantage 
er en velegnet ynglelokalitet for pirolen. Arten er afhængig af rigelig tilgang af 
larver af natsommerfugle, og fouragerer derfor oftest i træer med en høj pro.
duktion af larver. I Danmark ofte i egeskov med underskov af f. eks selje.pil. I 
maj 2011 hørtes pirol (Lars Møller Nielsen in litt.) i et egeområde med massivt 
angreb af egevikler, dette illustrerer artens afhængighed af rigelig tilgang af 
sommerfuglelarver. 

 I Storbritannien yngler arten udelukkende i poppelplantager, der ofte også 
rummer mange larver af natsværmere (Seago 2011). I Langø Plantage er der 
meget eg og i skovbrynene mange popler. De hørte fugle kan dog også være 
trækfugle på vej mod nord eller på forlænget træk.  

Blisgås Indtil 1960erne kunne blisgåsen findes i forekomster på op mod 1000 fugle på 
de inddæmmende strandenge ved Gyldensteen. Dette var den eneste regelmæs.
sige, store rasteplads for blisgås i Danmark, og forekomsten havde således en 
særlig naturbeskyttelsesmæssig betydning. Efter opdyrkningen af de inddæm.
mende arealer først i 1960erne gik den rastende bestand tilbage, til et minimum 
på ca. 50 fugle i begyndelsen af 1990erne. Siden er bestanden af rastende blis.
gæs i Danmark som helhed gået frem, hvilket også afspejles i forekomsten på 
Gyldensteens arealer, hvor der i dag regelmæssigt ses op mod 300 fugle. Blis.
gæssene forekommer i dag især på engarealer i den østlige del af Ore Strand på 
tidligere strandenge øst for landkanalen, et område, der ofte er delvis over.
svømmet vinter og forår. Blisgåsen forekommer i perioder også i Gyldensteens 
Inddæmmede Strand samt på de vestlige marker ved Langø. 
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Udover arter omfattet af bilag IV blev ved feltarbejdet i projektområdet fundet 
flere ynglesteder for lille vandsalamander og skrubtudse. 

I undersøgelsesområdet uden for projektområdet blev fundet flere butsnudet frø 
i skovene omkring mosen (lokalitet 29) syd for Gyldensteensvej. Det er sand.
synligt, at arten yngler flere steder i området. Naturvejleder Ole Runge angiver 
desuden forekomst ikke.bestemte "brune frøer" i Reservatet (lokalitet 47 plus 
områder umiddelbart nordøst herfor). 

Skovfirben blev fundet flere steder på diget (lokalitet 31 og 34), på strandover.
drev på Store Stegø (lokalitet 32) og i mosen syd for Gyldensteensvej (lokalitet 
44). Det er sandsynligt, at den også findes andre steder f.eks i Langø Plantage 
(lokalitet 46). 

�$�$�� 3&�(�

For fiskefaunaen knytter de naturmæssige interesser sig især til bestandene af 
havørreder i Kragelund Møllebæk.systemet og Ålebæk.systemet og helt særligt 
til bestanden i Ålebæk.tilløbet Stamperenden, der rummer den sidste genetisk 
oprindelige stamme af havørreder på Fyn. Fisk er nærmere behandlet i kapitlet 
om vandmiljø. 
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Larver af en art af køllesværmer blev fundet på lokalitet 35 langs en markvej 
lige syd for diget. Der var højest sandsynligt tale om seksplettet køllesværmer, 
der er rødlistet som næsten truet (NT), men det kan ikke udelukkes, at der i ste.
det var tale om femplettet køllesværmer, der er rødlistevurderet sårbar (VU). 

�$.� ?&�(�&����
��:���(**�

�$.$!� 9�(�***��
*+��FG�.H�

I forbindelse med genopretningen mistes flere lokaliteter med § 3.beskyttede 
naturtyper. Det sker, hvor § 3.områderne ligger i områder, der skal genoprettes 
som fjordlandskab eller på arealet for den nye ferskvandssø. En samlet oversigt 
over de påvirkede arealer fremgår af Tabel 8.1. 

?
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De fleste af vandhullerne, der påvirkes eller forsvinder, har ret lav naturværdi 
og få eller ingen ynglende paddearter herunder ingen arter omfattet af habitatdi.
rektivets bilag IV.  

Fire vandflader på lokalitet 06 (Lindholm Grave) forsvinde som følge af gen.
skabelsen af fjorden. 

Tre § 3.beskyttede søer med et samlet areal på 1,22 ha, der indgår i lokalitet 08, 
kommer til at indgå i det genskabte fjordområdeLokalitet 9 er et gravet vandhul 
på 0,18 ha, der forsvinder.   

Lokalitet 10 ligger på kanten af den nye fjord. I forbindelse med projektets ud.
førelse planlægges terrænregulering med udjævning af voldene, hvorved vand.
hullet sammen med lokalitet 11 forsvinder. Arealet er på 0,07 ha, og stedet har 
lav naturværdi. 

Lokalitet 11 ligger lige på den genskabte kyst og vil forsvinde. Det er på 0,05 
ha og med middel naturværdi. Der er ikke påvist padder. 

Lokalitet 5 vil i hovedforslaget komme til at ligge meget tæt på den store søfla.
de, men kan med den foreslåede jordvold bevares som selvstændig vandflade, 
der i så fald vil være omkring 1000 m2 større end tilfældet er i dag. I varianten 
med engsø vil vandhullet ikke blive berørt, men få øget værdi for padder på 
grund af de forbedrede omgivelser. 

I forbindelse med projektets udførelse vil der blive anlagt 4.5 nye vandhuller 
og oprenset 3.4 eksisterende (lokaliteterne 15, 18, 19 og eventuelt også 17) for 
at kompensere for tabet af fire ferske vandhuller. Det forventes, at disse relativt 
hurtigt (indenfor 1.3 år) vil få en bedre naturkvalitet end de sløjfede vandhuller. 
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ed omlægning af Ålebækken (hovedforslaget), så den
nskabte fjord, vil stort set hele ferskengen (3,44 ha) p
ele af den vil forsvinde under den nye kystskrænt/vejd
ngelsen af den nordvest.sydøst.SØ gående del af det
yldenstensvej. Resten vil blive til vandområde med en
/eller strandvoldsvegetation. Variant 2 adskiller sig ik
ed hensyn til konsekvenser for ferskeng. 

vis Ålebækkens udløb bevares (Variant 1), hvor det e
skyttet eng, der forsvinder2.  

�

bet af moseareal er meget lille. De to små mosepartie
kalitet 46) vil i hovedforslaget blive en del af den ny

r sig om et samlet areal på 0,19 ha. I Engsø.varianten
ive tabt moseareal. 

8�5 Udsigt fra vest langs diget (lokalitet 34) mod
station. Til højre i billedet ses strandengen p
fyldgravene (del af lokalitet 06). 

                                                
okalitet 36 (der forsvinder) er registreret som § 3 eng, men d
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så den får udløb direkte i den 
4 ha) på lokalitet 44 gå tabt. 
nt/vejdæmning og under for.
 af det eksisterende dige ned til 
med en bræmme af strandeng 
r sig ikke fra hovedforslaget 

r det er i dag, er der ikke § 3.

epartier nær Langø Plantage 
den nye ferskvandssø. Det dre.
ianten (Variant 3) vil der ikke 

 

mod Gyldensteens Pumpe�
n på lokalitet 35 med en af 

 men der er tale om en fejlregistre.
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To partier med strandeng vil indgå i den genskabte fjord. Det drejer sig om om.
rådet vest for Lindholm (dele af lokalitet 31 og 33), hvor 7,16 ha forsvinder, og 
området øst for Lindholm (dele af lokalitet 34, 35, 36 og 49), hvor 4,19 ha for.
svinder.  

I det vestlige område forsvinder dels dele af diget med (strand.)overdrevsvege.
tation på sydsiden og dels flade partier med egentlig strandeng. Overdrevet er 
vurderet at have høj naturværdi og de flade områder som middel værdi. 

I det det østlige område forsvinder ligeledes dele af diget med overdrevsvegeta.
tion dels lavtliggende, fugtige strandengspartier. Disse områder er også vurde.
ret som værende af middel.høj værdi. 

I Variant 4 bevares lidt mere areal med strandoverdrevsvegetation på digerne. 
De forskellige odder (bevarede digestrækninger) i denne variant kan virke op.
samlende på tang. og ålegræsopskyl og derved muligvis øge strandengsdannel.
sen i den genskabte fjord en smule. 

Nye strandenge og strandoverdrev vil opstå flere steder i projektområdet som 
erstatning for de tabte. Dette gælder både hovedfoslaget og alle varianter, der 
vil i Variant 2 opstå lidt mindre ny strandeng end i hovedforslaget, mens der i 
Variant 4 måske vil opstå lidt mere, da de bevarede digestykker kan have en 
landopbyggende effekt ved opsamling af sediment og opskyl (ålegrås og alger). 

 

Figur 8�6  Områder hvor der forventes (hovedforslaget) dannelse af områder med 
ny strandeng og strandoverdrev 
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Tabel 8�1 Arealer med beskyttet natur der forsvinder ved genopretningen. 

�����8��� /�	��
��F��F�����������	��� ��������1�� ��������	����E����

���� %� ���$� �������

���� %� ���B� �������

���� %� ��$�� �������

���� %� ���C� �������

���� %� ���$� �������

���� %� ���C� �������

���� %� ���C� �������

���� B� ���$� �������

���� B� ����� �������

���� B� ��@$� �������

���� @� ��!@� �������

���� !�� ���#� -���

���� !!� ���$� -���

�,	�� CC� <�CC� )���

���
�� C%� ��!�� -���

���
�� C%� ���@� -���

�����	��	�� <<��<!� #�!%� )�������������

�����	��	�� <C��<$��<%��C@� C�!@� )���������������������������

 

�$.$�� �(��1�:�
�*
������0���

Ved Lindholm (lokalitet 30) oversvømmes en lille del af arealet omfattet af 
fredskovspligt.  Den del, der påvirkes, er ikke skovbevokset nu, og bærer ikke 
præg af at have været det for nylig. Det vurderes, at overlappet skyldes en 
unøjagtig digitalisering af fredskovarealet. Overlappet er på cirka 950 m2.  
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Langø Plantage (fredskov) mister ikke areal, men der kan blive tale om at dele 
af skoven bliver mere fugtig, i hvert fald i hovedforslaget med etablering af en 
stor ferskvandssø i projektområdets østlige del. 

Flere remiser (ikke fredskov) uden væsentlige naturværdier i projektområdets 
vestlige del vil forsvinde. 

Det lange øst.vestgående hegn vil forsvinde. Det har middel naturværdi, først 
og fremmest i kraft af dets betydning som ledelinje og fourageringsområde for 
flagermus og spredningskorridor for fugle og andre dyr. 
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For flagermus er det generelt vigtigt at bevare potentielle yngle. og rasteområ.
der (herunder overvintringssteder) såsom ældre træer/hule træer/træer med løs 
bark, tætte vildnis med slyngplanter, og hvor grene er vokset næsten sammen. 
Rastested varierer fra art til art, og visse arter raster i huse og på lofter og over.
vintrer i kældre, miner og lignende.  

Alle arter af flagermus, der raster i træer, kan potentielt blive påvirket af fæld.
ningen af træer med egnede hulheder i forbindelse med projektet. Fældning af 
hule træer kan udover tab af levested også medføre direkte tab af individer. 
Særligt det lange øst.vestgående hegn i projektområdet med mange ret store 
grå.poppel kunne tænkes rumme træer med egnede hulheder, men ved feltbe.
sigtigelsen blev der ikke konstateret flagermusegnede hulheder. Særligt dværg.
flagermus kan dog benytte mindre hulheder i store, højtsiddende grene, der er 
meget svære at konstatere fra jorden. Hegnet har med sikkerhed betydning som 
flyvelinje og fourageringsområde for flagermus. Ved feltarbejde i august blev 
der iagttaget mange dværgflagermus og enkelte sydflagermus ved hegnet. Fly.
velinjer og fourageringsområder er dog ikke beskyttede af bestemmelserne i 
habitatdirektivet. 

Alle arter af flagermus, der benytter menneskeboliger som yngle. og rasteom.
råder, kan blive negativt påvirket af bygge. og reparationsaktiviteter. 

Det vurderes, at de mulige negative påvirkninger af flagermus (alle arter) ikke 
er af en størrelsesorden, der skader den økologiske funktionalitet. Enkelte yng.
le. og rasteområder (hule træer) kan blive ødelagt ved fældning af levende 
hegn. Det vigtigste område for flagermus i projektområdet (Langø Plantage) vil 
med tiden blive et endnu bedre levested for flagermus, end det er i dag. Dette 
skyldes fjernelse af nåleparceller og en generel ekstensivering, som vil medfø.
re, at mængden af hultræer øges på langt sigt. Arter af flagermus, der anvender 
vegetation som flyvelinjer, vil stadig kunne flyve næsten ubrudt fra Langø 
Plantage til skovkomplekset ved Ålebækken syd for Gyldensteensvej, der vur.
deres at rumme væsentlig større og vigtigere bestande af flagermus end pro.
jektområdet. Der er her både store områder egnede som fourageringshabitat for 
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alle påviste og muligt forekommende arter og mange potentielle yngle. og ra.
steområder i såvel gamle træer som i bygninger. Nedenfor beskrives de enkelte 
arter:�

Vandflagermus Arten kan blive svagt negativt påvirket af tab af fourageringshabitat (de større 
kanaler inde i projektområdet forsvinder både i hovedforslaget og i alle varian.
ter, og 850 m af det nedre løb af Ålebækken forsvinder, hvis der vælges udløb i 
den genskabte fjord). Til gengæld vil den store sø (hovedforslaget) eller vand.
flader i engsøen (Variant 3) blive nye egnede fourageringsområder, og samlet 
set vurderes projektet at være til gavn for arten, uanset om hovedforslaget eller 
en af varianterne vælges. Vandflagermus har normalt sommerkvarter i træhul.
heder og er derfor en af de arter, der kan skades ved fældning af hule træer. 

Dværgflagermus Dværgflagermusen kan benytte både hule træer og bygninger som yngle. og 
rasteområde. Arten kan således blive negativt påvirket både af fældning af 
hultræer og af uhensigtsmæssige ombygninger.  

Troldflagermus Troldflagermusen kan benytte hule træer (oftest) og bygninger som yngle. og 
rasteområde. Arten kan således blive negativt påvirket både af fældning af 
hultræer og af uhensigtsmæssige ombygninger. 

Brunflagermus Brunflagermus opholder sig både sommer og vinter i træhulheder og er derfor 
en af de arter, der kan skades ved fældning af hule træer. 

Sydflagermus Påvirkning af sydflagermus kan ikke udelukkes, såfremt der findes 
ynglekolonier af arten i bygninger, der skal ombygges i forbindelse med pro.
jektet.  

Langøret Flagermus Langøret flagermus har normalt sommerkvarter i bygninger gerne i lader og 
lignende, men kan også benytte hule træer. Den kan således blive negativt på.
virket både af fældning af hultræer og af uhensigtsmæssige ombygninger eller 
af nedrivning af egnede lader. 
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Markfirben Markfirben forekommer næppe i projektområdet. På langt sigt kan 
ekstensiveringen på de åbne dele af Langø muligvis skabe egnede levesteder 
for arten, men den vil formentlig have svært ved at sprede sig til området. 

	
''��

Uden afværgeforanstaltninger kan det ikke udelukkes, at projektet kan skade 
den økologiske funktionalitet for paddearter omfattet af bilag IV. Her tænkes 
særligt på stor vandsalamander. Med anlæg af nye vandhuller og oprensning af 
eksisterende vurderes det dog, at den økologiske funktionalitet kan opretholdes 
eller forbedres for alle påviste og potentielt forekommende arter af padder. 

Stor vandsalamander vurderes ikke direkte at blive påvirket i form af tab af le.
vesteder (raste eller yngelområder), da de nedlagte vandhuller vurderes at være 

Stor vandsalamander 
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uegnede som ynglesteder for arten. Det vurderes endvidere for hovedparten af 
vandhullerne, at de ikke kan fungere som rasteområder for arten, da de simpelt.
hen ligger for langt fra ynglevandhullerne. Lokaliteterne 01 og 12 kan tænkes at 
fungere som rasteområder, men det vurderes som usandsynligt lokaliteternes 
nuværende tilstand og deres afstand til de konstaterede ynglevandhuller taget i 
betragtning. Disse to vandhuller bevares. Muligvis vil de få en højere vand.
stand, men dette vurderes ikke at være til skade for stor vandsalamander. Be.
standen på Langø (uden for habitatområdet) vil ved gennemførelsen af hoved.
projektet med en stor sø i projektområdets østlige del blive isoleret. Det skal 
dog bemærkes, at bestanden allerede i dag har dårlige spredningsmuligheder på 
grund af et bredt bælte af intensivt landbrug mellem Langø og mulige leveste.
der i skovområderne syd for Gyldensteensvej. Forskellen på spredningsmuligh.
derne i 0.alternativet og i hovedforslaget er således lille. I varianten med en 
engsø (Variant 3) forbedres spredningsmulighederne mod syd og sydøst i for.
hold til i dag. I både hovedforslaget og i alle varianter forsvinder muligheden 
for spredning mod vest og sydvest på grund af den genoprettede fjord, men da 
spredningsmulighderene allerede i dag er meget begrænsede, vurderes dette 
ikke at udgøre en væsentlig forringelse. 

Strandtudse Arten forekommer formentlig ikke i undersøgelsesområdet. Der mistes nogle 
potentielle levesteder, der dog er af ret dårlig kvalitet (indeholder hundestejler), 
på lokalitet 06 og 08. I forbindelse med ekstensivering af driften på Langø, vil 
der formentlig opstå egnede levesteder for arten på land. Hvis der anlægges eg.
nede vandhuller for arten, kan det ikke udelukkes at arten kan sprede sig til om.
rådet. Strandtudsen er kendt for at kunne sprede sig over betydelige afstande. 
Spredning over afstande på mere end 5 km er formentlig regelmæssig. 

Springfrø Arten har en ret god spredningsevne, og en eventuel bestand kan ikke regnes 
for isoleret i dag og vil heller ikke være det efter gennemførelse af projektet, 
uanset om hovedforslaget eller en af varianterne vælges.  

 

Figur 8�7 Kanalen langs med det øst�vestgående læhegn (lokalitet 37). 
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Ved hovedforslaget med udløb for Ålebækken i den genskabte fjord vil engen 
(lokalitet 44) på sydsiden af Ålebækkens nuværende løb, der er voksested for 
de to fredede plantearter maj.gøgeurt og kødfarvet gøgeurt, forsvinde. Maj.
gøgeurt findes andre steder i området (med bestande der er væsentlig større end 
den på lokalitet 44), ikke mindst lige vest herfor på lokalitet 45, mens kødfarvet 
gøgeurt ikke blev set andre steder under feltarbejdet.  Variant 2 adskiller sig 
ikke fra hovedforslaget med hensyn til konsekvenser for maj. og kødfarvet gø.
geurt. 

Ved Variant 1 bevares voksestedet for de to orkidéarter. 

Der vurderes ikke at være væsentlige negative konsekvenser af projektet for 
fredede eller egentlig sjældne plantearter på andre lokaliteter. 

Genopretningen i sig selv forventes på lang sigt at skabe mulighed for etabler.
ling af arter, der i dag er rødlistede eller sjældne. Det gælder hovedforslaget 
såvel som de fire varianter. Engsø.varianten (Variant 3) forventes især at kunne 
skabe levesteder for plantearter, der er knyttet til ferske til let saltpåvirkede en.
ge og moser. 

 

Figur 8�8 Et skovfirben er kravlet op i vegetationen for at kunne solbade trods den 
høje vegetation på diget ved Gyldensteen Pumpestation. 
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Enkelte af de vandhuller, der vil forsvinde, er potentielle levesteder for padder. 
Det skal dog bemærkes, at der ikke blev påvist padder i disse ved feltundersø.
gelserne. 

Paddebestandene på Langø bliver i hovedforslaget endnu mere isolerede, end 
tilfældet er i dag. I engsø.varianten (Variant 3) vil padderne kunne bruge enge.
ne som spredningskorridor og rasteområde, hvorfor denne variant ikke vil med.
føre negative konsekvenser for padder på Langø. Det er muligt, at der i engsø.
varianten vil opstå forårsoversvømmelser uden fisk, der kan være ynglested for 
arter af brune frøer. 

Omkring halvdelen af levestederne for skovfirben på kystdiget vil forsvinde.  
Ekstensivering på Langø og skabelse af lysninger i Langø Plantage vil til gen.
gæld med tiden skabe nye levesteder for arten. I Variant 4 er indgrebet i artens 
eksisterende levesteder lidt mindre, da der bevares nogle digestrækninger. 

�$.$)� 3&�(�

Konsekvenserne for fisk herunder især gydebestande af havørred, er behandlet i 
kapitlet om overfladevand. 

�$.$ � 3+���

Konsekvenser for arter på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet 
er behandlet i Natura 2000 kapitlet. For øvrige fuglearter vurderes der kun at 
være få konsekvenser. 

Rødrygget tornskade kan få dårligere betingelser på et muligt ynglested på 
Lindholm (lokalitet 30), da området genskabes som ø og måske bliver for lille 
til at udgøre et tilstrækkeligt yngleterritorium. Til gengæld forventes ekstensi.
vering af driften på Langø at kunne udvikle nye mulige yngleområder. Samlet 
set vurderes arten på længere sigt at være upåvirket eller svagt positivt påvirket 
af projektet. 

Almindelige eng. og strandengsfugle som vibe og rødben kan miste levesteder, 
men samlet set vil der opstå bedre muligheder for arterne i det genskabte natur.
område. 

Flere arter af andefugle vil kunne bruge den genskabte fjord som rasteområde. 

Både hovedforslaget og engsø.varianten (Variant 3) vil give yngle. og rastemu.
ligheder og dermed stærkt forbedrede forhold for almindelige arter af vandfug.
le. På grund af den større diversitet af levesteder vurderes engsø.varianten at 
give flest forskellige arter af ynglefugle og formentlig også de største bestande i 
hvert fald for så vidt angår vadefugle. For andefugle er det mere uklart, om det 
er hovedforslaget eller engsø.varianten, der vil give den største gevinst. Det 
afhænger i høj grad af den fremtidige vandkvalitet i sø/engsø, der ikke kan for.
udsiges med sikkerhed, samt ikke mindst af den fremtidige drift. Ferskvands.
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dykænder vil dog have størst gavn af hovedforslaget, mens i hvert fald nogle 
arter af svømmeænder formentlig vil have bedre forhold i en engsø, hvis denne 
ikke tørrer ud for tidligt på sæsonen. Gæs og svaner vil kunne udnytte engsøens 
omgivelser til fouragering, men vil få forbedret natrasteplads i en stor sø (ho.
vedforslaget). 

Almindelige landfugle vil miste levesteder især i levende hegn og remiser, men 
det vurderes ikke, at disse områder rummer vigtige bestande eller arter af særlig 
interesse. 

�$.$�� ��'��'���

Levestedet for køllesværmere på lokalitet 35 vil indgå i den genskabte fjord. 
Det er sandsynligt, at arten også forekommer på digerne og vil kunne overleve 
på de tilbageværende dele af disse. Ekstensiveringen af driften på ikke skovbe.
voksede dele af Langø vil på længere sigt formentlig skabe egnede levesteder 
for køllesværmere her. Samlet set vil der næppe blive forværrede forhold for 
køllesværmere i området. Kurt Due Johansen (pers medd.) oplyser desuden at 
seksplettet køllesværmer findes i reservatet. Arten vil således kunne sprede sig 
herfra til nye egnede levesteder på Langø. 

I Variant 4 er indgrebet i køllesværmernes eksisterende levesteder lidt mindre, 
da der bevares nogle digestrækninger. 

�$.$�� 7
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Der vil ikke være noget direkte tab af marint plante. og dyreliv, idet der ikke i 
dag findes marine habitater i projektområdet En gennemførelse af projektet vil 
genskabe omkring 215 ha marine habitater. Påvirkning af marine habitater 
udenfor projektområdet vurderes i kapitlerne 9 (Natura 2000.
konsekvensvurdering) og 12 (Overfladevand). 

�$.$!�� �:�+,,�&���

0.alternativet er fortsat landbrugsdrift på arealerne. Dette alternativ har natur.
mæssigt den fordel, at nogle eksisterende relativt små naturområder, der for.
svinder i et af eller i alle af projekt forslagene, kan bevares. Samlet set er det 
dog det naturmæssigt langt det dårligste af alternativerne, da størstedelen af 
arealet fortsat vil have meget lav naturværdi. 

Som det fremgår af Tabel 8.2 giver engsø.varianten (Variant 3) i den østlige 
del af projektområdet lidt flere fordele og færre ulemper for de terrestriske na.
turværdier end hovedforslaget. Ligeledes gælder (Tabel 8.3), at en bevarelse af 
Ålebækkens nuværende forløb (Variant 1) er at foretrække frem for en omlæg.
ning med udløb i den genskabte fjord, da en god natureng dermed kan bevares.  

Variant 2 og Variant 4 adskiller sig for så vidt angår terrestriske naturværdier 
kun meget lidt fra hovedforslaget. 
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Det skal dog understreges, at den fremtidige naturkvalitet såvel i hovedforslaget 
som i engsø.varianten afhænger meget af dels den forventede vandkvalitet i 
hovedforslaget, samt benyttelsen af arealerne omkring søen i hovedforslaget og 
omkring engsøen i Variant 3. Varianten rummer flere muligheder for at gen.
nemføre pleje og drift af arealerne, med henblik på at sikre et markant løft i na.
turværdierne.  

Tillige er de fleste af forskellene på hovedforslaget og de forskellige varianters 
naturmæssige virkninger er ret små. Det vurderes således, at en gennemførelse 
af genopretningen . uanset om hovedforslaget vælges med eller uden varianter . 
samlet set vil betyde et markant løft for naturværdierne i området. 

Variant 2 har stort set de samme konsekvenser for terrestrisk natur som hoved.
forslaget og er derfor ikke medtaget i sammenligningen i Tabel 8.3. 

Tabel 8�2 Sammenligning af de naturmæssige konsekvenser af hovedforslaget 
(stor sø i det østlige projektområde) og Variant 3 (engsø). Det natur�
mæssigt mest ønskelige er fremhævet med grønt. 
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Tabel 8�3 Sammenligning af de naturmæssige konsekvenser af hovedforslag (om�
lægning af Ålebækken) og Variant 1 (bevaring af nuværende løb). Det 
naturmæssigt mest ønskelige er fremhævet med grønt. 

	
�
,*�� �,�=��&���
��C��=((��

F>��'�����
�H�

9&�0��'���
��C��=((���

�+�=��'��6��

F?
�&
�*�!H�

/����������	���� ,	�L����E���F������CC����� �
��	��

�����������������*����F���� ��

,	�L����E���F������CC����� ��


��	�������������������*��� �����
�

(�
�8�����
���	��	�� &�����
�F�������
������������������

	8�
���	��	����	�
�������	�

&�����
�F���������	����������������

	8�
���	��	����	�
�������	�

 

�$�� ���=�����
��*
�*�&��������0�������
����<��&���

�$�$!� G�./��(�***��
*+��

Generelt anbefales det mht. §3.beskyttet natur, at erstatningsarealer etableres så 
hurtigt som muligt og gerne et år inden indgrebet i eksisterende områder. Dette 
gælder særlig ved nedlæggelsen af søer, der kan være levesteder for padder, 
hvor der ofte stilles krav om, at erstatningsvandhuller skal etableres mindst en 
ynglesæson før, de eksisterende vandhuller nedlægges. Ofte vil der desuden 
blive stillet krav om, at erstatningsarealerne skal være af større udstrækning end 
de nedlagte arealer, da der ikke er fuld sikkerhed for, at de nye arealer vil ud.
vikle sig til den ønskede naturtype. Sandsynligheden for, at et erstatningsareal 
udvikler den ønskede naturtype, er forskellig for forskellige naturtyper. Det er 
f. eks. meget lettere at lave et velfungerende vandhul end et nyt overdrev. Der.
for bruger nogle kommuner forskellige forhold mellem ødelagt areal og erstat.
ningsareal alt efter hvilken naturtype, det drejer sig om, mens andre bruger et 
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generelt forhold på f. eks. 1:2. I dette projekt foreslås mindst 1:1 (jf. herunder 
samt afsnit 9.8.3), men i øvrigt afgøres dette af Nordfyns Kommune. 

�6��

Arealmæssigt vil ferskvandssøen i hovedforslaget kompensere for de forsvunde 
vandhuller cirka i forholdet 1:100, også vandfladerne i engsøen (Variant 3) vil 
være mange gange større end det forsvundne søareal. Den nye sø (eller vand.
flader i engsøen) vil formentlig allerede kort efter anlæggelsen kunne fungere 
som levested for almindelige, tolerante arter af fisk og andre akvatiske dyr. En 
stor, meget eutrof sø vil derimod være næsten værdiløs for padder og mere 
krævende arter af vandinsekter mv. Især af hensyn til eventuelle ynglende pad.
der, erstattes de forsvundne ferske vandhuller derfor desuden i forholdet 1:1 
(antalsmæssigt), ét år inden projektets gennemførelse.  

3��(���

Den ferskeng, der forsvinder på lokalitet 44, hvis Ålebækken får direkte udløb i 
fjorden, skal erstattes minimum 1:2, da der er tale om en værdifuld natureng 
med forekomst af to arter af orkidéer. I projektområdets østlige vil der opstå 
mindst 16,7 ha våd.fugtig eng, hvilket giver et kompensationsforhold på 1:>4. 
Der vil dog gå en længere årrække (alt efter driften skønnet mindst 10.40 år) 
før der kan opnås en naturtilstand sammenlignelig med den nuværende på loka.
litet 44. 

Hvis Ålebækkens nuværende forløb bevares (Variant 1), er der ikke behov for 
afværgeforanstaltninger for ferskeng. 

7���

Der vil i projektområdet udvikles mosevegetation på områder, der kompenserer 
arealmæssigt for tabet i hovedforslaget i forholdet cirka 1:20. Der er derfor ikke 
behov for særlige tiltag. 

I engsø.varianten er der ikke behov for erstatningsareal for mose, da nuværende 
mosearealer ikke påvirkes. Samtidig skabes formentlig (afhænger af fremtidig 
drift) en del yderligere nye arealer. 

�*�
�'���

Der er behov for erstatning for 11,35 ha § 3 strandeng. Det er muligt, at dette 
tal er en smule overvurderet, da dele af området i den genskabte fjord vestsyd.
vest for Lindholm ligger i en kote, der gør, at det muligvis vil vedblive at være 
(meget våd) strandeng. En del strandeng vil med tiden opstå langs kysterne af 
den genoprettede fjord. Der vil derfor blive udspredt afslået hø med frø af over.
drevs. og strandengsplanter fra de områder, der vil gå tabt mindst et år, før der 
åbnes for vandet. Det vurderes, at der kan opstå strandsump, strandeng og 
strandoverdrev på 14,83 ha, hvis det antages, at alle arealer fra kote 0,05 til kote 
1,05, bliver de nævnte naturtyper. Kote 1,05 svarer til de områder, der forventes 
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overskyllet af havet mindst hvert andet år. Det giver i bedste fald et erstatnings.
forhold på 1:1,31. Det vurderes, at de nye strandenge med tiden, vil blive af 
bedre kvalitet . end de tabte, da de nye arealer vil have naturlig dynamik med 
regelmæssig overskylning med havvand. Derudover vil der ved ekstensiverin.
gen af de åbne dele af Langø opstå arealer med strandoverdrev og på de laveste 
dele strandeng på i alt 11,2 ha, hvoraf størstedelen får karakter af strandover.
drev snarere end våd strandeng. Hvis disse områder (der ikke kan skabes umid.
delbart, men først vil udvikle sig over en årrække) medregnes, bliver kompen.
sationsforholdet cirka 1:2,3. 

Tallene ovenfor er gældende for hovedforslaget. I varianten med bevaring af 
Ålebækkens nuværende forløb (Variant 1), vil der opstå omkring 5 ha mindre 
strandeng, da den nuværende ferskeng/rigkær på lokalitet 44 samt åløbet og 
diget langs med dette ikke omdannes til strandeng. Dette vurderes stadig at give 
et acceptabelt kompensationsforhold, da sandsynligheden for at arealerne ud.
vikler sig til strandeng vurderes som meget høj, ligesom kvaliteten af de nye 
strandenge vurderes at blive god. 

�$�$�� �(������:�
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Der vurderes ikke at være behov for erstatningsskov.  
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For at forhindre tab af voksne flagermus må hultræer i de levende hegn, der 
skal sløjfes, kun fældes efter mørkets frembrud. Efter de generelle lovbestem.
melser skal det ske 1/9.31/10 (”Hule træer og træer med spættehuller må ikke 
fældes i perioden 1. november . 31. august.”), men af hensyn til flagermus, der 
eventuelt kan gå til overvintring allerede i oktober, bør det ske i september eller 
til nød i starten af oktober.  Da den økologiske funktionalitet for flagermus i 
området som nævnt vurderes at kunne opretholdes, er der ikke krav om andre 
afværgeforanstaltninger for flagermus, se dog også afsnit 2.5.4. 

	
''��

Følgende afværgeforanstaltninger vil blive gennemført for at sikre forekomsten 
af stor vandsalamander: 

•� Der vil blive anlagt 4.5 nye vandhuller og oprenset 3.4 eksisterende (loka.
liteterne 15, 18, 19 og eventuelt også 17) for at kompensere for tabet af fire 
paddeegnede ferske vandhuller. 

•� Et antal større løvtræsstammer, der fældes i forbindelse med lysning og 
tynding i Langsø Plantage, efterlades til naturligt henfald. Løvtræsstammer 
er meget egnede rateområder på land for stor vandsalamander. 
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Afværgeforanstaltningerne gælder såvel hovedforslaget som de fire varianter. 

�$�$�� 	
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Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger for pattedyr. 

�$�$�� �	
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Der vil blive anlagt erstatningsvandhuller som kompensatino for tabet af fire 
paddeegnede vandhuller ved anlæg af erstningsvanhuller. Det gælder hovedfor.
slaget såvel som de fire varianter. Omfang og placering omtales under afværge.
foranstaltninger for bilag IV.arter i kapitel 9, Natura 2000.
konsekvensredegørelse. 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger mht. skovfirben. 

�$�$)� 3+���

Følgende afværgeforanstaltninger vil blive gennemført for fugle, der ikke er 
med i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelses. og Ramsar.området: 

•� Der etableres aflastningsmarker på Langø Vest som fourageringsområde 
for gæs ikke mindst blisgås 

•� I Langø plantage, vil der af hensyn til pirol blive bevaret popler i skovbry.
nene, og det vil blive sikret, at eg fortsat udgør en væsentlig del af 
skovtræerne. 

•� For at sikre, at de nye/genoprettede øer kan rumme ynglebestande af ande.
fugle, terner, vadefugle og skarv, vil der blive adgangsforbud i perioden 
1/3.31/8. 

�$�$ � ��'��'���

Afværgeforanstaltninger vurderes ikke at være påkrævede. 

�$�$�� 7
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En gennemførelse af projektet vil genskabe omkring 215 ha ny marin habitat. 
Der vil ikke være behov for afværgeforanstaltninger i relation til marint plante. 
og dyreliv. 

�$�$�� ����<��&���

Der vurderes ikke at være behov for overvågning, ud over hvad der er nødven.
digt i forbindelse med Nordfyns Kommunes udarbejdelse af en Natura 2000.
handleplan for området. 
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Natura 2000.konsekvensvurderingen omfatter arter og naturtyper på udpeg.
ningsgrundlagene for Natura 2000.områder, der eventuelt kan påvirkes af pro.
jektet. Muligt påvirkede områder er kun Natura 2000 område nr. 108, der består 
af fuglebeskyttelsesområde F76 og Habitatområde H92. Hele projektområdet 
indgår i fuglebeskyttelsesområde F76, mens kun områdets nordligste del ligger 
i habitatområde H92, se kortbilag 11. 

Udpegningsgrundlagene fremgår af Tabel 9.1 og Tabel 9.3. Arternes status er 
vurderet ud fra feltarbejde og oplysninger fra de i afsnit 9.4 nævnte kilder. 
Denne status er sammenholdt med DMUs kriterier for gunstig bevaringsstatus 
for arter på habitatdirektivets og fuglebeskyttelsesdirektivets bilagslister, såle.
des at de enkelte arters nuværende lokale bevaringsstatus kan beskrives.  

På baggrund af projektbeskrivelsen for naturgenopretning af Gyldensteen 
Strands vurderes, hvilken effekt naturgenopretningen af inddæmningen forven.
tes at ville få for de enkelte arter og naturtyper. I konsekvensvurderingen be.
skrives det, hvorvidt hensynet til nogle af disse arter og naturtyper kræver gen.
nemførelse af afværgeforanstaltninger for ikke at få påvirket deres forekomst 
negativt. 

�$�� 3��,<��
Formålet med konsekvensvurderingen er at vurdere, om projektet vil påvirke 
arter eller naturtyper, der optræder på udpegningsgrundlagene for fuglebeskyt.
telses. og habitatområdet. 

På den baggrund er det vurderet, hvorvidt projektet vil skade det internationale 
beskyttelsesområdes integritet og mulighed for fremtidig forvaltning inden for 
habitat. og fuglebeskyttelsesdirektivets rammer. 

Vurderingen er baseret på Europa Kommissionens vejledning i forvaltning af 
Natura 2000.områder (Habitatdirektivets artikel 6, 92/43/EØF) fra april 2000 
og Skov. og Naturstyrelsen vejledning om udpegning og administration af in.
ternationale naturbeskyttelsesområder, BEK nr. 408 af 01/05/2007. 
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Inden for EU er værdifulde naturområder, vilde dyr og planter omfattet af en 
lovmæssig beskyttelse via to direktiver. Direktiverne går under samlebetegnel.
sen Natura 2000.direktiverne og består af fuglebeskyttelsesdirektivet og habi.
tatdirektivet. I henhold til direktiverne er der udpeget en række såkaldte Natura 
2000.områder i alle medlemslandene. Områderne danner tilsammen et økolo.
gisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU. 

Alle EU's medlemslande har tiltrådt direktiverne og har implementeret dem i 
den nationale lovgivning. I Danmark er direktiverne indarbejdet i lovgivningen 
via en bekendtgørelse fra 1998. Den er siden erstattet flere gange, senest af 
"Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af in�
ternationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter". 

Direktiverne har betydning for forvaltningen af Natura 2000.områderne i det 
enkelte medlemsland. Desuden har direktiverne afgørende betydning, når der 
planlægges og etableres nye tekniske anlæg eller sker ændringer på eksisteren.
de anlæg, som vurderes at kunne påvirke områderne. Ifølge direktiverne skal 
der laves konsekvensvurdering af planer og projekter, som vil være placeret 
inden for de beskyttede områder. Desuden skal man også vurdere planer og 
projekter, der geografisk er placeret uden for de beskyttede arealer, som formo.
des at kunne påvirke ind i de beskyttede områder og påvirke udpegningsgrund.
laget (se boks). 

�$.$�� @3/�+����(�**���'&�(*&�*�

EF.fuglebeskyttelsesdirektivet blev vedtaget i 1979 som Rådets direktiv 
79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle, senest opdateret i 
2009. Ifølge direktivet er der udpeget 113 EF.fuglebeskyttelsesområder i Dan.
mark. 

EF.fuglebeskyttelsesområder er områder, som beskytter ynglefugle, der er 
sjældne, truede eller følsomme over for ændringer af levesteder. Desuden er 
fuglebeskyttelsesområder også områder, hvor fugle, som regelmæssigt gæster 
Danmark for at fælde fjer, raster under trækket eller overvintrer, skal beskyttes. 

Hvad betyder direk.
tiverne? 
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Habitatdirektivet blev vedtaget i 1992, delvist som en opfølgning på FNs biodi.
versitets.konvention fra miljøtopmødet i Rio, Brasilien (Rådets direktiv 
92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere 
ændringer). I henhold til direktivet er der dels udpeget en række habitatområder 
i Danmark, dels er der kommet en restriktiv lovgivning vedr. særlige beskyttel.
seskrævende arter. 

Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter 
af dyr og planter, som er af betydning for EU. I Danmark er der 261 habitatom.
råder, der er udpeget for at bevare og beskytte bestemte arter og/eller naturty.
per. Arealet på land svarer til 7,4 % af Danmarks landareal. 

	�&��&*�'�
�*������
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Nogle naturtyper og arter er ved helt at forsvinde eller trues af udryddelse inden 
for EU. EU har derfor et særligt ansvar for at bevare dem. De kaldes prioritere.
de naturtyper og arter og er i det følgende markeret med en *. Der gælder sær.
ligt skrappe regler for beskyttelse af de prioriterede arter og naturtyper. 
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Den danske implementering af Natura 2000.direktiverne kræver, at alle planer 
og projekter, der kan påvirke et Natura 2000.område, skal vurderes med hensyn 
til, om planen eller projektet vil medføre forringelser af området eller betyde 
forstyrrelser, som har væsentlige konsekvenser for udpegningsgrundlaget (na.
turtyper, dyr og planter). I habitatdirektivet omtales dette i artikel 6, stk. 3: 

"Alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige 
for lokalitetens forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre 
planer og projekter kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, vurderes med 
hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætnin�
gerne for denne". 

?+�'�&���
��(���(���������+':��&�����+�'�
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Indholdet af konsekvensvurderingen i dette kapitel følger de retningslinjer, som 
er angivet i "Vejledning om administration af internationale naturbeskyttelses.
områder" fra 2001 samt Europa Kommissionens vejledning i forvaltning af Na.
tura 2000.områder (Habitatdirektivets artikel 6, 92/43/EØF) fra april 2000. 

?+�'�&���
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Udover vurderingen af konsekvenser for udpegningsgrundlaget i det enkelte 
Natura 2000.område er der også i EF.habitatdirektivets artikel 6 omtalt et be.
greb som "lokalitetens integritet": 

"På baggrund af konklusionerne af vurderingen af virkningerne på lokaliteten, 
… giver de kompetente nationale myndigheder først deres tilslutning til en plan 
eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det ikke skader lokalitetens integri�
tet, og når de � hvis det anses for nødvendigt � har hørt offentligheden". 
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Vurderingen er baseret på følgende kilder til områdets naturforhold og målsæt.
ninger: 

•� Basisanalyse 2006: Habitatområde nr. H92, Fuglebeskyttelsesområde nr. 
76 (Fyns Amt 2006) 

•� Forslag til Natura 2000.plan 2009.2015 . Æbelø, havet syd for og Nærå 
Strand (By. og Landskabsstyrelsen 2010) 

•� DOFbasen, www.dofbasen.dk 

•� COWIs feltarbejde i området i april.juni 2011 
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•� Gennemgangen af udpegningsgrundlagets nationale og lokale bevarings.
status er baseret på DMU's kriterier beskrevet i: 

.� DMU, 2003: Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter 
omfattet af EF.habitatdirektivet & fugle omfattet af EF.
fuglebeskyttelsesdirektivet 

.� DMU, 2001: Naturtyper og arter omfattet af EF.habitatdirektivet. Ind.
ledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus 

•� DMU, 2005: Kriterier for gunstig bevaringsstatus for EF.habitatdirektivets 
8 marine naturtyper 

•� Samtaler med lokalkendte ornitologer. 

����(����+�'�&���

Indholdet af konsekvensvurderingen følger de retningslinjer, som er angivet i 
"Vejledning om administration af internationale naturbeskyttelsesområder" fra 
20013 samt Europa Kommissionens vejledning "Forvaltning af Natura 2000.
områder Habitatdirektivets artikel 6, 92/43/EØF, 2001". 

Det er vurderet, om projektet vil påvirke de arter og habitattyper, som udgør 
udpegningsgrundlaget. Med projektet menes både påvirkninger i forbindelse 
med udførelse af genopretningen og arternes levevilkår efter projektets udførel.
se.  Der fokuseres især på, om projektet vil have konsekvenser for den beva.
ringsmålsætning, der er opstillet for de arter og naturtyper, som området er ud.
peget for at beskytte. 

Det er desuden vurderet, om projektet vil påvirke områdets integritet i negativ 
retning og om der er påvirkninger af den økologiske funktionalitet for bilag IV 
arterne 

�$�� @(�&�*��'����0��'�
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Gyldensteen Strand er en del af fuglebeskyttelsesområde nr. 76. På udpeg.
ningsgrundlaget er der kun ynglefugle, se Tabel 9.1. Blandt udpegningsarterne 
yngler i dag sandsynligvis blot rørhøg inden for projektområdet, mens havterne 
ses regelmæssigt langs kysten. Desuden har klyde tidligere, men ikke i de sene.
re år, ynglet i digegravene nær Lindholm. 

                                                   
3 Vejledning til Miljø. og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998 

om afgræsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder (EF.

habitatområder, EF.fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) med afsnit om habitatdi.

rektivets artikel 12 og 13. 
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Fuglebeskyttelsesområdet er tillige udpeget som Ramsar.område, omfattet af 
Ramsar.konventionen af 2. februar 1971 om vådområder af international be.
tydning, navnlig som levesteder for vandfugle.  

Tabel 9�1. Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 76, Æbelø og kysten 
ved Nærå. 
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Af andre bilag I.arter forekommer også rødrygget tornskade, der ved flere lej.
ligheder er set i yngletiden. Den er behandlet i kapitel 8, Plante. og dyreliv. 

�$�$�� 9�
�&����*
*+������+':��&�����+�'�
�*�

Bevaringsstatus for de fuglearter, der optræder på udpegningsgrundlaget for 
fuglebeskyttelsesområdet, fremgår af Tabel 9.2. 
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Tabel 9�2. National bevaringsstatus for bilag I�arter i fuglebeskyttelsesområdet. Efter 
Pihl et al. (2003). 
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Ifølge udkast til naturplanen for Natura 2000.området "Æbelø, havet syd for og 
Nærå Strand" er det hensigten at skabe levesteder for:  

•� 2 par rørhøge,  
•� 56 par klyder,  
•� 300 par splitterne, 
•� 170 par havterne, 
•� dværgterne, og 
•� mosehornugle. 

Det nævnes dog ikke specifikt i naturplanen, hvor inden for Natura 2000.
området disse levesteder påtænkes tilvejebragt. 

Dette mål tænkes gennemført gennem følgende foranstaltninger: 

•� Rørhøg: Sikre nuværende forekomst af vanddækket rørsump med egnede 
redemuligheder.  

•� Klyde: Sikre og genskabe fysisk egnede ynglesteder på holme og i lagune.
søer nær lavvandede fourageringsområder med stort udbud af fødedyr, og 
mindske eller fjerne prædation i yngleområderne.  

•� Splitterne, havterne og dværgterne: Mindske eller fjerne prædation i til.
strækkeligt store yngleområder.  
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•� Mosehornugle: Sikre tilstrækkeligt med velegnede yngle. og fouragerings.
områder.  

Det skal nævnes, at naturplanen er udarbejdet på et tidspunkt, hvor der ingen 
planer forelå om en omfattende naturgenopretning af Gyldensteen Strand, samt 
at naturplanen skal følges op af en kommunal handleplan. 
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Følgende bilag I.arter forekommer regelmæssigt i projektområdet: 

•� Rørhøg 
•� Klyde 
•� Havterne 
•� Splitterne 
•� Dværgterne 
•� Mosehornugle. 

86�06��

Rørhøgen ses regelmæssigt i yngletiden i projektområdet og yngler i vådområ.
det langs Ålebækken og formentlig i Reservatet og i et vådområde mellem 
Lindholm og Store Stegø. Arten fouragerer over hele området, også over de 
dyrkede marker.  

Rørhøgens nationale bevaringsstatus betegnes som gunstig, og det vurderes til.
lige, at dens lokale bevaringsstatus er gunstig, da dens forekomst i området sy.
nes at være ganske stabil. 

���'�

Klyden yngler i Reservatet og forekommer regelsemæssigt ved Lindholmgra.
vene, hvor den fouragerer og tidligere har ynglet.  

Klydens nationale bevaringsstatus betegnes som gunstig. Dens lokale beva.
ringsstatus vurderes også at være gunstig, da artens forekomst i området synes 
at være stabil, om end med årlige variationer.   

>
�*���

Der er ikke angivelser af yngleforekomster af havterne inden for projektområ.
det, men arten fouragerer langs kysten og i vanddækkede dele af Reservatet. 

Havternens bevaringsstatus på nationalt plan vurderes som gunstig, mens den 
lokale bevaringsstatus er vurderet ugunstig. Arten optræder ikke som ynglefugl 
i projektområdet. 
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Der er meget få observationer af splitterne i projektområdet, hvor den ikke yng.
ler. Den lokale bevaringsstatus er vurderet ugunstig. Arten behandles ikke 
nærmere her. 

B�=��*���

Der er meget få observationer af dværgterne i projektområdet, hvor den ikke 
yngler. Den lokale bevaringsstatus er vurderet ugunstig. Der foreligger enkelte 
ynglefund fra 1950erne og 1961. Arten behandles ikke nærmere her. 

7��0���+���

Mosehornugle har formentlig tidligere ynglet i Reservatet, men optræder i dag 
som tilfældig gæst. Der er dog ingen observationer af mosehornugle gennem de 
sidste 5.6 år. Den lokale bevaringsstatus er vurderet ugunstig. Arten behandles 
ikke nærmere her.  
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Udpegningsgrundlaget for habitatområder H92 fremgår af Tabel 9.3. 

Tabel 9�3 Udpegningsgrundlag for habitatområde H92. 

Nummer Art Bevaringsstatus national/lokal for H 92 

1016  Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) Ukendt/ Ukendt 

1166  Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) Usikker/ Ukendt 

1351  Marsvin (Phocoena phocoena) Usikker/ Ugunstig 

1365  Spættet sæl (Phoca vitulina) Gunstig/ Ugunstig 

Nummer Naturtype  

1110  Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af 

havvand 

Ikke vurderet/ Ugunstig 

1140  Mudder- og sandflader blottet ved ebbe Ikke vurderet /Ugunstig 

1150  * Kystlaguner og strandsøer Ikke vurderet /Ugunstig 

1160  Større lavvandede bugter og vige Ikke vurderet /Ugunstig 

1170  Rev Ikke vurderet /Ugunstig 

1210  Enårig vegetation på stenede strandvolde Ikke vurderet/Ukendt 
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1220  Flerårig vegetation på stenede strande Ikke vurderet/Ukendt 

1230  Klinter eller klipper ved kysten Ikke vurderet/Ukendt 

1310  Vegetation af kveller eller andre enårige strand-

planter, der koloniserer mudder og sand 

Ikke vurderet/Ukendt 

1330  Strandenge Ikke vurderet/ Ugunstig 

2110  Forstrand og begyndende klitdannelser Ikke vurderet/ukendt 

2120  Hvide klitter og vandremiler Ikke vurderet/Ukendt 

2130  * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå 

klit og grønsværklit) 

Usikker/ Ugunstig 

2140  * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) Usikker/Ukendt 

3140  Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger Ikke vurderet/ Ugunstig 

3150  Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter 

eller store vandaks 

Ikke vurderet/ Ugunstig 

3260  Vandløb med vandplanter Ikke vurderet/ Ugunstig 

6210  Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig 

bund (* vigtige orkidélokaliteter) 

Usikker/ Ugunstig 

6230  * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller 

mindre sur bund 

Ugunstig/ Ugunstig 

6430  Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyg-

gende skovbryn 

Ikke vurderet/Ukendt 

7220  * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand Usikker/ Ugunstig 

7230  Rigkær Ikke vurderet/ Ugunstig 

9110  Bøgeskove på morbund uden kristtorn Ikke vurderet Ugunstig 

9130  Bøgeskove på muldbund Ikke vurderet / Ugunstig 

9160  Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 

jordbund 

Ikke vurderet / Ugunstig 

91E0  * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld Ukendt/Ugunstig 
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er er ikke i tilgængelige kilder oplysninger om fund a
ojektområdet. Under feltarbejdet blev der ikke fundet
le af projektområdet, som ligger inden for habitatomr
tområdet er der mulige, men ikke ideelle levesteder i 
kæret syd for Gyldensteensvej (lok. 29). Området lig

rkningszone, men ikke i projektområdet. 

or vandsalamander er vidt udbredt og temmelig almin
anmark, øst for israndslinjen. Her findes den i 10.50 %
æver rene, fiskefri, solbeskinnede vandhuller og indfi
ndhuller. Den vil blive begunstiget af, at der laves ers
dlagte vandhuller. Stor vandsalamander vil under van
ndhullerne og eventuelt under overvintring benytte sk
ndre forholdsvist langt (flere kilometer) og kan kolon
råder, oftest holder den sig dog inden for en afstand 

glevandhullet. Den kan også træffes i kældre og udhu

rtens forekomst inden for habitatområdet er meget då
n angives kun et fund fra Agernæs Fælled. I de dele a
røres af projektet, er arten ikke kendt, og der blev hel
t fundet egnede ynglevandhuller. Derimod blev arten
ngø Plantage, der i Natura 2000 sammenhæng kun e
yttelsesområde. Denne forekomst omtales nærmere u
 arter (stor vandsalamander er omfattet af både bilag

arsvin er almindeligt forekommende i de indre dansk
rdlige Lillebælt er Marsvin særlig hyppig i sommerh
08). Bestanden af marsvin i de indre danske farvande
 seneste årtier. Bevaringsstatus for marsvin er vurder
 naturplan for det internationale naturbeskyttelsesomr
dgang i bestanden bl.a. som følge af bifangster i fiske

 

ættet sæl er den mest almindelige sælart i Danmark, 
mmer i Kattegat og i det nordlige Lillebælt. Spættet s
stnære områder, hvor der er mange fisk og hvor der e
de hvilepladser så som sandbanker, rev, holme og sm
adser for sæler i området ved Gyldensteen Strand find
r området og ved Drættegrund nordøst for området. S
så tage blæksprutter og krebsdyr. Bevaringsstatus for
m ugunstig i forslag til naturplan for det international
de som følge af risiko for påvirkning med miljøfarlig
undlag og forstyrrelser. 

8���	
���	�����	�� 141 

�� �

fund af arten i eller nær 
 fundet mulige levesteder i de 
itatområde H92. Uden for habi.
eder i star.dominerede dele af 
det ligger i den potentielle på.

 almindelig i det østlige 
50 % af vandhullerne. Den 

g indfinder sig hurtigt i nye 
ves erstatningsvandhuller for 
der vandring til og fra yngle.

tte skovområder. Arten kan 
 kolonisere nye, velegnede 

fstand af få hundrede meter fra 
g udhuse uden for ynglesæso.

get dårligt kendt, i basisanaly.
 dele af habitatområdet, som 
lev heller ikke under feltarbej.
v arten fundet i vandhuller i 
 kun er udpeget som fuglebe.
mere under afsnittet om bilag 
 bilag II og IV). 

 danske farvande, og i det 
merhalvåret (Teilmann et al., 

rvande vurderes at være faldet 
vurderet som ugunstig i forslag 
sesområde som følge af fortsat 
 i fiskenet (Miljøministeriet 

mark, og spættet sæl fore.
ættet sæl forekommer især i 
r der er mulighed for uforstyr.

 og småøer. De bedste hvile.
nd findes ved Mågeøerne vest 
ådet. Sæl lever af fisk men kan 
tus for spættet sæl er vurderet 
ationale naturbeskyttelsesom.
farlige stoffer, forringet føde.
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En oversigt over de kortlagte naturtyper ses på kortbilag 11. Bemærk at arealer 
kortlagt under genkortlægning i 2010.2011 ikke er tilgængelige digitalt og der.
for ikke fremgår af kortbilag 11. 

Denne naturtype er den mest udbredte marine naturtype i habitatområdet og 
grænser direkte op til projektområdet langs den nuværende kystlinje. Naturty.
pen er i basisanalysen vurderet at dække et areal på 7.981 ha, der alle findes 
uden for projektområdet. Naturtypen består af sandbanker, der er hævet over 
den omgivende havbund, men med et permanent vanddække med en dybde på 
op til 20 m. Sandbankerne kan være med eller uden bevoksning af havgræs el.
ler ålegræs, afhængigt af hvor kraftigt sandbanken er udsat for bølgeslag og 
strøm og afhængigt af vanddybdeforhold. Den typiske bundfauna på sandban.
ker i det nordlige Lillebælt udgøres af arter i "Macoma.samfundet" der er ka.
rakteriseret ved en række arter af hurtigvoksende muslinger, snegle, børsteorme 
og krebsdyr. 

Mudder og sandflader blottet ved ebbe er en naturtyper, der kun dækker en for.
holdsvis begrænset andel af det internationale naturbeskyttelsesområdes areal . 
313 ha ud af 9.700 ha kystområde. Naturtypen findes primært omkring småøer.
ne i øhavet, men også langs nordkysten udfor Ore Strand ved udløbet af Krage.
lund Mølle Bæk, alle arealer ligger uden for projektområdet. Naturtypen mang.
ler oftest plantedække men har måtter af mikroalger som blågrønalger og dia.
tomeer der dækker mudder. og sandfladerne. Mudder. og sandfladerne rummer 
også tætte bestande af bunddyr tilpasset denne habitat. De mest almindelige 
arter er slikkrebs, dyndsnegle, hjertemuslinger og børsteorme. Naturtypen er et 
vigtigt fourageringsområde for vade. og andefugle. Der er ingen nyere under.
søgelser af miljøtilstanden i naturtypen i Natura 2000 området. 

Naturtypen er repræsenteret ved Nærå Strand omkring 6,5 km øst for projekt.
området. Nærå Strand er på 451 ha. I projektområdet findes naturtypen som 2 
strandsøer vest for Lindholm og 4 strandsøer øst for Lindholm. Nær projektom.
rådet findes typen desuden i Reservatet på Store Stegø. Naturtypen er karakteri.
seret ved mere eller mindre brakt vand afsnøret fra kysten delvist eller fuld.
stændigt af sandbanker, rullestensodder eller lignende. Som et brakvandssystem 
er naturtypen karakteriseret ved forekomst af få stresstolerante arter som hav.
græs, arter af vandaks, kransnålalger, tagrør, kogleaks, vandstjerne mv. Natur.
typen ved Nærå Strand repræsenterer den undertype, der er karakteriseret ved 
ikke at være helt adskilt fra havet, hvorimod de 6 strandsøer er af undertypen 
brakvandssøer.  

Naturtypen er i basisanalysen vurderet at dække et areal på 831 ha i den ydre 
del af habitatområdet og ligger mindst 4 km fra projektområdet ud mod farvan.
det nord for Fyn. Naturtypen udgøres af store indskæringer i kysten, hvor på.
virkningen fra ferskvand er begrænset. Naturtypen forekommer i store dele af 
de indre danske farvende og er karakteriseret ved at være meget heterogen i 
forhold til forekomsten af bundtype og karakteristiske plante. og dyresamfund. 
Naturtypen i det nordlige Lillebælt er karakteriseret som "Abra.samfundet" 
med en biomassemæssig dominans af muslinger og forekomst af børsteorme i 

Sandbanker med 
lavvandet vedvaren.
de dække af havvand 

Mudder. og sandfla.
der blottet ved ebbe 

* Kystlaguner og 
strandsøer 

Større lavvandede 
bugter og vige 
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meget høje individtætheder. Mest karakteristiske muslinger er molboøsters 
(Arctica islandica) og mest karakteristiske børsteorm Scalibregma inflatum 
(Lillebæltsamarbejdet, 2005). I øvrigt er naturtypen under gunstig bevaringssta.
tus også karakteriseret ved forekomst af ålegræs, bændeltang, havgræs og 
benthiske makroalger, hvor der forekommer egnet substrat for fasthæftning af 
makroalger. 

Rev Naturtypen er i basisanalysen for naturplanen registreret til at forekomme ud 
for Æbeløs nord. og østkyst ca. 5 km nord for projektområdet og udgør tilsam.
men 218 ha. Naturtypen er meget varieret i de indre danske farvande som følge 
af store fysisk variation i revenes struktur og i saltholdigheden i det omgivende 
hav. I det nordlige Lillebælt er de registrerede rev ikke undersøgt i nyere tid.  

Der er i den igangværende genkortlægning under DEVANO fundet to forekom.
ster i projektområdet. Den ene strækker sig fra Lindholm til Langø (indgår i 
lokaliteterne 30 og 34) og her findes af karakteristiske arter almindelig kvik, 
strand.mælde, en anden mælde af hybrid oprindelse og sodaurt. 

 Den anden forekomst findes omkring udløbet af Kragelund Kanal (lokalitet 
49). Her findes alm. kvik og strandmælde som er karakteristiske arter for natur.
typen. 

Under feltarbejdet sås desuden ganske små partier mellem Lindholm og Store 
Stegø, der måske kan henføres til typen mellem sten foran digerne i samme om.
råde som den kortlagte forekomst af den følgende naturtype. Der forekommer 
karakteristiske arter som strandsennep, arter af mælde samt gåsepotentil.  

Der er i den igangværende genkortlægning under DEVANO fundet en fore.
komst inden for projektområdet. Den strækker sig fra nordspidsen af Store 
Stegø til vestsiden af Lindø og indgår i lok 31 og lokalitet 32. Under feltarbej.
det sås her partier, der kan henføres til typen mellem sten foran digerne. Der 
forekommer karakteristiske arter som strandkål, strandarve, marehalm, alm. 
kvik, alm. røllike og strand.bede.  

Der er også kortlagt en forekomst på odden øst for Langø Mølle, den ligger lige 
uden for projektområdet, her findes alm. kvik og marehalm. 

Der er ingen kortlagte forekomster i projektområdet. Under feltarbejdet sås små 
partier, der måske kan henføres til typen på kysten af Langø og Lindholm, der 
findes af karakteristiske arter engelskgræs, lægekokleare, strandvejbred, rød 
svingel og vild gulerod. 

Forekomsten i habitatområdet er ikke kortlagt, men den forekommer ofte som 
små pletter i naturtypen strandeng (1330). Under feltarbejdet sås små partier, 
der måske kan henføres til typen. Pletterne fandtes dels på kysten af Store 
Stegø, hvor der sås kveller, strandgåsefod og måske kødet hindeknæ (en hinde.
knæ fundet under feltarbejdet blev kun bestemt til kødet/vingefrøet hindeknæ), 
dels i Reservatet hvor kveller og strandgåsefod blev fundet. 

Enårig vegetation på 
stenede strandvolde 

Flerårig vegetation 
på stenede strande 

Klinter eller klipper 
ved kysten 

Vegetation af kveller 
eller andre enårige 
strandplanter, der 
koloniserer mudder 
og sand 
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Strandenge Der er flere kortlagte forekomster af strandeng inden for projektområdet. I 
Reservatet (lok. 47), øst for Lindholm (lok. 35), vest for Lindholm (lok. 33) og 
på Store Stegø (lok. 32). Vegetationen på lokaliteterne ved Lindholm er gene.
relt ret artsfattig. Således domineres store dele af lokalitet 35 meget af strand.
trehage. De plejede strandenge i Reservatet og de uplejede men eksponerede 
strandengspartier på Store Stegø er væsentlig mere artsrige med hyppigere fo.
rekomst af arter som strand.asters, stilket kilebæger, kødet hindeknæ, engelsk 
kokleare, kveller og strandgåsefod. I Reservatet ses også slangetunge. 

Der er ingen kortlagte forekomster inden for projektområdet. Enkelte steder 
foran digerne sås under feltarbejdet små pletter, der måske kan henføres til ty.
pen. Disse er dog af ubetydeligt omfang.  

Der er ingen kortlagte forekomster inden for projektområdet, og der blev heller 
ingen forekomster set under feltarbejdet. 

Der er ingen kortlagte forekomster inden for projektområdet, og der blev heller 
ingen forekomster set under feltarbejdet. 

 

Der er ingen kortlagte forekomster inden for projektområdet, og der blev heller 
ingen forekomster set under feltarbejdet.  

Der er ingen kortlagte forekomster inden for projektområdet. Under feltarbejdet 
blev der set kransnålalger i to vandhuller (lok. 21 og lokalitet 23) samt i den ret 
store sø (lokalitet 43). Disse lokaliteter kan henføres til typen, men de ligger 
alle uden for habitatområdet. 

Der er ikke kortlagt forekomster af typen inden for projektområdet. En række 
smådamme med andemad kan muligvis henføres til typen, men repræsenterer i 
så fald den almindeligste og mindst værdifulde undertype. Ingen af disse ligger 
inden for habitatområdet. 

Der er ingen kortlagte forekomster inden for projektområdet, men dele af Åle.
bækken og af Kragelund Kanal kan formentlig henregnes til typen. 

 

Forstrand og begyn.
dende klitdannelser 

Hvide klitter og van.
dremiler 

* Stabile kystklitter 
med urteagtig vege.
tation (grå klit og 
grønsværklit) 

* Kystklitter med 
dværgbuskvegetation 
(klithede) 
Kalkrige søer og 
vandhuller med 
kransnålalger 

Næringsrige søer og 
vandhuller med fly.
deplanter eller store 
vandaks 

Vandløb med vand.
planter 
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9�1 Parti af sydsiden af diget mellem Store Stegø
drevsvegetation med en stor bestand af bakke
muligvis også henregnes til naturtype 6210.

er er i den igangværende genkortlægning under DEVA
mst inden for området. Den er på diget øst for Lindh
msten befinder sig inden for lokalitet 34, mens en mi
et 49). DEVANO data indeholder dog ingen karakter
 sådanne blev heller ikke fundet under COWIs feltarb
ndet én tue af almindelig eng.havre samt gul snerre. U
r bestand af bakke.tidsel i et område med lav vegeta
geurt på den sydvendte skråning af diget mellem Lin
k. 31). Dette parti kan nok også henføres til typen. D

 på diget, hvorfor der ikke er tale om den prioriterede

er er ingen kortlagte forekomster inden for projektom
gen forekomster set under feltarbejdet. 

er er ikke kortlagt nogen forekomster inden for projek
relt endnu ikke kortlagt). Under feltarbejdet sås områ
nføres til typen langs nordsiden af Ålebækken (lok. 4
anal (lok. 48). Begge steder er uden for habitatområde
ske arter ved Kragelund Kanal er den invasive rød he
 ikke udtryk for nogen betydelig naturværdi. 

er er ingen kortlagte forekomster inden for projektom
gen forekomster set under feltarbejdet. Typen kan mu

8���	
���	�����	�� 145 

�� �

 

tegø og Lindholm med over�
akketidsel. Dette område kan 
10. 

 DEVANO fundet en fore.
Lindholm (det meste af fore.
 en mindre del ligger på loka.
rakteristiske arter for typen, 
 feltarbejde, hvor der dog blev 
erre. Under feltarbejdet sås en 

vegetation domineret af håret 
m Lindholm og Store Stegø 
pen. Der er ikke fundet orkidé.
terede undertype. 

ektområdet, og der blev heller 

 projektområdet (typen er ge.
s områder, der muligvis kan 
 (lok. 41) og langs Kragelund 
området, og en af de karakteri.
 rød hestehov. Forekomsterne 

ektområdet, og der blev heller 
an muligvis findes i skov.
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mplekset eller i kæret syd for Gyldensteensvej, men 
rekomster.  

9�2 De eneste blomstrende engblommer set i mos
for Gyldensteensvej (lokalitet 29) under felta
mærkedes kun ét lille vegetativt eksemplar. 

et store moseområde omkring Ålebækken syd for Gyl
 kortlagt som rigkær. Her ligger også en NOVANA s
kær. Overvågningen har påvist arter som krybende p
tblomstret siv, tue.star, top.star, hirse.star, blågrøn st

nde gulaks, djævelsbid, tormentil, trenervet snerre, vi
ertegræs og blåtop (bl. a. i felt der kan karakteriseres 
10). Flere af disse arter blev også set under COWIs f
en blev fundet engblomme og maj.gøgeurt. Rigkære
tning. De fleste af de karakteristiske arter (bortset fra
n i små bestande og store dele af området er groet til
mkring vandløbet) stedvis kæmpe.bjørneklo. Dette o
ojektområdet men i den potentielle påvirkningszone.

gen på lokalitet 44 i projektområdet sydvestlige del k
 typen, men er ikke kortlagt som sådan. 

de den kortlagte og den mulige forekomst er uden fo

er er ingen kortlagte forekomster inden for projektom
gen forekomster set under feltarbejdet. 
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, men der er ingen registrerede 

 

 mosen langs Ålebækken syd 
eltarbejdet. Derudover be�

 

or Gyldensteensvej (lok. 29) 
NA station for overvågning af 

ende pil, kær.svovlrod, seline, 
grøn star, strand.kvan, vellug.
rre, vinget perikon, pile.alant, 
iseres som tidvis våd eng 
WIs feltarbejde, hvor der des.

gkæret er generelt i dårlig for.
set fra butblomstret siv) findes 
oet til i tagrør, pilekrat og 
ette område ligger uden for 
zone. 

e del kan muligvis henregnes 

den for habitatområdet. 

ektområdet, og der blev heller 
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Der findes ikke kortlagte forekomster af naturtypen inden for projektområdet. 
Heller ikke uden for habitatområdet findes typen. Langø Plantage, der er den 
eneste egentlige skov i projektområdet, har kun beskedent indslag af bøg. 

Der findes ikke kortlagte forekomster af naturtypen inden for projektområdet. 
Heller uden for habitatområdet findes typen. Langø Plantage, der er den eneste 
egentlige skov i projektområdet har kun beskedent indslag af bøg. 

Der findes ikke kortlagte forekomster af naturtypen inden for projektområdet. 
Det kan ikke udelukkes, at mindre dele af Langø Plantage (beliggende uden for 
habitatområdet) kan henføres til typen, men kun få arter karakteristiske for ty.
pen (småbladet lind (evt. plantet) og navr) sås under feltarbejdet. 

Der findes ikke kortlagte forekomster af naturtypen inden for projektområdet. I 
Langø Plantage (uden for habitatområdet) er der (endnu) partier med meget ask, 
men de har karakter af plantet askeskov og kan næppe henføres til typen, selv.
om der i skoven som helhed findes en række af typens karakteristiske arter: 
kær.tidsel, vorterod, sværtevæld, as, rød.el, skov.skræppe, skov.angelik, kål.
tidsel og skov.star, samt endnu en art typisk for askeskove: ægbladet fliglæbe. 

�$)� 	<�&�(�&���
��+':��&�����+�'�
�*�����3+��/
��(�**����,�<'*�

�$)$!� B*���*�&��:���(*�,�<'A��
��
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Det mere end 200 ha store vestlige område vil blive genskabt som lavvandet 
fjord, hvor flere øer og holme vil bryde vandfladen. For ynglefugle vil fjordom.
rådet kunne betyde en meget markant fremgang for ynglende vadefugle, samt 
en nyindvandring af ynglende terner og måger.  

86�06��

Rørhøgen yngler især uden for det kommende fjordsystem, i Reservatet og 
langs Ålebækken. Disse ynglelokaliteter vil ikke blive påvirket af fjorddannel.
sen. Det forventes, at Reservatet og vådområdet langs Ålebækken generelt vil 
blive vådere, hvilket vil være til gunst for rørhøgen. Det vurderes dermed, at 
artens forekomst i disse dele af projektområdet vil blive styrket.  

Arten har en mulig . eller tidvis . yngleforekomst i et vådområde mellem Lind.
holm og Store Stegø. Dette område vil blive sat under vand og vil ikke kunne 
fungere som yngleområde for rørhøgen efter genopretningen.   

Rørhøgens fødesøgningsmuligheder vil generelt blive styrket efter genopret.
ningen. Den samlede forekomst af byttedyr, især vandfugle og mosegrise, for.
ventes at stige betragteligt, når området som helhed bliver væsentligt vådere og 
meget store arealer omdannet fra dyrkede, tørre arealer til vådområder. 

Bøgeskove på mor.
bund uden kristtorn 

Bøgeskove på muld.
bund 

Egeskove og 
blandskove på mere 
eller mindre rig jord.
bund 

* Elle. og askeskove 
ved vandløb, søer og 
væld 
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Rørhøgens samlede yngleforekomst i Gyldensteen.området forventes at blive 
styrket efter genopretningen, og artens lokale bevaringsstatus vil derfor forblive 
gunstig.  

���'�

Klydens tidligere yngleplads ved Lindholmgravene, hvor arten nu regelmæssigt 
fouragerer, vil blive sat under vand, men det forventes, at der flere steder i 
fjordsystemet vil være meget velegnede ynglepladser. Langs kysterne og især 
på øerne og holmene vil der opstå områder, der vil være ideelle for klyden som 
yngleplads.  

Klydens forekomst som ynglefugl i Reservatet vil ikke blive påvirket negativt. 
Det er sandsynligt, at klydens samlede forekomst i Gyldensteen.området vil 
blive styrket, da der er mulighed for at arten kan etablere en større ynglefore.
komst i fjordområdet og derved opnå en større stabilitet i området som helhed. 

Klydens lokale bevaringsstatus forventes derfor at vedblive at være gunstig ef.
ter genopretningen. 

>
�*���

Havternen yngler ikke i øjeblikket inden for projektområdet. Genskabelse af et 
lavvandet fjordsystem med øer og holme forventes at blive meget attraktivt for 
ynglende havterner, der netop anvender lavvandede, marine områder til føde.
søgning samt beskyttede småøer og holme til redeanbringelsen. 

Der kan således forventes en indvandring af havternen som ynglefugl i det vest.
lige projektområde. Projektet kan således bidrage til, at arten opnår gunstig be.
varingsstatus inden for området. 

�:�&**��1�'�=��*������,��0���+���

Disse arter findes ikke i projektområdet i dag. De forventes ikke at indvandre 
so en konsekvens af genopretningsprojektet, men for de to ternearter vurderes 
projektet dog at betyde en svagt øget sandsynlighed for, at de kan indvandre. 
Nogle af de nye og genskabte øer vurderes at være mulige ynglesteder. 

�$)$�� B*�6�*�&��:���(*�,�<'A��
��
�'*��6�����6��+,:�

Det østlige område vil udvikle sig til et ca. 150 ha stort område bestående af en 
lavvandet sø omgivet af rørskov. Den økologiske udvikling vil afhænge af 
vandkvaliteten i søen, der vil ændre sig over tid i takt med næringsstoffers fri.
gørelse og bevægelse i søen. Det forventes, at en rørskov langsomt vil udvikle 
sig fra de brednære dele og ud til vanddybder på omkring 0,75 m. Bredarealer.
ne forventes at blive for smalle til at en kreaturgræsning vil kunne gennemfø.
res. 
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Det østlige projektområde vil med dets blanding af rørskov og lavvandet sø 
sandsynligvis udgøre et nyt yngleområde for rørhøg, der herved vil få styrket 
sin forekomst i Gyldensteen.området. Området vil formentlig udgøre en ideel 
yngle. og fødesøgningslokalitet for rørhøg, der med de øvrige yngleforekom.
ster i Gyldensteen.området vil kunne få en ganske markant bestand . og dermed 
bevare gunstig bevaringsstatus . i området.  

���'�

Det østlige projektområdes blanding af lavvandet sø og rørskov vil ikke til.
trække klyder, der foretrækker åbne, vegetationsløse områder langs kyster og 
bredder. Området huser ingen klyder for nærværende, og der vil dermed ikke 
være negative effekter af etableringen af et vådområde her. 

>
�*���

Det østlige projektområdes blanding af lavvandet sø og rørskov vil næppe til.
trække havterner, der foretrækker åbne, vegetationsløse områder langs kyster 
og bredder. Hvis de planlagte øer i søen vil blive plejet med en meget lav vege.
tation og vegetationsløse dele, vil havternen . og måske andre ternearter . dog 
kunne finde egnede betingelser og dermed måske indvandre til denne del af 
projektområdet.  Søområdet vil kunne tiltrække fødesøgende havterner, der dog 
sædvanligvis foretrækker marine områder. 

Området huser ingen havterner for nærværende, og der vil dermed ikke være 
negative effekter af etableringen af et vådområde her. 

�:�&**��1�'�=��*������,��0���+���

Området vil være helt uegnet for disse arter. 

�$)$.� ?
�&
�*���!1��1������

Virkningerne af Variant 1, 2 og 4 vil for fugle være de samme som for hoved.
forslaget. 

�$)$�� ?
�&
�*�.A�@���6/�
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Som variant til hovedforslaget om etablering af en lavvandet sø med omgiven.
de rørskov, er der opstillet et forslag at etablere et engområde, med en meget 
lavvandet og tidvist udtørrende sø, omgivet af enge af en sådan størrelse, at de 
kan afgræsses. Naturværdierne i området vil afhænge nøje dels af tidspunktet 
for engsøens eventuelle udtørring i sommerhalvåret og dels af omfanget af 
græsning. 
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Rørhøgen er som ynglefugl afhængig af rørskov. Andelen af rørskov afhænger 
af driften (græsningstrykket), og uanset denne forventes der, at ville være om.
råder, der på grund af vand er vanskeligt tilgængelige for kvæget, og som der.
for vil udvikle rørskov. Rørhøgen vil derfor formentlig også i denne variant 
kunne finde egnede redesteder i den østlige del af projektområdet. Arten vil 
desuden kunne fouragere over de våde enge, men den benytter typisk mere til.
groede områder. 

Varianten vil næppe adskille sig markant fra hovedforslaget for så vidt angår 
konsekvenserne for rørhøgens forekomst i Gyldensteen.området. 

���'�

Hvis engområderne græsses meget tæt vil klyden muligvis kunne indfinde sig 
som ynglefugl, ikke mindst på grund af nærheden til gode fødesøgningsområ.
der langs kysten og i Reservatet, samt til nuværende ynglepladser i Reservatet. 
Arten foretrækker dog mere vegetationsløse områder, som de forventes i fjord.
landskabet i det vestlige projektområde.  

Engsø.varianten forventes dermed at kunne medføre en beskeden forbedring af 
betingelserne for klyde i Gyldensteen.området. 

>
�*���

Engsø.varianten vil med dets lavandede sø og store engområder næppe tiltræk.
ke havterner, der foretrækker åbne, vegetationsløse områder langs kyster og 
bredder, og gerne øer og holme. Området huser ingen havterner for nærværen.
de, og der vil dermed ikke være nogen negative effekter af etableringen af et 
vådområde som engsø.varianten her. 

�:�&**��1�'�=��*������,��0���+���

Området vil være uegnet som yngleområde for disse arter. Området kan mulig.
vis være af nogen værdi for mosehornugler på træk eller under overvintring. 

�$)$�� �
��6�

En ekstensivering af driften på Langø, inklusive en naturnær drift af Langø 
Plantage, vil næppe have hverken positive eller negative effekter for bilag 1.
fuglene på det nuværende udpegningsgrundlag. 
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En naturgenopretning af det planlagte omfang vil medføre en markant ændring 
. og forbedring . af fuglelivet. Genopretningen vil have positive effekter på fug.
lefaunaen, der rækker ud over de fuglearter, der for nærværende indgår i ud.
pegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet.  

Det kommende fjordsystem vil kunne tiltrække ynglende vadefugle, måger og 
terner. Alle de arter af terner, der vil kunne indvandre som ynglefugle, er på 
bilag I. Det drejer sig, udover de 3 arter på udpegningsgrundlaget, om fjordter.
ne. 

Hovedforslaget for det østlige projektområde, lavvandet sø med rørskov, vil 
formentlig tiltrække rørdrum som ynglefugl, og måske også plettet rørvagtel. 

Fjordsystemet vil, sammen med de østlige ferske vådområder, udgøre et meget 
attraktivt område for rastende og overvintrende bestande af gæs, ænder og va.
defugle. Det vil på det forhåndenværende grundlag ikke være muligt at vurdere, 
i hvor store antal rastende fugle vil kunne optræde, men der er grund til at anta.
ge, at der i perioder vil kunne være betydelige forekomster af især ænder og 
vadefugle, samt måger og terner.  

Med betydelige forekomster af vandfugle året igennem, vil området også kunne 
tiltrække flere rovfugle, herunder vandrefalk, havørn og blå kærhøg, som gæ.
stende fugle.  

Projektområdet i sin helhed vil også blive af en karakter, der vil kunne tiltrække 
havørn som ynglefugl. Den vil kunne finde egnede redepladser i de eksisteren.
de, nærliggende skovområder, og den vil kunne søge føde i fjordsystemet og i 
de ferske søer, samt langs kysten.  

En ekstensivering af driften på Langø, inklusive en naturnær skovdrift i Langø 
Plantage, kan medføre indvandring af bilag 1.arten rødrygget tornskade som 
ynglefugl. Blandt rastende fugle forventes det, at især sangsvane og grågås . og 
måske andre arter af gæs . vil kunne finde gode fødesøgningsbetingelser, hvis 
en del af området lægges ud som fodermarker.  
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Sumpvindelsnegl Da arten ikke vurderes at forekomme i projektområdet eller i påvirkede 
områder, vil sumpvindelsnegl ikke blive påvirket. 

Da de aktuelle forekomster af stor vandsalamanger er uden for habitatområdet, 
vil arten (som bilag II.art) ikke blive påvirket. I forhold til påvirkning som bi.
lag IV.art henvises til kapitel 8, Plante. og dyreliv. 

Stor vandsalamander 
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Marsvin Den største kendte trussel mod marsvin kommer fra utilsigtet bifangst ved 
garnfiskeri. Men også forurening, undervandsstøj, stærk bådtrafik og nedsat 
fødemængde kan have en negativ indflydelse på bevaringsstatus for marsvin. 

Belastningen af de indre danske farvande, herunder nordlige Lillebælt er faldet 
i de seneste årtier, men tilførslerne er fortsat for høje til, at der kan opnås god 
økologisk tilstand. Næringsstoftilførslerne medfører nedsat sigtdybde, be.
grænsning af ålegræssets dybdeudbredelse, samt hyppige tilfælde af iltsvind 
ved bunden. Bundfaunaens sammensætning og fiskebestandene (fødegrundla.
get for marsvin) påvirkes negativt af disse forhold. 

En gennemførelse af projektet vil medvirke til at reducere næringsstoftilførslen 
til det nærliggende kystområde, se kapitel 12, Overfladevand. Der er således 
ingen risiko for at projektet vil kunne medvirke til en negativ påvirkning af den 
gunstige bevaringsstatus for marsvin i form af en negativ virkning på føde.
grundlaget for marsvin. 

Marsvin er følsomme over for forstyrrelser, særligt i perioden maj . juni, hvor 
hunnerne kælver, og i parringsperioden juli.august. Det er sandsynligt, at mar.
svin foretrækker kystnære lavvandede områder, når arten kælver, idet der er 
forholdsvist flere observationer af unger i sådanne områder (Søgaard & Asferg, 
2007). Det vurderes at være usandsynligt, at anlægsaktiviteterne i forbindelse 
med projektet vil kunne forstyrre kælvende marsvin, idet anlægsaktiviteterne 
vil foregå til lands. 

Spættet sæl Spættet sæl er især følsom over for forstyrrelser i yngleperioden fra juni . juli 
og under den efterfølgende pelsfældning i august.september. Ungerne dier kun 
i 4 uger og i den periode er spættet sæl meget sårbar over for forstyrrelser, idet 
dette påvirker ungernes overlevelse væsentligt. Der er ingen dokumentation for 
forekomsten af spættet sæl i habitatområdet. Det er formuleret som målsætning, 
at der bør være mindst et yngleområde ved Æbelø for spættet sæl. En gennem.
førelse af projektet, vil ikke påvirke en eventuel ynglelokalitet på Æbelø, der 
ligger omkring 5 km nord for Gyldensteen Strand. Ifølge Naturstyrelsen Fyn 
(Brun, Lars E., pers.kom., 11. juli 2011) er der ikke viden om ynglende spættet 
sæl omkring Gyldensteen, Æbelø og holmene, og farvandet fungerer kun som 
fourageringsområde for arten. 
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Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand er mangelfuldt be.
skrevet med hensyn til naturtypens karakteristik og væsentlige presfaktorer. Det 
vurderes, at væsentligste presfaktorer er eutrofiering, fiskeri med slæbende red.
skaber, råstofindvinding, marine anlæg som f.eks. vindmølleparker og tilførsler 
af miljøfremmede stoffer. Det antages, at bevaringsstatus for naturtypen på na.
tionalt plan må vurderes at være ugunstig (Dahl et al., 2005). Den lokale prog.
nose for bevaringsstatus for naturtypen er ugunstig. Det vurderes, at projektet 
ikke vil kunne medføre en negativ virkning af naturtypens bevaringsstatus, idet 
projektet overordnet set ikke vil medføre en øget eutrofiering af de omkringlig.
gende kystvande. Tværtimod vil projektet kunne medføre et fald i kvælstoftil.

Sandbanker med 
lavvandet vedvaren.
de dække af havvand 
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førslen til kystvandet med omkring 3.700 kg N/år. Dog vil det ved en gennem.
førelse af projektforslaget periodisk over en årrække kunne indtræffe hændelser 
med afstrømning af mobilt fosfor fra ferskvandssøen i projektområdet til initial.
fortyndingszonen (den zone hvor ferskvandet opblandes med saltvand) ud for 
udløbet af Kragelund Møllebæk. Initialfortyndingszonen vurderes at have en 
udstrækning på 50 . 100 m fra udløbet af Kragelund Møllebæk. Aflastningerne 
af mobilt fosfor fra jordpuljen i projektområdets ferskvandssø vil således perio.
disk kunne give anledning til en øget uønsket vækst af eutrofieringsbetingede 
makroalger i området ved udløbet af Kragelund Møllebæk. Dette vurderes dog 
at være en så begrænset effekt, at det ikke vil påvirke naturtypens bevaringssta.
tus i væsentlig negativ retning og skal vejes op imod, at projektet samlet set vil 
medføre en reduceret næringsstofbelastning af kystområdet. 

Prognosen for bevaringsstatus for naturtypen i habitatområdet er i forslag til 
naturplan vurderet som værende ugunstig som følge af eutrofiering og tilførsler 
af miljøfarlige stoffer. På nationalt plan antages det, at vurdering af bevarings.
status for naturtypen ligeledes er ugunstig (Dahl et al 2005). De væsentligste 
trusler mod naturtypens gunstige bevaringsstatus er anlæggelse af diger, faski.
ner og kystfodring, forurening med olie og miljøfremmede stoffer og eutrofie.
ring. Endvidere kan havvandsstigninger i forbindelse med klimaændringer på 
sigt være en væsentlig trussel mod naturtypen. En gennemførelse af projektet 
sigter mod at nedlægge diger og at naturgenoprette det tidligere øhav. Derfor 
vil projektet helt overordnet set bidrage til at forbedre bevaringsstatus for natur.
typen, da projektet vil øge det samlede areal af naturtypen i området (dog pri.
mært uden for den nuværende afgrænsning). Ved en gennemførelse af hoved.
forslaget med etablering af en ferskvandssø med afstrømning til kystområdet 
via Kragelund Møllebæk vil det som beskrevet i kapitel 12. Overfladevand væ.
re risiko for aflastning af mobilt fosfor fra jordpuljen i det etablerede søområde 
over en årrække. Hændelser med aflastning af fosfor til kystområdet ud for 
Kragelund Møllebæk, der består af mudder. og sandflader blottet ved ebbe, vil 
kunne give anledning til uønsket vækst af eutrofieringsbetingede makroalger 
som trådalger og søsalat. Set i forhold til at projektet samlet bidrager med øget 
areal af naturtypen vurderes denne mulige negative påvirkning af naturtypens 
bevaringsstatus ikke at være væsentlig. Den alternative løsning med etablering 
af sumpområde i stedet for en ferskvandssø (engsø.varianten) vil reducere risi.
koen for aflastning af mobilt fosfor fra jordpuljen (se kapitel 12 Overflade.
vand). 

I forbindelse med gennembrydningen af digerne og indlemning af det nye kyst.
område på ca. 215 ha vil de kystmorfologiske forhold formentlig ændres i min.
dre grad. F.eks. er det beregnet, at strømhastigheden ved Store Stegø vil øges 
med østgående strøm (se Kapitel 12, overfladevand) ved en gennemførelse af 
projektet. Kystområdet er naturligt dynamisk med en sandvandring fra vest 
mod øst og revler og småøer som Mågeøerne er konstant under forandring. 
Sandvandringer vil således kunne påvirkes minimalt i forbindelse med de æn.
drede strømforhold ved Store Stegø. Det vurderes dog, at disse forandringer 
være yderst minimale i forhold til den naturlige kystdynamik og projektet vil 
genskabe en mere naturlig kystdannelse end under nuværende forhold i de area.
ler der naturgenoprettes til øhav. 

Mudder. og sandfla.
der blottet ved ebbe 
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Prognosen for bevaringsstatus for naturtypen er i forslag til naturplan for habi.
tatområdet vurderet at være ugunstig som følge af forhøjet næringsstoftilførsel 
og forhøjet tilførsel af miljøfarlige stoffer. På nationalt plan antages det, at vur.
dering af bevaringsstatus for naturtypen ligeledes er ugunstig (Dahl et al 2005). 

En gennemførelse af hovedforslaget eller engsø.varianten vil ikke få nogen 
konsekvenser for naturtypens bevaringsstatus i Nærå Strand, i Reservatet eller 
på Store Stegø. Naturtypen ligger her afskilt fra projektområdet og i en så stor 
afstand, at der ikke vil være nogen virkninger, der kan relateres til naturtypens 
bevaringsstatus. 

De seks strandsøer, der ligger inden for selve projektområdet vil forsvinde ved 
en gennemførelse af projektet. Naturtypen er en prioriteret naturtype, og der 
skal være helt særlige omstændigheder til stede for at kunne fravige beskyttel.
sen, herunder væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, jf. bekendtgørelsens 
(nr. 408 af 1. maj 2007) om administration af internationale naturbeskyttelses.
områder § 10, stk. 2. Det vurderes, at de nuværende strandsøer kun i meget rin.
ge grad har haft udveksling af saltvand med kystområdet, idet strandsøerne lig.
ger bag diger. Endvidere ligger strandsøerne øst for Lindholm tæt ved intensivt 
dyrkede marker. Særligt strandsøer med ringe vandskifte er sårbare over for 
tilførsler af næringsstoffer, idet vandkvaliteten let forringes ved selv små næ.
ringsstoftilførsler. Vandhullerne vest for Lindholm er ved besigtigelse vurderet 
at have en vis værdi som levested for fugle og en middel naturværdi. Der er 
ikke fundet padder i strandsøerne. Bevaringsstatus for strandsøerne vurderes 
således, som det også er tilfældet i forslag til Natura 2000 plan for området, at 
være ugunstig. Det samlede areal af de seks strandsøer er opmålt til 1,34 ha. 

Den nye fjord vil i sig selv blive en 214 ha stor kystlagune og i vige i fjorden 
vil der formentlig dannes nye mindre strandsøer. Der vil således opstå mere end 
150 gange det forsvundne areal. 

Bevaringsstatus for naturtypen er i forslag til naturplan for det internationale 
naturbeskyttelsesområde vurderet at være ugunstig som følge af forhøjet tilfør.
sel af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer. I øvrigt er trusler mod naturty.
pen fiskeri med slæbende redskaber og ral. og sandsugning. 

En gennemførelse af hovedforslaget eller engsø.varianten (Variant 3) vil ikke 
medføre konsekvenser for naturtypens bevaringsstatus i det internationale na.
turbeskyttelsesområde. Naturtypen ligger i det åbne farvand nordøst og sydvest 
for Æbelø og mindst 5 km fra projektområdet. Aktiviteterne i forbindelse med 
anlæg og den efterfølgende tilstand i det naturgenoprettede øhav vil ikke med.
føre virkninger, der kan medføre negative konsekvenser for bevaringsstatus. 
Projektet vil medføre en mindre reduktion i tilførslerne af kvælstof til kystom.
rådet og vil om nogen effekt have en positiv virkning på naturtypens bevarings.
status. 

Rev I forslag til naturplan for det internationale naturbeskyttelsesområde er 
bevaringsstatus vurderet at være ugunstig som følge af forhøjet tilførsel af næ.
ringsstoffer og miljøfremmede stoffer samt som følge af fiskeri med bundslæ.
bende redskaber. 

*Kystlaguner og 
strandsøer 

Større lavvandede 
bugter og vige 



�������������
��������������	������������������	
����	
������	����������	�����	�	�����.8���	
���	�����	��

::0�;��	��:�����0�
:��!$���:��!#�$%:<="��0:&>?:����
�	���!%��
������!!=��	��:����.8���	
���	�����	�=!@�@!!���0A�

155 

�� �

Naturtypen ligger mere end 5 km fra projektområdet nord og øst for Æbelø og 
det vurderes, at der ikke ved en gennemførelse af genopretningen af Gyl.
densteen Strand kan indtræffe nogen virkninger, der kan have betydning for 
bevaringsstatus af naturtypen rev i det internationale naturbeskyttelsesområde.   

Der vil ske et lille arealtab på den registrerede forekomst på lokalitet 30 og 34, 
da dele af diget fjernes. Da forekomsten endnu ikke er tilgængelig som GIS 
data, kan arealtabet ikke opgøres. Forekomsten ligger indenfor habitatområdet. 

Forekomsten omkring mundingen af Kragelund Møllebæk (lokalitet 49) vurde.
res ikke at blive påvirket af projektet. 

Det vurderes, at typen ikke vil lide varig skade, da den mere naturlige dynamik 
omkring de gendannede og nye øer vil skabe forudsætninger for nye forekom.
ster. 

Der vil ske arealtab af denne naturtype på den registrerede forekomst på lokali.
tet 31 og 32, da dele af diget fjernes. Da forekomsten endnu ikke er tilgængelig 
som GIS.data, kan arealtabet ikke opgøres. Forekomsten ligger indenfor habi.
tatområdet. 

Forekomsten nordøst for Langø Mølle ligger på en voksende krumodde. Den 
vil ikke blive direkte påvirket, men det er muligt, at krumoddens vækst vil være 
langsommere eller helt gå i stå som følge af en uddigning, da materialevandrin.
gen fra vest mod øst formentlig vil blive reduceret på grund af sedimentation i 
den genoprettede fjord. Det vurderes dog ikke, at der ligefrem kan blive tale om 
nedbrydning af odden. 

Det vurderes, at naturtypen ikke vil lide varig skade, da den mere naturlige dy.
namik omkring de gendannede og nye øer vil skabe forudsætninger for nye fo.
rekomster. 

Ingen kortlagte forekomster af denne naturtype vurderes at blive påvirkede. 

 

Ingen betydelige forekomster af denne naturtype vurderes at blive påvirkede. 
Det er derimod sandsynligt, at de nye strandenge, der forventes at opstå langs 
den genoprettede fjord på grund af den mere naturlige dynamik, vil få væsentlig 
større indslag af typen end de strandenge, der mistes.  

 

Strandenge To områder med strandeng forsvinde, se kapitel 8, Plante. og dyreliv. Af den 
forsvundne § 3.beskyttede strandeng er i alt 10, 9 ha kortlagt som habitatnatur.
typen strandeng, 1,9 ha af dette areal er dog også kortlagt som strandsøer og 
laguner. Det skal påpeges, at de mistede forekomster ligger i habitatområdet, 
mens en del af de nye strandenge vil opstå uden for dette, men dog inden for 
det samlede Natura 2000.område. 

Enårig vegetation på 
stenede strandvolde  

Flerårig vegetation 
på stenede strande 

Klinter eller klipper 
ved kysten 

Vegetation af kveller 
eller andre enårige 
strandplanter, der 
koloniserer mudder 
og sand 
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Da denne naturtype ikke forekommer i eller nær projektområdet, vil ingen fo.
rekomster af denne naturtype blive påvirkede. 

Da denne naturtype ikke forekommer i eller nær projektområdet, vil ingen fo.
rekomster af denne naturtype blive påvirkede. 

Da denne naturtype ikke forekommer i eller nær projektområdet, vil ingen fo.
rekomster af denne naturtype blive påvirkede. 

 

Da denne naturtype ikke forekommer i eller nær projektområdet, vil ingen fo.
rekomster af denne naturtype blive påvirkede. 

 
Ingen forekomster af denne naturtype vurderes at blive påvirkede af projektet. 

 

Enkelte mulige, men ikke kortlagte forekomsteraf denne naturtype uden for ha.
bitatområdet vil forsvinde. 

 

Eneste mulige påvirkning af denne naturtype, er forsvinden af mulige forekom.
ster i den nedre kanaliserede del af Ålebækken. Det vurderes, at typen næppe 
forekommer her eller højest i begrænset omfang og lav kvalitet. Det meste af en 
eventuel forekomst ligger uden for habitatområdet. En eventuel påvirkning er 
så lille, at den ikke kan indvirke på typens bevaringstatus inden for det samlede 
habitatområde. 

Der vil ske arealtab på den registrerede forekomst på lokalitet 34 og 49, da dele 
af diget fjernes. Da forekomsten endnu ikke er tilgængelig som GIS data, kan 
arealtabet ikke opgøres. 

Ligeledes vil der ske arealtab af mulig forekomst vest for Lindholm. Heller ik.
ke dette tab kan kvantificeres. 

Da typen ikke forekommer i eller nær projektområdet, vil ingen forekomster af 
denne naturtype blive påvirkede. 

 

Eventuelle forekomster ved Kragelund Møllebæk vurderes ikke at blive påvir.
kede af projektet. Ved Ålebækken vil der ske et arealtab af mulige forekomster. 
Disse er dog uden for habitatområdet.  
 

Forstrand og begyn.
dende klitdannelser 

Hvide klitter og van.
dremiler 

* Stabile kystklitter 
med urteagtig vege.
tation (grå klit og 
grønsværklit) 

* Kystklitter med 
dværgbuskvegetation 
(klithede) 

Kalkrige søer og 
vandhuller med 
kransnålalger 

Næringsrige søer og 
vandhuller med fly.
deplanter eller store 
vandaks 

Vandløb med vand.
planter 

Overdrev og krat på 
mere eller mindre 
kalkholdig bund (* 
vigtige orkidélokali.
teter) 

* Artsrige overdrev 
eller græsheder på 
mere eller mindre sur 
bund 

Bræmmer med høje 
urter langs vandløb 
eller skyggende 
skovbryn 
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Da typen ikke forekommer i eller nær projektområdet, vil ingen forekomster af 
denne naturtype blive påvirkede. 
 

Rigkær Rigkæret syd for Gyldensteensvej (kortlagt, men uden for habitatområdet) kan 
muligvis blive marginalt mere fugtigt i tilfælde af omlægning af Ålebækkens 
udløb. Dette vurderes at være uden betydning for områdets tilstand eller mulig.
vis at kunne medføre en marginal forbedring. 

Da typen ikke forekommer i eller nær projektområdet, vil ingen forekomster af 
denne naturtype blive påvirkede. 

Da typen ikke forekommer i eller nær projektområdet, vil ingen forekomster af 
denne naturtype blive påvirkede. 

Ingen forekomster af typen vurderes at blive påvirkede af projektet. 

 

 Ingen forekomster af typen vurderes at blive påvirkede af projektet.  

�$ $.� 5(����&�(�&�*��&**�

Normalt giver miljømyndighederne først deres tilslutning til en plan eller et 
projekt, når de har sikret sig, at det ikke skader lokalitetens integritet. 

Integriteten skades f.eks., hvis arter eller naturtyper, der indgår i udpegnings.
grundlaget, kan blive påvirket i væsentligt grad, eller hvis bevaringsmålsætnin.
gen for området bliver vanskeligere at opfylde.  

Der vurderes ikke at ske skade på habitatområdets integritet ved projektets gen.
nemførelse, da ingen arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget påvirkes i 
et omfang, der indvirker negativt på deres bevaringsstatus indenfor habitatom.
rådet. 

�$ $�� �:�+,,�&���

0.alternativet er fortsat landbrugsdrift på arealerne, hvilket naturmæssigt har 
den fordel, at nogle eksisterende relativt små naturområder, der forsvinder i et 
af eller i alle af projektforslagene, kan bevares. Samlet set er det dog det natur.
mæssigt langt dårligste af alternativerne, da størstedelen af arealet fortsat vil 
have meget lav naturværdi. 

Forskellen på hovedforslaget og varianterne er ganske små for så vidt angår 
habitatområdet, da forskellene i alt væsentligt angår forhold uden for dette. Der 
er dog mindre forskelle for forekomster af habitatnaturtyper uden for habitat.
området. 

* Kilder og væld 
med kalkholdigt 
(hårdt) vand 

Bøgeskove på mor.
bund uden kristtorn 

Bøgeskove på muld.
bund 

Egeskove og bland.
skove på mere eller 
mindre rig jordbund 

* Elle. og askeskove 
ved vandløb, søer og 
væld 
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Varianterne 2 og 4 adskiller sig kun i meget ringe grad fra hovedforslaget for så 
vidt angår virkningerne på arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. 

Som det fremgår af Tabel 9.4 er engsø.varianten (Variant 3) i den østlige del af 
projektområdet har lidt flere fordele og lidt færre ulemper end hovedforslaget 
for så vidt angår terrestriske naturværdier. Ligeledes gælder (Tabel 9.5) for ha.
bitatnaturtyper uden for habitatområdet, at en bevarelse af Ålebækkens nuvæ.
rende forløb giver en mindre påvirkning end en omlægning med udløb i den 
genskabte fjord, da en god natureng (muligvis 7230) dermed kan bevares. Den.
ne løsning vil dog samtidig bevirke, at der skabes mindre areal med ny strand.
eng. 

Der er for fugle ingen væsentlige forskelle mellem hovedforslaget og Variant 1, 
2 og 4, mens der er ret væsentlige forskelle mellem hovedforslaget og engsø.
varianten (Variant 3).  

Det skal dog understreges, at den fremtidige naturkvalitet såvel i hovedforslaget 
som i engsø.varianten afhænger meget af dels den forventede vandkvalitet i 
hovedforslaget, samt benyttelsen af arealerne omkring søen i hovedforslaget og 
omkring engsøen i varianten. Denne variant rummer flere muligheder for at 
gennemføre pleje og drift af arealerne, med henblik på at sikre et markant løft i 
naturværdierne.  

Tillige er de fleste af forskellene for naturen som helhed og for arter og natur.
typer omfattet udpegningsgrundlaget er meget mindre end forskellen mellem 
disse og 0.alternativet. Selvom der kan identificeres små negative konsekven.
ser, betyder en gennemførelse af genopretningen . uanset om hovedforslaget 
gennemføres i sin fulde form, eller kombineres med en eller flere varianter . et 
stort løft for naturen inklusive arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. For 
habitatnaturtyperne og arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet vil 
dette dog i vidt omfang finde sted uden for habitatområdet. 

Variant 2 adskiller sig ikke væsentligt fra hovedforslaget for så vidt de her be.
handlede forhold og er derfor ikke medtaget i Tabel 9.5. 
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Tabel 9�4 Sammenligning af de naturmæssige konsekvenser med hensyn til Natura 
2000�forhold af hovedforslaget (stor sø i det østlige projektområde) og 
Variant 3 (engsø). Det naturmæssigt mest ønskelige er fremhævet med 
grønt. 
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Tabel 9�5 Sammenligning af de naturmæssige konsekvenser med hensyn til Natura 
2000 forhold af hovedforslag (omlægning af Ålebækken) og Variant 
1(bevaring af nuværende løb). Det naturmæssigt mest ønskelige er 
fremhævet med grønt. 
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Ingen af de seks fuglearter på det nuværende udpegningsgrundlag for fuglebe.
skyttelsesområdet vil samlet set blive påvirket negativt af det planlagte natur.
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genopretningsprojekt. Derfor er det ikke relevant at opstille afværgeforanstalt.
ninger for fuglearter. 

�$�$�� ��*��&�+':��&�����+�'�
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Arter i udpegningsgrundlaget for habitatområdet vurderes ikke at forekomme i 
den del af projektområdet, der er omfattet af habitatområdet. Det er derfor ikke 
relevant at opstille afværgeforanstaltninger for disse. 
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Der foreslås følgende afværgeforanstaltninger for naturtyper i udpegnings.
grundlaget, der forekommer i den del af projektområdet, der er omfattet af habi.
tatområde H92: 

•� * Kystlaguner og strandsøer: Den nye fjord vil i sig selv blive en 214 ha 
stor kystlagune, og i vige i fjorden vil der formentlig dannes nye mindre 
strandsøer. Alt i alt dannes altså et areal med typen, der er mere end 150 
gange så stort som det tabte areal. Størstedelen af den nye lagune ligger 
uden for habitatområdet, men inden for det samlede natura 2000 område, 
og også arealet inden for habitatområdet er det nydannede areal større end 
det mistede 

•� Enårig vegetation på stenede strandvolde: Der vil nogle steder blive udlagt 
sten foran diger og på kysten af øer. Dette er ikke tænkt som en afværge.
foranstaltning, men vil virke som en sådan. Da typen vurderes at genopstå i 
mindst samme omfang på nye og gendannede øer og holme, vurderes der 
ikke, at være behov for egentlige afværgeforanstaltninger. De fleste af de 
ny forekomster vil opstå uden for habitatområdet, men inden for det sam.
lede natura 2000 område 

•� Flerårig vegetation på stenede strandvolde: Der vil nogle steder blive ud.
lagt sten foran diger og på kysten af øer. Dette er ikke tænkt som en afvær.
geforanstaltning, men vil virke som en sådan. Da typen vurderes at genop.
stå i mindst samme omfang på nye og gendannede øer og holme, vurderes 
der ikke, at være behov for egentlige afværgeforanstaltninger. De fleste af 
de ny forekomster vil opstå uden for habitatområdet, men inden for det 
samlede natura 2000 område 

•� Strandenge: Der vil forsvinde 10,9 ha kortlagt som strandeng (1330) inden 
for habitatområdet. Det er muligt, at dette tal er en smule overvurderet, da 
dele af området i den genskabte fjord vestsydvest for Lindholm ligger i en 
kote, der gør, at det muligvis vil vedblive at være (meget våd) strandeng. 
En del strandeng vil med tiden opstå langs kysterne af den genoprettede 
fjord, men denne vil ikke overholde den generelle regel om, at erstatnings.
arealer skal være i funktion, før de oprindelige arealer fjernes. Der vil der.
for blive udspredt afslået hø med frø af strandengsplanter fra de områder, 
der vil gå tabt fra mindst et år, før der åbnes for vandet. Det vurderes, at 
der kan opstå strandsump, strandeng og strandoverdrev på 14,83 ha, hvis 
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det antages, at alle arealer fra kote 0,05 til kote 1,10 m bliver de nævnte 
naturtyper. Kote 1,10 svarer til de områder, der forventes overskyllet af 
havet mindst hvert andet år. Det giver i bedste fald et erstatningsforhold på 
1:1,5. Det vurderes, at de nye strandenge med tiden, kan blive mindst af 
samme kvalitet . formentlig bedre . end den tabte, da de nye arealer vil ha.
ve naturlig dynamik med regelmæssig overskylning med havvand. Place.
ringen af de nye strandenge fremgår af Figur 8�6.  Tallene ovenfor er gæl.
dende for hovedforslaget. I varianten med bevaring af Ålebækkens nuvæ.
rende forløb (Variant 1), vil der opstå omkring 5 ha mindre strandeng, da 
den nuværende ferskeng/rigkær på lokalitet 44 samt åløbet og diget langs 
med dette ikke omdannes til strandeng. De forskellige småøer i fjordmun.
dingen (bevarede digestrækninger) i Variant 4 kan virke opsamlende på 
tang og ålegræsopskyl og derved muligvis fremme strandengsdannelsen i 
den genskabte fjord en smule. Det skal bemærkes, at hovedparten (> 90 %) 
af de nye strandenge vil opstå uden for habitatområdet, men dog på områ.
der omfattet af det samlede Natura 2000 område, da det er inden for fugle.
beskyttelsesområde F76. Derudover vil der ved ekstensiveringen af de åb.
ne dele af Langø opstå arealer med strandoverdrev og på de laveste dele 
strandeng på i alt 11,2 ha, hvoraf størstedelen får karakter af strandover.
drev snarere end våd strandeng. 

•� Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidé.
lokaliteter): Det er ikke muligt, at kompensere for det (lille, men ikke 
kvantificerede) arealtab inden projektet udføres. Det vurderes dog, at eks.
tensivering på Langø på længere sigt vil skabe områder af typen, ligesom 
de nye diger med tiden vil kunne få en vegetation af lignende type som de 
eksisterende. For at fremme dette, skal de sydvendte skråninger af de nye 
diger . i det omfang det er teknisk muligt . have en sandblandet og gerne 
kalkrig overjord. Der skal desuden sås græs så tyndt, som det er anlægs.
teknisk muligt og gerne tilføres afslået materiale fra overdrevspartier på de 
eksisterende diger eller helst flyttes græstørv fra overdrevspartier, der skal 
bortgraves. 

For øvrige naturtyper i udpegningsgrundlaget vurderes der ikke at være behov 
for afværgeforanstaltninger. 

�$�$!� ����<��&���

Der vurderes ikke at være behov for overvågning, ud over hvad der er nødven.
digt i forbindelse med Nordfyns Kommunes udarbejdelse af en Natura 2000.
handleplan for området.�

�$�� 7
����'��&'��
Da hyppigheden og tidsforløbet af udtørring af engsøen ikke kan forudsiges 
præcist, ligesom drift (hegning og græsningstryk) har stor indflydelse på udbre.
delsen af rørskov, er vurderingen af forskellen mellem hovedforslaget og Vari.
ant 3's effekt på nogle arter, herunder især rørdrum, rørhøg og plettet rørvagtel 
noget usikker. 
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De kulturhistoriske landskaber, elementer og arkæologiske interesser, der kan 
blive påvirket af naturgenopretningen af Gyldensteen Strand, er beskrevet i det.
te kapitel. Odense Bys Museer har udarbejdet to notater i forbindelse med pro.
jektet; en screening af de samlede kulturhistoriske og arkæologiske interesser i 
området og et notat omkring hvilke arkæologiske fund, der er gjort i området. 
De to notater bruges som baggrundsnotater og kan ses af bilag 4 og 5.  

De kulturhistoriske og arkæologiske interesser er, udover ovennævnte notat, 
beskrevet og kortlagt ved hjælp af følgende kilder: 

•� Geodætisk Instituts 4.cm kort fra 1972, Generalstabens lave målebordsblad 
fra 1918, Videnskabernes Selskabs kort fra 1780 

•� Oplysninger fra Odense Bys Museer og Kulturarvsstyrelsen vedrørende 
arkæologiske fundsteder, beskyttede jord. og stendiger, fredede fortids.
minder og fredede eller bevaringsværdige bygninger 

•� Ortofotos fra COWI 1954 og 1995.2010 
•� Udpegning af kulturhistoriske interesser fra Nordfyns Kommune 
•� Udskrifter fra Fund og Fortidsminder og søgning på FBB, Fredede og Be.

varingsværdige Bygninger (Kulturarvsstyrelsen) 
•� Hedeselskabet 1968: Om arbejdet på Gyldensten gods. Hedeselskabets 

tidsskrift. Tidsskrift for grundforbedring og skovbrug, 89. årgang, nr. 12, 
side 277.287 

•� Morten Stenak 2005: De inddæmmede landskaber . en historisk geografi. 
Landbohistorisk Selskab 

•� Trap Danmark, Bind 12 Odense Amt, 5. udgave 1956. 

Herudover er området besigtiget den 30. maj 2011. 

!�$�� @(�&�*��'����0��'�
For at få den fulde forståelse af, hvorfor de kulturhistoriske landskaber ser ud, 
som de gør i dag, indledes med en gennemgang af landskabets udvikling med 
fokus på de menneskelige indgreb. De naturgeografiske forhold er beskrevet i 
kapitel 7, Landskab. Foruden den historiske udvikling følger beskrivelser af de 
arkæologiske værdier, fortidsminder og diger samt kulturelementer og .miljøer. 
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Før de markante inddæmninger i 1871 henlå landskabet ved Gyldensteen 
Strand som et lavvandet fjordområde med mindre øer og dyb. Navnet Store 
Stegø kommer muligvis af, at der i oldtiden var opbygget pælespærring i det 
lavvandede fjordområde, der fungerede som datidens forsvarsanlæg, hvor pæle 
eller 'stager' i havbunden kunne holde fremmede skibe ude (Odense Bys Muse.
er, 2011a). Indtil havnen i Bogense blev færdiganlagt i 1844, nævnes Langødyb 
som vinterhavn. Litteraturen er imidlertid divergerende om beliggenheden af 
vinterhavnen, idet begge dyb, der i dag kaldes Langø Rende og Lindholm Ren.
de nævnes (Odense Bys Museer, 2011; Trap Danmark, 1956). Imidlertid vurde.
res Lindholm Rende, der er beliggende nærmest Bogense, som den mest sand.
synlige, men det er også muligt, at begge dyb har været benyttet som vinter.
havne.   

Navnene i området afslører de tidligere tiders naturgeografiske forhold, idet de 
tidligere moræneøers navne alle ender på .ø eller .holm, og de inddæmmede 
områder benævnes 'strand'. Stednavnet Langø Enge stammer derimod fra tiden 
mellem første og anden etape af afvandingen og vidner om vådere tilstande, 
end det ses i dag.  

Allerede i 1819.21 var Bogense Østereng blevet inddæmmet af et interessent.
selskab af borgere i Bogense købstad (Stenak 2005). Der blev etableret dæm.
ninger fra højt terræn på byens nordside over Østerø til Lille Stegø og derfra 
mod sydøst til højt terræn ved den nuværende ejendom Gyldensteensvej 99. 
Afløbet skete gennem en højvandssluse på sydsiden af Lille Stegø med afløb til 
fjorden syd for Store Stegø.  

I 1871 inddæmmedes arealet øst for Bogense Østereng ved Grevskabet Gyl.
densteen med henblik på at opdyrke det nyvundne land på 583 ha. Ønsket om at 
indvinde jord var i samtiden primært baseret på ønsket om afgræsning eller at 
slå hø til kreaturer. Ene.ejerskabet af området medførte en ganske rationel an.
læggelse (Stenak 2005). Anlæggelsen omfattede diger mellem øerne Store 
Stegø, Lindholm og Langø, gravning af den lange øst.vestgående hovedkanal 
og opførelse af pumpemøllen på Store Stegø.  

I forbindelse med projektet blev Ålebækken omlagt, Kragelund Møllebæk blev 
kanaliseret frem mod Langøs nordkyst, og der blev opført højvandssluser ved 
udløbet i kysten.  

Området ved Ore Strand blev afvandet i samme ombæring. Der blev anlagt et 
havdige mellem Langø og Jersore, og Langø Mølle blev opført som pumpemøl.
le (jf.Figur 10.1) for området øst for Kragelund Møllebæk. For at undgå vand.
tilførsel fra det omgivende landområde til det det nye land blev der gravet en 
landkanal rundt om Ore Strand. 
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Figur 10�1 Store Stegø pumpemølle er fredet og fremstår som et vigtigt kulturhisto�
risk element, fra inddæmningens første epoke i 1871.   

 
I takt med, at jorden satte sig i årtierne efter inddæmningen, forringedes afvan.
dingstilstanden og derved det landbrugsmæssige potentiale. På topografiske 
kort fra første halvdel af 1900.tallet fremstår området syd for Langø med eng.
signatur, og det er formentlig på grund af denne forsumpede tilstand, at områ.
det fik navnet Langø Enge. Efter to digegennembrud i 1945 og 1954 med over.
svømmelser af Gyldensteens Inddæmmede Strand gennemførtes blandt andet 
en istandsættelse af digerne og afvandingskanalerne i 1960.61 (jf. Figur 10.2). 
Dertil blev opført den elektrisk drevet pumpestation på vestenden af Langø, der 
er i drift i dag og stadig dræner området. Mellem pumpestationen og Gyl.
densteensvej blev på tværs af arealet anlagt et spærredige, der skulle begrænse 
skader fra eventuelle fremtidige oversvømmelser. Endelig blev de eksisterende 
landkanaldiger forhøjet og forstærket, og den øst.vestgående kanal blev uddy.
bet (Hedeselskabet, 1968).  

Ved Ore Strand blev området i 1964.65 opdelt i en østlig og en vestlig del af et 
Spærredige og en nord.sydgående pumpekanal. I den østlige del blev drænin.
gen forbedret ved hjælp af en elektrisk drevet pumpestation ved Jersore, mens 
den vestlige del blev opgivet og udlagt som jagtreservat, som det fremstår i dag 
(Hedeselskabet 1968). 
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Figur 10�2 Luftfoto taget den 9. maj 1954 af US Airforce af den vestlige del af Gyl�
densteens Inddæmning, hvor man under den gule pil kan se det repare�
rede dige efter digegennembrudet den 3. januar 1954. Samtidig ses de 
åbne grøfter og tværgående grøblerender med afløb til pumpen i Stegø 
Mølle.  

 
De kulturhistoriske interesser i området ved Gyldensteens Inddæmmede Strand 
er vurderet i en bog af Morten Stenak fra 2005. Vurderingen er udført i forbin.
delse med en vurdering af 21 nordfynske inddæmninger i forhold til deres re.
præsentativitet, historiske kildeværdi, bevaringstilstand og autenticitet. Evalue.
ringskategorierne er delt i fire og kan være: Ingen interesse, interesse, stor inte.
resse og særlig interesse. Den samlede vurdering af inddæmningerne ved Gyl.
densteen, der også inkluderer Ore Inddæmmede Strand med Reservatet og 
Nabbeengen, er, at området er det ene ud af to inddæmmede områder på Nord.
fyn, der har 'særlig interesse'. Den samlede vurdering er et udtryk for, at både 
linjeelementer (grøfter, kanaler, diger), punktelementer (pumpeanlæg, minde.
sten, bebyggelse) og arealanvendelsen er vurderet at have særlig interesse.  

!�$�$�� ��(=����&�(�&�*������

På de tidligere øer Langø, Lindholm og Store Stegø er der gjort flere enkeltfund 
dateret til stenalderen og jernalderen (markeret som røde prikker på kortbilag 
12, Kulturarv).  

Flere af fundene er levn fra bosætninger, jf. Kulturarvsstyrelsens database over 
fund og fortidsminder. En oversigt og grundig gennemgang af hvert enkelt fund 
kan ses af bilag 5. Desuden blev der under feltbesigtigelse af Odense Bys Mu.
seer i juni 2011 fundet flintredskaber, hvoraf den ene, en slebet flintøkse, kan 
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dateres til ca. 3.500 fvt. Fundene blev gjort i bunker med marksten på to lokali.
teter i området, hvorfor flintredskabernes nøjagtige oprindelse ikke kan be.
stemmes.  

Inden for undersøgelsesområdet findes tre kulturarvsarealer, der tilkendegiver, 
at der er gjort et eller flere værdifulde fund inden for et mindre område, og at 
der er en forventning om yderligere fund ved arkæologiske undersøgelser i om.
rådet. Det drejer sig om den nordvestvendte kyst af Store Stegø og et område 
tæt ved Ålebækken, hvor der er fundet flintredskaber og affald fra flinthugning. 
Det sidste område er Langøs nordkyst, hvor der er fundet levn fra en boplads.  

Sydøst for undersøgelsesområdets afgræsning findes større koncentrationer af 
fortidsfund. Omkring Sandagergård (sydøst for Gyldensteen Gods) findes flere 
enkeltfund, foruden et område langs vejen øst for Sandager Kirke, der er udpe.
get som kulturarvsareal. Kulturarvsarealerne er markeret på kort 12.  

!�$�$.� 3��*&'�,&�'�����'&���

Der findes to fredede fortidsminder inden for undersøgelsesområdet, begge 
uden for Naturfondens erhvervede område.  Det ene er Gyldensteen voldsted, 
det andet en såkaldt stenkiste (stenbro) under landevejen ved Kragelund Mølle.
bæk.  

Vest for Ålebækken findes et beskyttet dige langs med skovbrynet til Horns.
skov, og øst for Idyllendal stikker et kortere dige ind i undersøgelsesområdet. 
Disse diger er beskyttet efter museumslovens § 29a. De øvrige diger i området 
er forbundet med inddæmningen og er fortrinsvist anlagt i lige linjer i samme 
system som kanalerne og de to vandløb, Ålebækken og Kragelund Møllebæk. 
Selvom de ikke er beskyttede efter museumsloven, er de af kulturhistorisk inte.
resse pga. deres fortælleværdi om inddæmningshistorien.   

Endelig er der i Jerstrup Skov, sydøst for undersøgelsesområdet, tre tætliggende 
fredede rundhøje.   

!�$�$�� �+�*+�,&��6��

Hele undersøgelsesområdet indgår i en udpegning som særligt kulturhistorisk 
beskyttelsesområde i Nordfyns Kommunes kommuneplan 2009.2021 (jf. Kort.
bilag 12). Udpegningen omfatter et større område, og inkluderer Bogense Øste.
reng i vest, Gyldensteen Inddæmmede Strand og Ore Inddæmmede Strand i øst 
og inkluderer såvel de landvundne områder som de tidligere moræneøer. Det 
særlige kulturhistoriske beskyttelsesområde var også udpeget i regionplanen. I 
Fyns Amts sidste regionplan fra 2005 begrundes udpegningerne med, at det "i 
alle tilfælde [er] områder som rummer en stor koncentration af betydningsfulde 
kulturspor fra såvel forhistorisk som historisk tid." 
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Figur 10�3 Den forfaldne Langø Mølle er et væsentligt kulturelement i det samlede 
kulturmiljø. Billedet er taget fra Reservatet mod Langø og med kystdi�
get til højre i billedet. 

 
Grundlaget for, at Gyldensteens Inddæmmede Strand er udpeget som særligt 
bevaringsværdigt kulturmiljø, er således, at der forefindes en stor koncentration 
af kulturspor i området. Disse kulturspor udgøres især af en række væsentlige 
kulturelementer, der særligt knytter sig til inddæmningshistorien og dens epo.
ker. Disse elementer vil blive beskrevet i det følgende.  

!�$�$�� �+�*+��,�*���

 

 

Figur 10�4 Højvandsslusen ved udløbet af Kragelund Møllebæk (Kanal) åbnes ved 
lavvande og er en konstruktion tilbage fra inddæmningens oprindelse i 
1871. 
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Der er en række elementer, der har eller har haft funktion ved afvandingen af 
området ved Gyldensteens Inddæmmede Strand. De identificerede elementer 
er:  

•� Havdigerne mellem Store Stegø og Lindholm, mellem Lindholm og Langø 
og mellem Langø og Jersore 

•� Gravehuller fra etablering af digerne, de såkaldte Lindholm Grave, der i 
dag fremstår som vandhuller omgivet af strandeng  

•� Den lange rette øst.vestgående kanal, samt den tværgående kanal foruden 
de kanaliserede vandløb Kragelund Møllebæk og Ålebækken 

•� De to pumpemøller Store Stegø Mølle og Langø Mølle og de to højvands.
sluser  

•� Fra den senere afvanding findes der i den vestlige del en elektrisk drevet 
pumpestation og det tværgående Spærredige, der er anlagt mellem vesten.
den af Langø og fastlandet. I den østlige del findes ligeledes en pumpesta.
tion på kystdiget ved grænsen mellem Reservatet og Ore Strand samt et 
tværgående Spærredige og en pumpekanal 

•� Endelig findes der på vejen mod Eriksholm en mindesten over afvandingen 
og mændene bag den.  

De nævnte elementers placering fremgår af bilag 4, kort 1, udarbejdet af Oden.
se Bys Museer, 2011a. De mange enkeltelementers værdi skal særligt ses i den 
større sammenhæng, som kulturmiljøet danner ramme om.  

 

Figur 10�5 Mindestenen er placeret midt i inddæmningen, og angiver bygherrerne 
for såvel den oprindelige inddæmning i 1871 og forbedringerne i 1961.  
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Den firefløjede hovedbygning på Gyldensteen med voldsted og bro blev fredet i 
1918. Store Stegø Mølle blev istandsat og fredet i 1972. Derudover er der iden.
tificeret fire bygninger med høj bevaringsværdi i undersøgelsesområdet. De er 
vurderet efter SAVE.metoden og er tildelt en værdi mellem 1 og 3, hvor 1 er 
det højeste. To af de udpegede bygninger er tilknyttet Gyldensteen Gods i form 
af godskontor (ved Ålebækken) og forvalterbolig (ved Gyldensteen Gods) og 
har begge fået tildelt værdien 2. De to øvrige bygninger er et husmandssted (i 
den sydlige del) og et bindingsværkshus i den østlige del.  

Gyldensteen Gods er opført i 1640 på et ældre voldsted og er senere til. og om.
bygget. Til godset hører desuden driftsbygninger ved løgpakkeriet på den nord.
lige side af Gyldensteensvej og den firelængede gårdbebyggelse, Eriksholm på 
Langø. 

!�$.� ?&�(�&����
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De inddæmmede områder fortæller historien om en tid, hvor ekspansion og 
landvinding var på sit højeste, og hvor ny teknologi gav muligheder for de drif.
tige. Områdets udvikling med bl.a. de to afvandingsepoker er med til at formid.
le landbrugslandskabets historie fra midten af 1800.tallet og frem til i dag. Til.
standen i det inddæmmede område har således ikke været statisk siden 1871, 
men har udviklet sig i takt med den teknologiske udvikling.  

Projektets formål er ikke at tilbageføre området fuldt ud til den naturlige til.
stand før inddæmning og afvanding fandt sted, men at sikre og forbedre natur.
værdierne i området. Både hovedforslaget og de fire varianter vil fortsat kræve 
pleje og regulering af vandstanden og vil således stadig fremstå som et kultur.
landskab.  

Områdets samlede udtryk vil ændres med både hovedforslaget og varianterne. 
Derfor fokuseres der i denne vurdering på, hvilke kulturhistoriske elementer og 
strukturer der bevares eller går tabt i hhv. hovedforslag og de fire varianter. 

!�$.$!� >��'�����
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Ændringerne i den vestlige del af projektet, hvor havdigerne nedbrydes, og der 
åbnes op for saltvandsindtrængning, vil påvirke områdets samlede udtryk, og 
flere kulturhistoriske elementer vil blive lagt under vand.  

Nedenfor ses, hvilke konkrete elementer der ifølge screeningen fra Odense Bys 
Museer (2011a) vil forsvinde. Museets vurdering kan ses af bilag 4 og indgår 
her i en omstruktureret form.  

De elementer, der vil blive fjernet eller ændret, er:  

•� De sammenhængende havdiger mellem Store Stegø og Lindholm og mel.
lem Lindholm og Langø  
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•� Gravehullerne ved Lindholm Grave, syd for diget mellem Lindholm og 
Langø og ved Lindholm Dyb (øst for Store Stegø) dækkes af havvand 

•� Den øst.vestgående hovedafvandingskanal mellem Store Stegø og Krage.
lunds Kanal vil blive dækket af vand. Dels salt i den vestlige del, dels fersk 
i den østlige del. 

•� Det tværgående Spærredige fra 1961 mellem fastlandet og pumpestationen 
og den samhørende kanal udjævnes og dækkes af saltvand  

•� Mindestenen opstilles på en repos, da vandstanden hæves, og vejen forhø.
jes  

•� Gyldensteens Pumpestations virke ophører, og bygningen fjernes. 

Projektet indebærer herudover opførelse af et nyt 750 m langt dige vest for ve.
jen mellem fastlandet og Eriksholm på Langø, samt et dige i den vestlige del 
ved Store Stegø, der skal beskytte Bogense by mod oversvømmelse. Disse di.
ger har ikke sammenhæng med inddæmningshistorien og vil fremstå som 
fremmedelementer i en inddæmningshistorisk sammenhæng. 

Med hovedforslagets omdannelse af Langø Enge til en ferskvandssø, introduce.
res en ny arealanvendelse, set i forhold til områdets historie, som afvandet 
landbrugsjord. Odense Bys Museer vurderer i deres notat, at en sø i Langø En.
ge forringer muligheden for at opleve resterne af den kulturhistorisk vigtige øst.
vestgående hovedafvandingskanal. 

I forhold til de arkæologiske interesser vurderer Odense Bys Museer (2011b), 
at alle former for jordarbejde (herunder gravearbejde og dybdepløjning) udgør 
en potentiel trussel mod de jordfaste fortidsminder. Dertil frygtes den åbne 
fjord at kunne medføre strøm. og bølgeerosion af de tidligere øers kyster, hvor 
potentialet for nye fund vurderes at være betydeligt.  

Overordnet set vurderer museet, at det foreliggende projekt og forslag til æn.
dringer ved Gyldensteens Inddæmmede Strand radikalt vil påvirke de kulturhi.
storiske bevaringsinteresser. Herunder fjernelse eller ændringer i inddæmnings.
strukturens bærende elementer.  

Her angives de eksakte tab af kulturhistoriske elementer/strukturer, der omfatter 
følgende: 1150 m af kystdiget mellem Store Stegø . Lindholm og Lindholm . 
Langø, samt det 1.050 m lange Spærredige fra 1961. Fyldgravene på 4,5 ha ved 
Lindholm Grave vil blive udjævnet og oversvømmet. I området findes i dag 
3.700 m afvandingskanaler, der vil gå tabt, herunder det meste af den øst.
vestgående kanal og kanalen langs Spærrediget. De 30 drænbrønde, der er 
spredt i området, vil blive fjernet, og Gyldensteen Pumpestation fra 1961 fjer.
nes.  
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Figur 10�6 Spærrediget (tv), de snorlige afvandingskanaler og de store markfelter 
udgør nogle af de væsentlige strukturer i den kulturhistoriske helhed.  

 
Ålebækkens udledning i fjorden, som det er projekteret i hovedforslaget, vurde.
res at give et godt billede af bækkens forløb før inddæmningen og hænger der.
for godt sammen med en fremtidig fjordkontekst. I hovedforslaget vil høj.
vandsslusen ved Stegø Mølle fortsat være i funktion, men med mindre vandfø.
ring, da den kun tilføres vand fra Kristianslund Østre Enge. Vandpåvirkning i 
ådalen mod syd vurderes ikke at påvirke de kulturhistoriske interesser. 

Området er en del af et større særligt kulturhistorisk beskyttelsesområde, hvoraf 
omkring 3/4 er omfattet af projektet. Heraf er det omtrent halvdelen af det ud.
pegede areal, der ændres i forhold til dets nuværende kulturhistoriske udtryk. 
Set i forhold til 0.alternativet vil områdets samlede udtryk ændres, idet flere af 
de væsentlige strukturer og elementer som diger og kanaler helt eller delvist 
forsvinder. Dog vil områdets kulturhistorie fortsat kunne spores, og landskabet 
vil derfor fortsat have fortælleværdi. Dette skyldes ikke mindst nærheden til 
Reservatet, den dyrkede del af Ore Inddæmmede Strand og Nabbeengen, hvor 
der til stadighed afvandes og hvor bl.a. kanalstrukturer og diger fremstår tyde.
ligt. Anlægsfasen vurderes ikke at påvirke oplevelsen af de kulturhistoriske in.
teresser i området nævneværdigt, idet der er meget få besøgende i området i 
dag. Besøgende vil muligvis opleve korte perioder med forstyrrelser i form af 
anlægsstøj og jordarbejde ved digeanlæggelserne og eventuel hindret adgang i 
dele af området. Virkningerne under anlæg gælder også for de fire varianter af 
hovedforslaget. 
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Hvis Ålebækkens forløb bibeholdes kanaliseret frem til Stegø Mølle, sådan som 
Variant 1 lyder, vil Stegø Mølle ikke fremstå helt afkoblet fra sin oprindelige 
kontekst, selvom Gyldensteens Inddæmmede Strand ikke længere skal afvan.
des. Variant 1 refererer ligesom hovedforslaget til tidligere tilstande, hvor beva.
relse af kanalløbet vil afbilde situationen efter 1871. Dog vil opførelsen af et 
nyt dige forringe den troværdige fremstilling af områdets historiske konstrukti.
oner. 
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I Variant 2 hvor Kristianslund Østre Enge løber direkte ud i den nye fjord, luk.
kes højvandsudløbet ved Stegø Mølle, hvilket vil bevirke en afkobling af møl.
lens kontekst til landvindingen og dermed vanskeliggøre formidlingen af af.
vandingens epoker. Højvandssluserne er en konstruktion fra den første afvan.
ding af området, ligesom den fredede og velbevarede Stegø Mølle også er det. 

!�$.$�� ?
�&
�*�.A�@���6�

Med en engsø i Langø Enge er der mulighed for, at den øst.vestgående hoved.
kanal stadig vil være synlig i tørre perioder, selvom vandstanden i området ge.
nerelt hæves. Der vil samtidig på dele af området være mulighed for ekstensiv 
drift og eventuelt høslæt, hvilket vil afspejle den tidligere dyrkningsform, og 
ikke mindst de forsumpede tilstande, der gav anledning til 2. etape af afvandin.
gen i 1961 og også til navnet Langø Enge. Således vil områdets historiske 
sammenhæng træde tydeligere frem, hvis denne variant realiseres frem for en 
ferskvandssø. 
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For at bevare de kulturhistoriske sammenhænge, så de fortsat er genkendelige i 
landskabet, er det med Variant 4 foreslået at havdigerne og Spærrediget ikke 
fjernes, men kun gennembrydes på kortere stykker. Hermed bevares ca. halvde.
len af havdigerne, hvor de er landfaste samt på det fritliggende stykke ved 
Lindholm Grave. Af Spærrediget bevares ca. en tredjedel.  



�������������
��������������	������������������	
����	
������	����������	�����	�	�����.8���	
���	�����	��

::0�;��	��:�����0�
:��!$���:��!#�$%:<="��0:&>?:����
�	���!%��
������!!=��	��:����.8���	
���	�����	�=!@�@!!���0A�

173 

�� �

 

Figur 10�7 Den elektriske pumpestation ved Langø blev opført i 1961 og afvander i 
dag Gyldensteens Inddæmmede Strand. 

 
Med denne variant er det søgt at bevare elementer og strukturer til synliggørel.
sen af områdets kulturhistoriske helhed. I vestenden af Langø vil pumpestatio.
nens virke ophøre, men pumpebygningen bevares. Pumpestationen kan ses på 
lang afstand og fremstår som et synligt levn fra afvandingshistoriens anden eta.
pe. Projektets planlagte bevaring af pumpestationen, dele af havdigerne samt en 
del af Spærrediget skyldes ønsket om at bevare dele af de kulturhistoriske inte.
resser i området. 

Det vurderes endvidere, at der med Variant 4 vil være mange elementer og 
strukturer tilbage i hele området, der kan fortælle områdets historie før, under 
og efter den store landindvinding.  
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Sammenfattende vurderes det, at flere af afvandingens kulturspor og væsentlige 
elementer mistes med gennemførelse af hovedforslaget, og at det inddæmmede 
område som kulturhistorisk helhed vil fremstå svagere. Dog vil afvandingshi.
storien fortsat kunne spores, og landskabet vil derfor fortsat have kulturhisto.
risk fortælleværdi. 

I forhold til de kulturhistoriske interesser, vil tilføjelse af engsø.varianten (Va.
riant 3) betyde, at områdets historiske sammenhænge og grundlag for udpeg.
ning som særligt kulturhistorisk beskyttelsesområde vil træde tydeligere frem. 
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Ved at tilføje Variant 4 til hovedforslaget, vil flere elementer og strukturer blive 
bevaret som synlige levn fra afvandingshistorien, og derved bidrage til et for.
bedret formidlingsgrundlag end hovedforslaget alene. Ålebækkens fremtidige 
udløb er af mindre betydning, mens bibeholdelse af kanalen ved Stegø Mølle 
kan sikre møllen en fortsat historisk kontekst. 
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Som beskrevet ovenfor vil projektet påvirke de eksisterende kulturhistoriske 
interesser. Det er ikke muligt direkte at afværge de tab projektet konkret vil 
medføre, men påvirkningerne kan imødekommes ved bl.a. at sikre dokumneta.
tion og gennem formidling af de kulturhistoriske interesser. 

I forbindelse med jordarbejderne skal det aftales med entreprenøren, hvordan 
museet kan overvåge jordarbejdet. Dette skal sikre, at eventuelle oldtidsfund 
ikke overses, og at de kulturhistoriske elementer og helheden er grundigt do.
kumenteret, før de udfyldes og udjævnes. Der er ikke viden om interesser, der 
giver anledning til at foretage systematiske arkæologiske forundersøgelser af 
den tidligere fjordbund, men da der er identificeret oldtidsfund i bunker med 
marksten, kan der potentielt gøres flere fund, omend havspejlet stod højere i 
oldtiden. 

Det anbefales, at der i forbindelse med de af Naturfondens påtænkte formid.
lingspunkter beskrives inddæmningens historie, således at områdets historie og 
udvikling er tilgængelig for besøgende i området. Afhængig af om hovedfor.
slaget gennemføres med eller uden varianter, vil de tilbageværende kulturhisto.
riske elementer og strukturer som pumpestationerne, veje og tilbageværende 
diger, kunne indarbejdes i formidlingen. Historien om landindvindingen kan 
herved blive fortalt gennem synlige elementer og strukturer i kulturlandskabet. 
Eksempelvis har de gamle pumpe.vindmøller stor fortælleværdi og ligger mar.
kant i det flade landskab.  

En formidling vil i nogen grad kunne kompensere for de strukturer og elemen.
ter, der går tabt ved projektet. Den kulturhistoriske fortælling er oplagt at ind.
arbejde i den øvrige formidling af de rekreative muligheder, samt af områdets 
vilde plante. og dyreliv. Dette kan ske ved opstilling af tavler på formidlings.
punkterne på udvalgte steder. Endelig er der fra Nordfyns Kommune vist inte.
resse for at anvende Eriksholm som et fremtidigt formidlingspunkt bl.a. for om.
rådets natur., kultur. og landbrugshistoriske udvikling. 

Herudover er der ikke behov for yderligere afværgeforanstaltninger eller over.
vågning. 
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De nuværende rekreative muligheder i og omkring Gyldensteen Strand er kort.
lagt og beskrevet. Formålet hermed er at kunne vurdere virkningen af projektet 
på friluftslivet. 

!!$!� 7*�'�
De rekreative muligheder, herunder mulighederne for offentlighedens adgang 
og udnyttelsesgraden, oplevelser og friluftsliv, er kortlagt og beskrevet i og 
omkring undersøgelsesområdet ved hjælp af observationer i felten og: 

•� Det nationale, regionale og lokale stinet for cyklister og vandrere 
•� Kortlægningen af landskab, kulturarv og naturmæssige forhold 
•� Informationsmateriale om turisme og friluftsliv, fra f.eks. Naturstyrelsen, 

Gyldensteen Gods og Nordfyns Turistbureau mv. 
•� Oplysninger om tilstedeværelse af golfbaner, campingpladser, sommer.

husområder, fritidsanlæg, byområder, seværdigheder, fugletårne, ridestier 
mv. fra www.miljoeportal.dk, www.udinaturen.dk og fra Nordfyns Kom.
munes Kommuneplan. 

Der udarbejdes kort over de nuværende rekreative faciliteter i og omkring un.
dersøgelsesområdet samt kort over projektets tiltag, f.eks. forslag til fremtidige 
stier og adgangsveje, formidlingspunkter og parkeringspladser. 

Påvirkningerne af genopretningsprojektet på de nuværende og fremtidige re.
kreative udfoldelsesmuligheder er vurderet på baggrund af projektbeskrivelsen 
og de rekreative faciliteter i området. 

!!$�� @(�&�*��'����0��'�
Ved beskrivelse af de eksisterende forhold for rekreative muligheder i og om.
kring Gyldensteens Inddæmmede Strand inddrages interesser fra et udvidet un.
dersøgelsesområde på op til 2 km uden for Naturfondens erhvervede område 
(jf. kort 14). Dette skyldes, at områdets rekreative potentiale efter naturgenop.
retningen vil vokse og derfor skal ses i sammenhæng med de omkringliggende 
muligheder for friluftsliv og rekreation. Nedenfor beskrives de eksisterende re.
kreative forhold. 
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De nuværende adgangsforhold til de inddæmmede områder ved Gyldensteen 
Strand udgøres af de snorlige markveje, der følger afvandingskanalernes møn.
ster. Færdsel på markvejene er i dag kun tilladt for cyklende og gående, mens 
biler skal have tilladelse til at færdes. Der findes ikke egentlige rekreative van.
dre. og cykelstier inden for Naturfondens erhvervede areal.  

Der er store jagtinteresser i området, hvilket bl.a. kan ses af opstillede jagtsti.
ger/hochsitz, jagtremiser i bl.a. inddæmningens vestlige del og foderbræmmer 
langs flere marker. Ved Eriksholm findes resterne af fasanopdræt, og under be.
sigtigelse i området sås både då. og råvildt. Dåvildtet er indvandret fra bestan.
den på Æbelø og bestanden er suppleret med udsatte dyr. Desuden betinger 
kystnærheden gode muligheder for gåse. og andejagter (Gyldensteen Gods, 
2011).  

Kysten og det kystnære farvand anvendes rekreativt (både til "hyggesejlads", 
lystfiskeri og jagt), hvilket flere mindre joller i de lavvandede områder vidner 
om, ligesom flere fiskeruser, der er opsat nord for Reservatet.  

 

Figur 11�1 På Havfruestien kan man gå fra Bogense by til den fredede Stegø Mølle 
langs med nordkysten af Stegø. Mågeøerne ses i baggrunden. 

 
Fra Stegø Mølle kan den lokale vandrerute Havfruestien følges langs kysten til 
Bogense by. Fra stien er der udsigt til mågeøerne, og der er opstillet infotavler 
om de ynglende fugle i området. 

I de omgivende arealer findes flere markerede veje og cykelruter. Disse kan ses 
af kort 14. Bl.a. er Gyldensteensvej en del af margueritruten, og der er flere cy.
kelruter i den umiddelbare nærhed til Bogense, både lokale ruter og nationale 
cykelruter (bl.a. Østersøruten og cykelrute 31 og 35).  
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11�2 Syd for Gyldensteens Inddæmmede Strand ka
cykelruter, der varierer mellem asfalteret vej
af billedet til højre.  

n folder fra Nordfyns Turistbureau og Otterup Turist
t tre cykelruter, der både leder forbi Stegø Mølle o

r områdets seværdigheder tegnet ind såsom Stegø Mø
 naturområder. Cykelruterne 31 og 35 ledes over Åle
lagt på jordvold og med en træbro over selve bækken
d besigtigelsen i maj 2011 tør, men ligger kun ca. 20
alen omkring Ålebæk. 

11�3 Ved Gyldensteen Gods er der etableret en cyk
kan tage sig et hvil på den afmærkede cykelru
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d kan man følge de afmærkede 
t vej og skovstier, som det ses 

 Turistinformation er der ind.
ølle og Gyldensteen Gods og 

gø Mølle, gallerier, herregårde 
er Ålebækken via en smal sti 
ækken (Figur 11.2). Stien var 
ca. 20.30 cm over vandspejlet 

 

n cykelrasteplads, hvor man 
ykelrute. 
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Ved vejen umiddelbart sydøst for Gyldensteen Gods er der etableret en cykelra.
steplads med bord.bænkesæt og et hegn til parkering af cyklerne.  

Syd for Gyldensteensvej og den kanallagte strækning af Ålebækken, i den syd.
vestlige del af VVM.undersøgelsesområdet, findes Gyldensteen Golf Club, der 
blev stiftet i 2005.  Af plankortet (kort 3) fremgår det, at golfbanens areal græn.
ser op til Ålebækkens fugtige arealer. Hovedparten af den del, der ligger inden 
for undersøgelsesområdets grænse og er inkluderet i plan.udpegningen, er i dag 
opdyrket mark og benyttes ikke i golf.regi.   

Uden for undersøgelsesområdet mod sydøst, ligger tre skydebaner (ved Vester 
Egense, Nørre Esterbølle og Nr. Sandager), hvis støjzoner lapper ind over Kra.
gelund Mølle Bæk og Egense Plantage. Dog er der kun tale om minimale over.
lap, hvorfor det vurderes, at støjen herfra kun påvirker projektområdet og ople.
velsesværdierne i yderst begrænset omfang. Løgpakkeriet på Gyldensteensvej 
bevirker ligeledes støj i projektområdet pga. et udsugningsanlæg, der specielt i 
stille vejr kan høres langt fra bygningskomplekset. Støjforhold i området er 
nærmere beskrevet i kapitel 13.4 Støj.  

Øst for undersøgelsesområdet ligger Æbelø øgruppen, der har været fredet si.
den 1995 og ejes af Aage V. Jensen Naturfond. Æbelø nås ved at vade eller sej.
le og byder på både natur. og kulturoplevelser, eksempelvis findes der flere 
bålpladser, udsigtspunkter og geologiske seværdigheder. På sommerens bedste 
dage vader op til 1.000 besøgende til Æbelø.   

Nærmeste campingplads ligger ved Bogense by, og på Lindø, nordøst for pro.
jektområdet, kan man benytte en primitiv overnatningsplads.  

Alt i alt kan det siges, at Gyldensteens Inddæmmede Strand i dag kun sjældent 
besøges for sine rekreative muligheder ud over jagtselskaber og enkelte lystfi.
skere og fuglekiggere i ny og næ. Området opleves primært på afstand af forbi.
passerende på Margueritruten, der nyder udsigterne ud over godslandskabets 
store markflader.  

!!$.� ?&�(�&����
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Det direkte påvirkede område ved Gyldensteens Inddæmmede Strand fremstår i 
dag som et intensivt drevet landbrugsareal, med jagt som den primære frilufts.
mæssige interesse. Med en realisering af projektet vil områdets rekreative værdi 
og potentiale øges. Derfor vil der i vurderingen dels indgå påvirkningen på de 
nuværende interesser og potentialet for fremtidige aktiviteter i området.  
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Figur 11�4 Et udsnit af de rekreative muligheder i og omkring Langø Plantage ved 
en realisering af projektet. 
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Hovedinteressen for rekreativ anvendelse af området er tilknyttet jagt, en akti.
vitet der i fremtiden ikke påtænkes videreført, bortset fra regulering af de eksi.
sterende bestande af hjortevildt samt ræve, mink og mårhunde.  

Færdsel i det afvandede område kan i dag foregå på grusveje. Flere af disse ve.
je fjernes eller lægges under vand med projektet. Dette gælder vejen langs hav.
digerne, vejen langs den øst.vestgående hovedkanal, vejen på sydsiden af Lan.
gø Plantage samt de tværgående veje. Vejen til Eriksholm bibeholdes, men skal 
hæves på siden af det nye dige, der samtidig udgør skillelinjen mellem projek.
tets salt. og ferskvandsområder.  

Selvom en del veje nedlægges, giver projektet mulighed for at forbedre ad.
gangsforholdene, idet der åbnes op for offentligheden. Dertil kan der anlægges 
p.pladser ved foreslåede formidlingspunkter langs hovedvejen samt cy.
kel/gangstier til fremtidige formidlingspunkter spredt i området. De foreslåede 
formidlingspunkter, stier og adgangsveje til projektområdet ses på kortbilag 2, 
Projektkort. Af kortet ses også forslag til p.pladser, bl.a. ved Eriksholm på 
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Langø og på fastlandet. Det forventes, at ét af de to forslag til p.pladser realise.
res.    

I forlængelse af projektet har Nordfyns Kommune intentioner om at skabe et 
læringsrum eller formidlingscenter på Eriksholm, hvor den tiltænkte målgruppe 
bl.a. udgøres af skole. og gymnasie.elever samt turister. Formålet er at formidle 
områdets naturværdier og kulturarv, herunder inddæmningshistorien. Kommu.
nen ser det som et spændende potentiale, at den lavvandede fjord genskabes, 
mens landbrugsområdet ved Ore Strand står i kontrast hertil, idet der her fortsat 
drænes og opdyrkes (Nordfyns Kommune, 2011). Adgangsvejen til formid.
lingscenteret og den centrale del af området vil gå fra Gyldensteensvej via den 
smukke allé og herfra langs det nye tværgående dige til Eriksholm.   

 

Figur 11�5 Alléen, der fører til Eriksholm og Langø, vil blive indgangsportal til den 
centrale del af området og Eriksholm ved realisering af projektet.  

 
Langø vil således kunne få en central rolle i formidlingen af områdets natur. og 
kulturmæssige værdier, og med sin nærhed til Bogense vil det være et både op.
lagt og realistisk besøgsmål for cyklister, bilister og større grupper eller skole.
klasser. Adgangsvejen på cykel fra Bogense by langs den meget trafikerede 
Gyldensteensvej er dog ikke optimal mht. trafiksikkerhed.  

Såfremt projektet realiseres, vil der under hensyn til beskyttelse af naturen med 
tiden kunne etableres trampestier og sikres bedre forhold for de bløde trafikan.
ter i fondens erhvervede areal, hvis det viser sig nødvendigt.  

Naturgenopretningen i øst medfører, at arealet ikke direkte vil kunne udnyttes 
rekreativt af hensyn til det vilde fugle. og dyreliv (Naturfonden ønsker ikke sej.
lads tilladt), og medfører derfor hovedsageligt muligheden for at iagttage dyre.
livet fra formidlingspunkterne i søkanten.   
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Hovedforslaget indebærer endvidere, at Ålebækkens udløb reetableres i fjor.
den, hvorved der vil være risiko for hævet vandstand i ådalen syd for fjorden. 
De rekreative interesser omkring Ålebækken udgøres af golfbanens arealer og 
cykelruten, der fører over Ålebækken syd for Gyldensteen Gods. Golfbanens 
areal påvirkes ikke ved vandstandsstigninger, men cykelruten på tværs af åda.
len ligger lavt i dag og er derfor sårbar over for mulig periodisk stuvningspå.
virkning ved ekstremsituationer (jf. kapitel 12 Overfladevand).   

Anlægsfasen vurderes ikke at påvirke de rekreative interesser i området nævne.
værdigt, idet der i området i dag er meget få besøgende. Besøgende vil muligvis 
opleve korte perioder med forstyrrelser i form af anlægsstøj og jordarbejde ved 
digeanlæggelserne og eventuel hindret adgang i dele af området. 

Hele projektområdet vil, med realisering af hovedforslaget, få større rekreativ 
værdi mht. observation af fugle og andet dyreliv tilknyttet fjord og sø set i for.
hold til 0.alternativet. Den rekreative oplevelsesværdi i dele af området vil 
kunne påvirkes negativt af den eksisterende forekomst af støj på stille dage fra 
Avlsgårdens løgpakkeri.  
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Den alternative linjeføring for Ålebækken, hvor kanaliseringen bibeholdes som 
i dag, vil skulle beskyttes af et forhøjet og forstærket dige og derved medføre 
forringet udsyn fra Gyldensteensvej på en 0,7 km lang strækning fra Østereng 
til Ålebækken. Der vil ikke blive offentlig adgang på det forstærkede dige, men 
det forventes at blive vanskelligt at undgå ulovlig færdsel, hvilket vil være me.
get synligt og kan forstyrre fuglelivet i området og dermed andres oplevelse 
heraf. Derudover vil det være en videreførelse af den nuværende situation og 
derfor ikke påvirke de rekreative interesser yderligere.  
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Hvorvidt åen Kristianslund Østre Enge udledes i fjorden eller fortsat ledes til 
højvandsslusen ved Stegø Mølle, vurderes ikke at have forskellig påvirkning på 
friluftslivet. Ved udledning i fjorden etableres en betonbro over åen, så det fort.
sat er muligt at krydse åen på den eksisterende sti. 
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I forhold til de rekreative interesser for det østlige område er der ikke store af.
vigelser fra vurderingen af hovedforslaget og Engsøen. De to projekter leder 
ikke til forskellig rekreativ brug af det østlige område, selvom arealanvendel.
sen, udtrykket og dermed den visuelle oplevelse vil være forskellig. I begge 
tilfælde vil færdsel uden for stier og veje være begrænset af områdets mere eller 
mindre våde tilstand.  

Ved den våde eng vil området fremstå mere diverst med både våde og tørre dele 
samt markante årstidsvariationer. Hvis området samtidig afgræsses, vil koblin.
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gen til landbrugshistorien fremstå mere klar og styrke områdets rekreative vær.
di. 
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En bevarelse af dele af kyst. og spærrediget giver ikke bedre adgangsforhold 
for rekreative gæster, omend formidling af områdets kulturhistorie vil fremstå 
mere nærværende ved bevarelse af synlige elementer. Det vurderes, at der med 
tilføjelse af varianten til hovedforslaget ikke vil være forskel på påvirkningen af 
de friluftsmæssige aktiviteter.  
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Sammenfattende vurderes det, at projektet ikke vil få væsentlige negative kon.
sekvenser for friluftslivet, men derimod bringe nyt potentiale og oplevelsesmu.
ligheder for det almene friluftsliv. Dette uanset om hovedforslaget gennemføres 
i sin fulde form, eller kombineres med varianterne. 
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I forbindelse med realisering af projektet anbefales det, at der opsættes infotav.
ler til formidling af områdets kulturhistorie og udvikling samt interessante na.
turforhold. Reetablering af den lavvandede fjord og områdets tilknytning til 
Æbelø.havet og den fremherskende kystdynamik/klimaproblematik vil være 
oplagte emner at inddrage i formidlingen. Der er allerede indarbejdet forslag til 
formidlingspunkter, parkeringspladser og planlagte stier i projektet, og som 
området udvikler sig, vil der kunne etableres yderligere trampestier, formid.
lingspunkter mv., hvor det viser sig hensigtsmæssigt.  

Efter reetableringen vil der kontinuerligt foregå en evaluering af benyttelses.
graden i området omkring Gyldensteens Inddæmmede Strand, således at benyt.
telsen ikke sker på bekostning af det vilde dyre. og planteliv. For at sikre en 
hensigtsmæssig afvejning mellem benyttelse og beskyttelsesinteresser, kan man 
efter en "prøveperiode" på et par år udvide de rekreative muligheder i området, 
såfremt der efter denne periode ses en mulighed for, at beskyttelsesinteresserne 
kan harmonere med udvidede benyttelsesinteresser. 

Det forventes, at der vil komme let øget trafik til og fra området, både hvad an.
går bilister, cyklister og gående. Derfor vil det blive overvåget, om de trafikale 
forhold på Gyldensteensvej svarer til antallet af bløde trafikanter. Der kan være 
behov for at etablere en egentlig cykelsti langs Gyldensteensvej på strækningen 
fra Østereng og til Gyldensteen Gods, eventuelt helt til Vester Egense.  

Endelig bør Nordfyns Kommune i forbindelse med vedligeholdelse af kommu.
nens stier observere stien over Ålebækken for eventuelle forhøjede vandstands.
forhold. Hvis hovedforslaget realiseres, viser beregninger en øget risiko for 
vandpåvirkning, og hvis det forringer stien væsentligt, sørger kommunen for at 
sikre stien bedre. 
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I dette afsnit vurderes vandkvaliteten og natur. og miljøforholdene i den kom.
mende sø og fjord samt projektets mulige påvirkninger af opstrøms og ned.
strøms søer, vandløb og kystvande, herunder ændrede havstrømme, fremtidige 
havvandsstigninger og kystmorfologi/kystdynamik. Vandhuller og moser i om.
rådet beskrives i kapitel 8 om plante. og dyreliv. De afvandingsmæssige for.
hold er beskrevet i kapitel 3. 

!�$!� 7*�'�
I det følgende gennemgås metoder og forudsætninger for vurderingen af pro.
jektets indvirkning på overfladevand (sø, vandløb og kystvande). 

�6�

Vandkvaliteten i den kommende sø afhænger af tilførslen af næringsstoffer 
(kvælstof og fosfor) fra de vandløb, der afvander søens opland, samt størrelsen 
af ophobet fosfor, der fra den fremtidige søbund kan frigives til vandet.  

Når tilførslen af vand og næringsstoffer til søen fra oplandet er beregnet ud fra 
arealanvendelsen og jordtypen i oplandet, kan der modelberegnes fremtidige 
koncentrationer af kvælstof og fosfor i søen og afledte biologiske kvalitetsele.
menter som klorofyl, sigtdybde, forventet udbredelse af undervandsvegetation 
m.m. i søen.  

Frigivelse af fosfor fra den kommende søbund kan være et problem for vand.
kvaliteten i den kommende sø og i Lillebælt. Derfor er der taget jordprøver til 
analyse for potentielt frigiveligt/mobilt fosfor til en nærmere kvantitativ vurde.
ring af den potentielle fosforfrigivelse. 

?
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To vandløbssystemer kan potentielt blive påvirket af projektet. Disse omfatter 
Ålebækken og Kragelund Møllebæk (Kragelund Kanal). Projektets konsekven.
ser for vandløbene er vurderet med udgangspunkt i eksisterende data fra Dan.
marks Miljøportal. 
 
Stamperenden er et lille tilløb til Ålebækken, der ifølge DTU Aqua huser den 
eneste oprindelige ørredbestand på Fyn. DTU Aqua har vurderet, at ørredbe.
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standen er en genetisk oprindelig ørredbestand uden ”forurening” fra udsatte 
dambrugsfisk. Hvis Ålebækkens udløb flyttes, vil man samtidig flytte trækru.
terne for de ørreder, som trækker ind og ud af vandløbet. Det er i det følgende 
vurderet (med DTU Aqua som underrådgiver), om en ændring af Ålebækkens 
udløb kan føre til forringelser (eller forbedringer) af ørredbestanden i Stampe.
renden og andre tilløb til Ålebækken.  

Det vurderes også, om afløb og eventuelt vandindtag til en ny ferskvandssø kan 
påvirke smådyrsfaunaen og ørredbestanden i Kragelund Møllebæk. 

���*�
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Vurdering af virkninger på vandkvaliteten i det eksisterende marine kystområde 
ud for den kommende Gyldensteen Strand er baseret på eksisterende oplysnin.
ger om miljøtilstanden i kystområdet. Mulige virkninger på kystområdets 
vandkvalitet vurderes på grundlag af hydraulisk modellering af ændringer i 
vandskifte og strømningsforhold i en numerisk strømningsmodel (MIKE21). 

En sådan model er allerede etableret for Gyldensteen Strand projektet i et ind.
ledende studie til VVM'en. Modellen er sat op til at beskrive eksisterende situa.
tion med inddæmning samt den fremtidige genoprettede situation. Herved kan 
forskelle i strømningsmønstre i kystområdet ud for Gyldensteen Strand mellem 
nuværende og fremtidige situation anskueliggøres. I forhold til kystområdets 
vandkvalitet vil det være vandudskiftningen til/fra fjorden samt de lokale 
strømningsmønstre på kystsiden, der har betydning for vandkvaliteten. Med et 
kendskab til disse forhold fra modellen kan effekten på vandkvaliteten vurderes 
kvalitativt. Vurderingerne af virkninger på vandkvaliteten i det nuværende 
kystområde ud for Gyldensteen Strand er foretaget for såvel anlægsperiode som 
for perioden efter anlæg af det nye vandområde. For anlægsperioden indgår 
vurderinger af stofspredning til det marine vandmiljø i forbindelse med anlægs.
arbejdet. 

Det eksisterende modelleringsarbejde indeholder de nødvendige informationer 
om strømforhold og vandskifte til en vurdering af effekten på vandkvaliteten i 
den genåbnede fjord. Betydningen af ferskvandstilløb anses for at være lille, 
hvorfor der ikke vil blive lavet særskilte stoftransport beregninger med model.
len herfor. Derimod er fortyndingen af f.eks. saltvand vurderet ud fra de bereg.
nede voluminer af vandskifte samt de estimerede voluminer af ferskvand, der 
løber til fjorden.  

I vurderingsgrundlaget indgår også eksisterende oplysninger fra NOVANA 
overvågningsprogrammet om vandkvaliteten i kystområdet ud for Gyldensteen 
Strand samt vurderinger om stoftilførsler fra den nye ferskvandssø i den sydøst.
lige del af Gyldensteen Strand. 

4���*�

Konsekvenser for overfladevand er vurderet på baggrund af oplysninger ind.
hentet fra bl.a.:�
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•� Data fra det nationale overvågningsprogram NOVANA og tidligere Fyns 
Amt hentet på Danmarks Miljøportal. Vandløbenes miljøtilstand er vurde.
ret som faunaklasse efter Dansk Vandløbs Faunaindeks (DVFI), idet der 
anvendes de seneste oplysninger fra årene 2006.2010. 

•� Supplerende data fra Naturstyrelsen Odenses NOVANA undersøgelser 
•� Målsætninger for overfladevand i regionplan 2005 fra Fyns Amt (ophøjet 

til landsplandirektiv) 
•� Målsætninger og indsatsprogram for overfladevand i statens forslag til 

vand. og naturplaner 
•� Miljøvurdering af Vandplan 1.12 Lillebælt/Fyn. Miljøministeriet, By. og 

Landskabsstyrelsen 
•� Hydrodynamiske modelberegninger af vandstrømninger og bølgehøjder i 

den nye fjord udført af COWI og beskrevet i Bilag 2 og Bilag 3.  
•�  Diverse faglige rapporter og videnskabelige publikationer. 

!�$�� @(�&�*��'����0��'�
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Den nuværende Gyldensteens Inddæmmede Strand har tidligere været en 
lavvandet fjord, men er gennem inddigning, afvandingskanaler og 
pumpestationer inddraget til landbrugsjord (se også projektbeskrivelsen i 
kapitel 3). Jordtypen i oplandet og det kommende søområde består af lerblandet 
sandjord, sandblandet lerjord og finsandet jord, og det kommende søområde er 
et uklassificeret lavbundsareal, Kortbilag 6. Afstrømingsoplandet på 289 ha 
(incl. den kommende sø) består i dag af 230 ha landbrugsjord i omdrift, 54 ha 
skov og 5 ha veje, vandhuller, diger og beboelser. Bogense ligger uden for 
afstrømningsoplandet.  

?
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Det største vandløb i området er Ålebækken, der i dag løber vest om det ind.
dæmmede område og ud i Lillebælt ved Stegø Mølle gennem en højvandssluse. 
Ålebækken modtager vand fra Ulvemarksrenden, Stamperenden, Sandager 
Møllebæk og Kristianlund Østre Enge. Øst for det inddæmmede område løber 
Kragelund Møllebæk, der modtager vand fra Vester Egense og Jerstrup Bæk, 
Figur 12.1. Målsætningerne i regionplan 2005 fra Fyns Amt er gældende som 
landsplandirektiv, indtil de statslige vandplaner er vedtaget (forventeligt i 
2011). Afvandingsgrøfterne i det kommende sø. og fjordområde har ingen mål.
sætning i regionplanen. 
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Figur 12�1  Gældende målsætning i Fyns Amt´s regionplan 2005 for vandløb i projektområdet og 
undersøgelsesområdet for påvirkninger.  

 

7<��=*�&������*&��*
�'�

Ved Burskov løber Ålebækken igennem løvskov og har her faunaklasse 5. På 
strækningen fra skovarealerne og frem til Gyldensteensvej løber Ålebækken 
gennem en rørskov, mens strækningen fra Gyldensteensvej og til udløbet i ha.
vet (ca. 1.700 m) er stærkt kanaliseret og med ringe fald.  

De nederste ca. 3 km af Ålebækken er med blødbund, Vandløbet har ved Gyl.
densteensvej faunaklasse 3. Ålebækken er på hele strækningen målsat B3, fi.
skevand til lyst. og /eller erhvervsfiskeri, hvilket er vurderet at være opfyldt på 
vandløbets øvre del, mens det på baggrund af fysiske forhold og faunaklassen 
vurderes ikke at være tilfældet på vandløbets nedre del.�
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Figur 12�2  Ålebækken ved Gyldensteensvej. 

 
Cirka 400 m fra Ålebækkens nuværende udløb ved Stegø Mølle kommer tillø.
bet fra "Kristianlund Østre Enge", der afvander Bogense Østre Enge. "Kristian.
lund Østre Enge" har faunaklasse 4. Vandløbet er ikke målsat. I 2009/2010 og i 
2010/2011 er der registreret gydegravninger fra ørred i vandløbets øvre del, 
som ligger inde i Bogense (Bent Nielsen, pers. meddelelse). 

Ulvemarksrenden løber ud i Ålebækken ca. 500 m opstrøms Gyldensteensvej. 
På en ca. 250 m strækning (station 2430.2685) af den nedre del af Ulvemarks.
renden er der observeret gydesubstrat i vandløbsbunden og enkelte ørredyngel i 
2011. På den øvre del af strækningen er mængden af gydesubstrat sparsom, og 
der er en del sandvandring (Bent Nielsen, pers. meddelelse). Vandløbet har 
faunaklasse 3 i den øvre del og er målsat B3, fiskevand til lyst. og /eller er.
hvervsfiskeri. Ud fra faunaklassen opfylder vandløbets øvre del på nuværende 
tidspunkt ikke denne målsætning. Der eksisterer ikke faunadata for den nedre 
del af vandløbet, men ud fra de fysiske forhold vurderes det, at vandløbet lever 
op til denne målsætning på strækningen med gydesubstrat. VVM.under.
søgelsesområdet omfatter kun den nederste del af Ulvemarksrenden. Det sam.
me er gældende for Sandager Møllebæk, der løber i Ålebækken ca. 550 m op.
strøms Gyldensteensvej. Dele af vandløbet er reguleret, og der findes rørlagte 
strækninger. Ved Sandager Mølle har vandløbet faunaklasse 4 og længere op.
strøms faunaklasse 5. Sandager Møllebæk er målsat B1.B2, gyde. og/eller op.
vækstområde for laksefisk. Målsætningen er ikke opfyldt på grund af de fysiske 
forhold, blandt andet spærringer.  

Stamperenden løber ud i Ålebækken ca. 1.100 m opstrøms Gyldensteensvej. 
Vandløbet havde i 2010 faunaklasse 6 ved Idyllendal og faunaklasse 4 ved 
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Præsteskov. Stamperenden er målsat A, som referenceområde for naturviden.
skabelige studier, hvilket er opfyldt på den øvre strækning. Vandløbet har her 
strækninger i åbent land, hvor der er tæt bevokset med urter samt strækninger i 
skov, hvor der findes en del grene i vandet. På en strækning kommer kildekalk 
frem i vandløbet. I Stamperenden findes flere rentvandsarter samt arter af små.
dyr, blandt andet vårfluearter, som er knyttet til kildebække. VVM.under.
søgelsesområdet omfatter dog kun en strækning af Stamperenden ved Præste.
skov.  

 

Figur 12�3  Stamperenden. 

 
Der registreres årligt gydegravninger fra ørred over længere strækninger af 
Stamperenden (Bent Nielsen, pers. meddelelse), og fiskeundersøgelser viser en 
god bestand af ørred i vandløbet. 

Det andet vandløbssystem, der potentielt påvirkes af projektet, er Kragelund 
Møllebæk med sine små tilløb. Størstedelen af dette vandløbssystem ligger dog 
uden for VVM.undersøgelsesområdet. Den del af Kragelund Møllebæk, som 
ligger inden for VVM.undersøgelsesområdet (de nedre ca. 2.500 m), er stærkt 
kanaliseret (Kragelund Kanal) og målsat B3, fiskevand til lyst. og /eller er.
hvervsfiskeri. De nederste ca. 1.600 m af denne strækning har blødbund. Ved 
Langø Plantage havde Kragelund Møllebæk faunaklasse 4, mens vandløbet ved 
Vester Egense havde faunaklasse 5, hvilket også var tilfældet længere opstrøms 
i vandløbet. I både Kragelund Møllebæk og i tilløbet, Jerstrup Bæk, findes 
strækninger med egnet gydesubstrat.  

Ved fiskeundersøgelser er der både fanget ørredyngel og ældre ørreder. Desu.
den suppleres bestanden af ørreder i Jerstrup Bæk ved en årlig udsætning af 600 
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stk. ½ år gamle ørreder hvert efterår (DTU Aqua 2009), idet den naturlige ør.
redbestand i vandløbet er for dårlig. Jerstrup Bæk har faunaklasse 5. Både 
Jerstrup Bæk og den del af Kragelund Møllebæk, som ligger opstrøms VVM.
undersøgelsesområdet, er målsat som gyde. og/eller opvækstområde for lakse.
fisk (B1.B2). 

���*�
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Kystvandet ved Gyldensteen Strand er en lavvandet kyststrækning med en ræk.
ke småøer, holme, revler og lavvandede grunde. Gyldensteen Inddæmmede 
Strand var før afvandingen en del af dette øhav. Vanddybden i kystområdet er 
ikke mere end 2.3 meter ud til omkring 2,5 km fra de nuværende kystdiger (jf. 
figur nedenfor).  

 

Figur 12�1 Kystvandet ud for Gyldensteen Inddæmmede Strand. Vanddybder på 1 � 
2 meter ud til 1�2 km fra kysten bortset fra strømrenden sydvest for 
Drættegrund med vanddybder op til 6 meter. 

>�'�
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Under de eksisterende forhold er der ingen vandudveksling med fjorden, men 
alene en strøm langs kysten. Denne strøm er genereret dels af tidevand, dels af 
bølger. De beregnede strømhastigheder det nuværende dige er små, både i øst. 
og vestgående retning. �



�������������
��������������	������������������	
����	
������	����������	�����	�	�����.8���	
���	�����	��

::0�;��	��:�����0�
:��!$���:��!#�$%:<="��0:&>?:����
�	���!%��
������!!=��	��:����.8���	
���	�����	�=!@�@!!���0A�

190 

�� �

Strømhastighederne som sådan er størst ved Store Stegø, og mindst i bugten 
syd for Store Stegø ind mod det nuværende dige. Dette ses af Figur 12.5, der 
viser strømfeltet ved vest.gående strøm for en ekstrem tidevandssituation. 

Figur 12�5  Eksisterende strømforhold ved Store Stegø. 

 

 

Figur 12�6  Eksisterende strømforhold mellem Mågeøerne og Store Stegø 

 
Et detaljeret billede af strømforholdene mellem Mågeøerne og Store Stegø er 
vist i Figur 12.6. De maksimale strømhastigheder i strædet mellem Mågeøerne 
og St. Stegø er af en størrelsesorden på 0,5 m/s. Disse størrelser er indikative 
for maksimalværdien, da der kan optræde forhold, hvorunder strømhastighe.
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derne øges. Det vurderes dog, at de dybdemidlede hastigheder ikke vil oversti.
ge 0,75 m/s på dette sted. 

Ved en analyse af historisk kortmateriale, er det vurderet, at der er en langsgå.
ende materiale transport fra vest mod øst. Størrelsen af denne er ikke opgjort, 
men det er tydeligt, at Store Stegø har været under forandring med erosion på 
nordsiden og deposition på den sydøstlige side over de 130 år, som kortmateria.
let dækker.�
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Kystvandet er en del af det internationale naturbeskyttelsesområde nr. 108 
Æbelø, havet syd for og Nærå Strand, som også omfatter Habitatområde H92 
og fuglebeskyttelsesområde F76. Forhold vedrørende det internationale natur.
beskyttelsesområde er behandlet i Kapitel 9. Udpegningen som internationalt 
naturbeskyttelsesområde giver følgende målsætning i Fyns Amts Regionplan 
2005, der er videreført som landsplandirektiv:�

•� Referenceområde for naturvidenskabelige studier. 

Målsætningen er uddybet i følgende: 

•� For de fynske kystvande, fjorde og nor gælder, at de skal være egnede som 
fiskevand til lyst. og/eller erhvervsfiskeri, samt, hvor de naturlige betingel.
ser er til stede, være egnet som gyde. og/eller opvækstområder for fisk. En 
række særligt værdifulde og sårbare områder, primært områder omfattet af 
internationale beskyttelsesbestemmelser, er udlagt som referenceområde 
for naturvidenskabelige studier. 

•� Kystvande skal have et alsidigt dyre. og planteliv, hvilket indebærer, at 
områderne skal bringes i en økologisk tilstand, som kun udviser ubetydeli.
ge eller svage forringelser i forhold til uberørte forhold. 

Udpegningen af kystvande som Ramsar., EF.fuglebeskyttelses. og EF.
habitatområder forpligter myndighederne til at arbejde for, at miljøtilstanden 
forbedres, og at områderne sikres mod en stadig forringelse af levevilkårene for 
de arter og naturtyper, der er omfattet af udpegningen.  

Kystvandene opfylder ikke målsætningen i Landsplandirektivet, idet såvel de 
åbne som de lavvandede kystområder fortsat er prægede af for store tilførsler af 
næringsstoffer, der giver uønsket algevækst og dermed øger risikoen for udvik.
ling af omfattende iltsvind og skader på bunddyrslivet (Fyns Amt, 2005). 

De store tilførsler af næringsstoffer stammer for kvælstofs vedkommende over.
vejende fra landbruget, mens tilførslerne af fosfor kommer fra såvel landbruget 
som spildevand fra husholdninger og industri. En fortsat tilførsel af nærings.
stoffer fra landbruget og spildevand bevirker stadig ophobning af næringsstof.
fer dels bundet i sedimentet og dels bundet i algebiomasse i vandfasen. En rin.
ge vandudskiftning forstærker denne effekt væsentligt. 
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Landsplandirektivet fastlægger strategi og indsats for opfyldelse af målsætnin.
gen for kystvandene. Strategien indebærer, at arbejde for en reduktion af tilførs.
len af næringsstoffer til vandmiljøet og et bedre vandskifte, hvor dette er redu.
ceret som følge af dæmningsbyggerier mv. 

Relevante indsatser for kystvande nævnt i Landsplandirektivet i relation til pro.
jektet er: 

•� At fjerne hele eller dele af dæmninger/ændre på driften af højvandssluser/.
klapper. 

Landsplandirektivet fastslår endvidere, at myndigheden konkret skal arbejde 
for, at der gennemføres naturgenopretningsprojekter såvel i oplandet som i sel.
ve vandområdet i forbindelse med fjorde og nor mv., hvor en sådan naturgen.
opretningsindsats er nødvendig af hensyn til målsætningens opfyldelse. 

I forslag til vandplan for Lillebælt/Fyn (Naturstyrelsen 2011) fra oktober 2010 
er kystområdet målsat til at opnå god økologisk tilstand. Selvom kystområdet er 
udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde, er der ikke fastsat strenge.
re miljømål for kystvandsområdet i vandplanen. 

God økologisk tilstand er udtryk for: 

•� En svag afvigelse fra en tilstand upåvirket af menneskelig aktivitet (refe.
rencetilstand). 

I forslaget til vandplan er den økologiske tilstand kun fastlagt ved dybdegræn.
sen for ålegræs. Kystområdet tilhører kystvandet: "Åbne Lillebælt nord", hvor 
dybdegrænsen for opnåelse af god økologisk tilstand er fastsat til 9,0 m svaren.
de til en gennemsnitlig kvælstofkoncentration i vækstsæsonen på 142 bg N/l. 

For de lavvandede områder er målsætningen for dybdeudbredelsen af ålegræs 
væsentligt dybere end den maksimale dybde i området, og derfor skal målop.
fyldelsen vurderes ud fra en relateret kvælstofkoncentration. 

Vandplanen er endnu ikke vedtaget, og der er stadig stor usikkerhed om pla.
nens fastsættelse af virkemidler, hvorfor der ikke redegøres nærmere for vand.
planens anvendelse af virkemidler til reduktion af næringsstofbelastningen og 
forbedring af miljøtilstanden i øvrigt.  

Der findes ingen nyere undersøgelser af miljøtilstanden i kystområdet ud for 
Gyldensteens Inddæmmede Strand. Seneste opdaterede beskrivelse af miljøtil.
standen i kystvandene ved Fyn findes i forslag til vandplan for Lillebælt/Fyn. 

Miljøtilstanden i det nordlige Lillebælt er generelt påvirket af for høje nærings.
stofkoncentrationer og deraf følgende øget algevækst og udbredt iltsvind i dy.
bere liggende områder. De forhøjede næringsstofkoncentrationer giver også 
anledning til øget vækst af trådalger og andre eutrofieringsbetingede alger som 
søsalat og tarmrørhinde, der kan forringe mulighederne for vækst af ålegræs 
(Nielsen m.fl., 2002). I forslag til vandplan er den økologiske tilstand vurderet 
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at være "Ringe" svarende til en dybdegrænse for ålegræs på 5,6 m mod den 
målsatte dybdegrænse på 9,0 m. 

I vandplanen er det for lignende lavvandede områder . Emtekær Nor, Torø Vig 
m.fl. vurderet, at forekomst af trådalger, ringe artsdiversitet af bundfauna og 
høje klorofylkoncentrationer forhindrer opfyldelse af miljømålsætningen. 

!�$.� ?&�(�&����
��:���(**�

!�$.$!� >��'�����
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I hovedforslaget etableres en fersk sø med rørskov i den østlige del af den nu.
værende Gyldensteens Inddæmmede Strand, også kaldet Langø Enge. Området 
vil fremover få afløb mod øst til Kragelund Møllebæk og dermed få et vand.
spejl, som er beregnet til i gennemsnit for året at være en middelvandstand i 
kote −0,03 m DVR90. Området vil få en vandflade på ca. 144 ha, hvoraf vand.
dybden vil være over 0,5 m på de 75 ha og over 1,0 m på kun 2 ha. Forslaget er 
vist på Figur 12.7 og nærmere omtalt i kapitel 3.�

 

Figur 12�7  Hovedforslaget vist med afstrømningsopland og højvandssluse ved 
Kragelund Møllebæk  

 
Vandkvaliteten og dermed natur. og miljøtilstanden i søer afhænger i høj grad 
af tilførslen af næringsstofferne kvælstof (N) og fosfor (P), der kan komme via 
spildevand eller et tab fra især dyrkede marker i afstrømningsoplandet. I danske 
søer beliggende i oplande med meget landbrug er algevæksten i søvandet oftere 
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begrænset af fosfor end af kvælstof. Det er lettest at opnå forbedringer i vand.
kvaliteten ved at begrænse tilgængeligheden af fosfor yderligere, og derfor er 
indsatsprogrammerne for søer i de statslige vandplaner baseret på tiltag i oplan.
det, der kan reducere fosfortilførslen til søer. Hvis søen er rig på fosfor (typisk 
over ca. 0,100 mg P/l), vil der være stor vækst af planktonalger, uklart vand, 
mangel på undervandsplanter og en fiskebestand domineret af karpefisk som 
skaller og brasen. Klart vand og udbredt undervandsvegetation vil typisk have 
et fiskesamfund med en større andel af rovfisk som aborrer og gedde. Desuden 
vil undervandsvegetationen og de tilknyttede smådyr give et større fødegrund.
lag for vandfugle. 

I det følgende vurderes den nuværende og fremtidige tilførsel af kvælstof og 
fosfor til og fra søen, og miljøtilstanden i søen på kort og lang sigt beregnes. 
Forudsætninger og detaljer for vurderinger og beregninger findes i Bilag 10. 

På Miljøportalen (www.miljoeportalen.dk) findes der få vandkemidata fra 
vandløbene i søens opland. Der er udført 3 målinger i 2002 af total.P og total.N 
i henholdsvis Stamperenden og Kragelund Møllebæk med følgende årsgen.
nemsnit: 

Stamperenden (forholdsvist rent vandløb med grundvandsudsivning) 
Total.P: 0,039 mg P/l 
Total.N: 6,0 mg N/l 

Kragelund Møllebæk (landbrugspåvirket vandløb) 
Total.P: 0,091 mg P/l 
Total.N: 5,3 mg N/l 

På baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning af effek.
ten af retablerede vådområder" (Hoffmann m.fl., 2005) og erfaringsdata for tab 
af kvælstof fra landbrugsarealer, er der beregnet et nuværende årligt tab af 
kvælstof til kystvandet på 4.600 kg N/år fra de arealer, hvor den kommende sø 
og søens afstrømningsopland vil ligge i hovedforslaget.  

Etablering af søen vil reducere landbrugsarealet i oplandet fra 230 ha til 47 ha, 
og den fremtidige tilførsel af kvælstof til søen vil være 2.400 kg N/år. Ved at 
anvende nationale overvågningsdata fra vandløb beliggende i landbrugsområ.
der kan tilførslen af fosfor til søen beregnes til 38 kg P/år (Danmarks Miljøun.
dersøgelser, 2007). 

Der er beregnet en gennemsnitlig årlig tilførsel af vand til den kommende sø på 
5,4 l/s/km2 fra oplandet. Det svarer til ca. 492.000 m3/år, inkl. et usikkert bidrag 
af vand fra det kommende søområde, men uden vandbidrag fra Kragelund Møl.
lebæk. Herefter kan der beregnes en vandføringsvægtet indløbskoncentration af 
kvælstof og fosfor til søen på ca. 5,0 mg N/l og 0,08 mg P/l, hvilket er på ni.
veau med de målte værdier i Kragelund Møllebæk.  

Søen vil i de første år efter retablering være ustabil med hensyn til næringsstof.
fer og dyre. og planteliv, men vil med tiden indstille sig i en ligevægt i forhold 
til den eksterne tilførsel af næringsstoffer. Da søen ikke vil have forbindelse til 
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andre søer, kan der gå mange år, inden søen har opnået status som en alminde.
lig lavvandet sø med et dertil hørende naturligt dyre. og planteliv. Indvandrin.
gen af fisk som skalle, gedde, aborre og ål fra Kragelund Møllebæk vil dog 
kunne ske i løbet af få år. 

Når søen er i ligevægt med den eksterne tilførsel af kvælstof og fosfor, vil der 
være en tilbageholdelse i søen på grund af sedimentation, optagelse i planter og 
bakteriel omsætning af kvælstof (denitrifikation).  

 Tilbageholdelsen af kvælstof kan beregnes ud fra 2 modeller (Jensen m.fl., 
1997 og Jensen m.fl., 1994). Med en opholdstid på 1,5 år kan der beregnes en 
tilbageholdelse på 46 % af den tilførte mængde kvælstof med model 1 og 86 % 
med model 2. Der er valgt et gennemsnit af de to modeller på 66 %. Det svarer 
til en kvælstoffjernelse i søen på 3.700 kg N/år. Via afløbet vil der således kun 
transporteres 900 kg N/år til Lillebælt i modsætning til de 4.600 kg N/år, der i 
dag tilføres.  
 
Hovedforslaget vil reducere kvælstoftilførslen til Lillebælt med 3.700 kg N/år. 

I søen forventes en kvælstofkoncentration på ca.1,6 mg N/l som årsgennemsnit, 
men med stor årstidsvariation og de højeste koncentrationer i vinterhalvåret. 
Hovedparten af kvælstoftilførslen vil ske som uorganisk kvælstof i form af ni.
trat. Koncentrationen er så høj, at planktonalger ikke vil være vækstbegrænset 
af kvælstof i forår, efterår og vinter, men muligvis vil der i tørre perioder om 
sommeren være meget lave og vækstbegrænsende koncentrationer af uorganisk 
kvælstof. Koncentrationen vil også afhænge af udbredelsen af undervandsplan.
ter, der bidrager til at fjerne kvælstof fra vandfasen. 

 Tilbageholdelsen af fosfor og fosforindholdet i søen kan beregnes ud fra en 
fosformodel, der er velegnet til at beskrive forholdene i lavvandede søer (Prai.
rie 1988):  

  
Med en indløbskoncentration på 0,08 mg P/l og en opholdstid på 1,5 år fås en 
tilbageholdelse i søen på ca. 30 % og en fosforkoncentration i søen på 0,055 
mg P/l. 

Med en fosforkoncentration på 0,070 mg P/l kan der ud fra formlen: 

Klorofyl a = 229,1 * TP(0,8)  

beregnes en klorofylkoncentration (sommergennemsnit) på ca. 26 bg/l i søen. 
Ifølge udkast til vandplanerne defineres god økologisk tilstand for lavvandede 
søer som et klorofylindhold på maks. 21.25 bg/l i sommergennemsnit. Klorofyl 
er et udtryk for mængden af planktonalger i vandet og dermed vandets klarhed.  

Med det vurderede fosfor. og klorofylniveau kan søen på længere sigt muligvis 
opnå en "god økologisk tilstand", især hvis der hurtigt indvandrer undervands.
planter. De dominerende vanddybder på 0.1 meter vil være gunstige for etable.
ring og udvikling af bundvegetationen, idet der vil være lys til bunden i hoved.
parten af søen. Søen vil udvikle sig til søtype 9 (alkalisk, ikke brunvandet og 
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fersk sø). Søen forventes koloniseret af plantearter som børstebladet vandaks, 
kruset vandaks, hjertebladet vandaks, tornfrøet hornblad m.fl. og af fisk som 
hundestejle, skalle, gedde, aborre og ål. Søen vil med en størrelse på 144 ha 
muligvis blive omfattet af statens vandplan for Hovedvandopland Lillebælt/Fyn 
ved revisionen af vandplanen i 2015 med målsætningen "god økologisk til.
stand" eller "godt økologisk potentiale". 

Efter etableringen er der risiko for, at trådalger og/eller planktonalger vil domi.
nere, fordi næringsstofniveauet vil ligge i den høje ende som følge af frigivelse 
af fosfor fra søbunden. Dette kan forsinke eller forhindre udviklingen af en al.
sidig undervandsvegetation. 

Søen vil hurtigt indstille sig i ligevægt med kvælstof, der indgår i de bakterielle 
nedbrydningsprocesser og kontinuert kan afgasses som frit kvælstof. Mere pro.
blematisk kan det være med fosfor, da der ofte er opbygget en stor fosforpulje i 
jorden efter mange års intensiv dyrkning med tilførsel af gødning. Fosforpuljen 
i jorden kan være stabil i den nuværende afvandede tilstand, hvor ilt trænger 
ned i jordlaget og fastholder den jernbundne del af fosforpuljen. Oversvømmel.
se af landbrugsjord ved etablering af søen vil medføre et skift fra overvejende 
iltede til overvejende iltfrie tilstande, fordi ilt diffunderer 20 gange langsomme.
re i vand end i luft. Det har betydning for de forbindelser og stoffer, der ændrer 
iltningstrin i jordlagene som f.eks. ferri.jern, der reduceres til ferro.jern. Ved 
reduktion af ferri.jern kan der samtidig frigøres fosfat til jordvandet og søvan.
det, som også kan transporteres videre og belaste nedstrøms vandområder. Are.
alerne i det kommende søområde er ikke okkerklassificerede. 

Fosforfrigivelsen vil aftage over tid i takt med, at jordens pulje af mobilt fosfor 
udtømmes. Beregninger viser imidlertid, at fosforfrigivelsen i værste fald kan 
foregå over en periode på flere årtier med en langsomt reduceret årlig rate.  

Der er udtaget jordprøver 9 steder i den østlige del af inddæmning, og prøverne 
er analyseret for indhold af fosfor med forskellige bindingsforhold, de såkaldte 
fosforpuljer. Resultaterne er nærmere beskrevet i Bilag 10. Der er herved be.
regnet en samlet mobil fosforpulje på ca. 20 tons i de øverste 15 cm af jordla.
gene inden for søarealet på 144 ha. 

På grund af det langsomme vandskifte i søen vil jordens fosforpulje i den 
kommende tid/periode aflastes meget langsomt via afløbet. Søen vil som tidli.
gere nævnt opnå en god tilstand som modelberegnet med en fosforkoncentrati.
on på 0,055 mg P/l, men det vil formentlig tage flere årtier. I de første mange år 
må der forventes fosforkoncentrationer i søen på måske 0,5 mg P/l og en dårlig 
miljøtilstand på grund af stor vækst af trådalger og planktonalger. De mange 
planktonalger vil i perioder med vandafstrømning fra søen kunne belaste Kra.
gelund Møllebæk med alger og dermed forringe vandløbskvaliteten. Desuden 
vil søens fosforoverskud over tid blive aflastet til Lillebælt, hvor det kan bidra.
ge til den generelle forurening af det marine miljø. Det er ikke muligt at kvanti.
ficere den årlige mertilførsel eller tidshorisonten. 

Søen ved Gyldensteen vil i hovedforslaget kunne opnå en god miljøtilstand på 
langt sigt, da belastningen med næringsstoffer fra oplandet vil være begrænset 
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efter ekstensivering af landbrugsdrift i oplandet. Indvandringen af et dyre. og 
planteliv, der er typisk for lavvandede søer, vil kunne ske i løbet af få år. Eks.
tensivering af landbrug og retention i den kommende sø vil reducere kvælstof.
tilførslen til kystvandet fra projektområdet med ca. 3.700 kg N/år og dermed 
bidrage til en (beskeden) forbedring af miljøtilstanden i Lillebælt. Den mobile 
fosforpulje i de øverste jordlag vil betyde, at søen fra start bliver meget næ.
ringsrig med en stor algeproduktion og dermed uklart vand. Denne situation 
kan på grund af det langsomme vandskifte i søen fortsætte i årtier, indtil den 
modelberegnede ligevægtstilstand er nået. Fosforpuljen vil under aflastning via 
Kragelund Møllebæk øge tilførslen af fosfor til Lillebælt og forringe vandkvali.
teten i selve Kragelund Møllebæk på grund af tilførsel af organisk stof i form af 
alger.  

?
�'�6��

I hovedforslaget afkortes Ålebækken, og udløbet flyttes til området umiddelbart 
nord for Gyldensteensvej, hvor der etableres en ny højvandssluse ud til den 
genskabte fjord, Gyldensteen Strand. Herved genskabes et naturligt forløb af 
Ålebækken. Flytningen af udløbet i hovedforslaget kan ændre stuvningsforhol.
dene ved højvande og dermed afvandingsforholdene for Ålebækken opstrøms 
for projektområdet.  

Projektet kan medføre en periodisk stuvningseffekt ca. 150 m op i Stamperen.
den fra udløbet i Ålebækken. Dette anses dog ikke for kritisk, idet ørrederne 
gyder længere opstrøms i vandløbet. Samtidig forventes det ikke, at stuvningen 
vil påvirke smådyrsfaunaen eller hindre opfyldelse af vandløbets høje målsæt.
ning, da de mest værdifulde strækninger af vandløbet ligger betydeligt længere 
opstrøms end den påvirkede strækning.�

Anderledes er det for Ulvemarksrenden, hvor der vil være stuvningseffekt op til 
vandløbsbunden når kote 0,2 m, hvilket svarer til de nederste ca. 180 m af 
vandløbet. Stuvningen vil derfor påvirke de nederste ca. 100 m af den ca. 250 
m lange strækning (station 2430.2685) med egnet gydesubstrat i Ulvemarks.
renden. Her vil strømhastigheden falde med øget risiko for tilsanding af gyde.
bankerne. Hvis strømhastigheden falder, og gydebankerne sander til, kan der ud 
over en negativ påvirkning på den naturlige fiskebestand også forventes en for.
ringelse af smådyrsfaunaen på denne strækning. Det vil derfor være hensigts.
mæssigt, at der kompenseres for tabet af gydebanker ved at udlægge nyt gy.
degrus på egnede strækninger længere opstrøms i vandløbet som afværgeforan.
staltning. 

Vandspejlets medianminimum i Ålebækken ved Ulvemarksrendens tilløb for.
ventes at blive 2.10 cm lavere end i dag, hvilket ikke forventes at påvirke ørre.
dernes gydemuligheder eller smådyrsfaunaen i Ulvemarksrenden.  

Den nedre del af Ålebækken er menneskeskabt ved afvandingen, Figur 12.10. 
Vandløbet er med blødbund og kanaliseret, og der forventes ikke et naturmæs.
sigt tab ved at flytte udløbet til Gyldensteensvej.  
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Figur 12�10  Ålebækken inden nuværende udløb ved højvandsslusen ved Stegø Mølle.  

 
Hvis Ålebækkens nedre løb omlægges og udløbet i havet flyttes, vil vandgen.
nemstrømningen ved Stegø Mølle imidlertid reduceres betydeligt, og derfor bør 
vandløbsprofilet på de nederste ca. 400 m af den nuværende Ålebækken ind.
snævres, således at den ligner den nedre del af "Kristianlund Østre Enge". En 
strækning af Ålebækken på ca. 300 m opstrøms tilløbet af "Kristianlund Østre 
Enge" tilkastes ikke i forbindelse med projektet. Denne strækning kan potentielt 
virke som en "blindgyde" for ørredsmolten med øget smolttab til følge. 

Som udgangspunkt må det forventes, at havørreder fra "Kristianlund Østre En.
ge" fortsat vil kunne finde vandløbets udløb til havet, hvis det fortsat ligger, 
hvor Ålebækken har udløb i dag. Der er dog en risiko for, at havørreder fra 
Ålebækken, som er i havet, mens Ålebækkens udløb flyttes, kan have svært ved 
at finde det nye udløb i Gyldensteen Strand og dermed også gydepladserne i for 
eksempel Stamperenden. Det kan ikke udelukkes, at havørreder, der stammer 
fra Stamperenden og Ulvemarksrenden, vil trække op i "Kristianlund Østre En.
ge", hvis den fortsat har udløb ved Stegø Mølle. 

Havørredsmolten er typisk 10.20 cm, når de forlader Ålebækken i marts/april, 
og er derfor i en størrelse, hvor de udgør et potentielt bytte for skarven. Skarven 
fanger især fisk, der er mindre end 20 cm, men det forventes ikke, at præda.
tionstrykket fra skarv ændres, hvis Ålebækken ledes ud i to separate udløb i den 
genskabte Gyldensteen Strand, da Ålebækken også på nuværende tidspunkt 
løber ud i et lavvandet kystområde.  

Kragelund Møllebæk forbindes med den nyskabte ferskvandssø via en høj.
vandssluse (rør 0,6 m i diameter), således at vandet kan ledes fra søen i perio.
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der med høj vandstand. De høje fosforkoncentrationer og den høje algeproduk.
tion, som forventes i ferskvandssøen i de første mange år efter dennes etable.
ring, vil påvirke tilstanden i den langsomt flydende nedre strækning af Krage.
lund Møllebæk, hvis vandet fra søen ledes ud i Kragelund Møllebæk. Et højt 
indhold af organisk materiale, inklusiv alger, samt potentielt reducerede iltkon.
centrationer i den nederste del af vandløbet, vil medføre et fattigt smådyrssam.
fund og samtidig forsinke målopfyldelsen i denne del af vandløbet.  

Vandstanden i søen kan i sommerperioden falde med ca. 20 cm som følge af 
fordampning. Derfor er det foreslået, at højvandsslusen skal kunne åbnes for at 
lede vand fra Kragelund Møllebæk til søen i de tørre perioder (juni til septem.
ber). De tørre perioder kan imidlertid falde sammen med udtrækket af smolt i 
maj.juni. DTU Aqua har bl.a. påvist i Egå Engsø, at det kan introducere et 
smolttab på op til 80 %, hvis smolten bliver ledt ind i en sø med varmt vand, 
som de ikke kan finde ud af igen, inden de mister vandretrangen i starten af juni 
(Jan Nielsen DTU Aqua, pers meddelelse). Det kan også være et problem, hvis 
der tages så meget vand fra Kragelund Møllebæk, at det leder ørredyngel ud i 
søen. Ligeledes kan en kraftig reduktion i vandløbets vandføring til havet hin.
dre eller forsinke optrækkende havørreder på deres vej mod gydepladserne.  

Derfor må det overordnet konstateres, at det vil være et problem for fiskene og 
smådyrsfaunaen i vandløbssystemet, hvis ferskvandssøen forbindes med Krage.
lund Møllebæk.  

På grund af de beregnede høje fosfor koncentrationer og den forventede høje 
algeproduktion i den nyskabte ferskvandssø, bør der ikke ledes vand fra søen 
ud i Kragelund Møllebæk. Omvendt bør der heller ikke ledes vand fra Krage.
lund Møllebæk til søen. I en situation, hvor søen ikke er forbundet med vandlø.
bet, kan der i perioder med høj vandstand ledes vand direkte ud i kystområdet 
som beskrevet for Engsø.varianten (Variant 3). 

���*�
�'�

Hovedforslaget omfatter en gennembrydning af det nuværende kystdige mel.
lem Langø og St. Stegø i tre brede åbninger, Figur 12.12, hvorved der genska.
bes et ca. 214 ha stort lavvandet kystområde som føres tilbage til den oprindeli.
ge tilstand som øhav. Vanddybden i det nye kystområde vil generelt være under 
1 m bortset fra i et ca. 20 ha stort centralt område, som kaldes Lindholm Rende.�

 Både under normale og ekstreme tidevandsforhold vil indløb til den genåbnede 
fjord optræde gennem alle tre kanalindløb. Under flod optræder strømningen 
først i det vestligste kanalindløb, og som vandstanden stiger, bliver de to øvrige 
indløbskanaler aktive. Ved ebbe foregår udstrømningen først gennem alle tre 
kanaler, men ved sidste del af ebbe.perioden er der kun strømning i den vestlig.
ste kanal. Under flod bevæger strømningen sig østover inde i fjorden, hvorimod 
den går mod vest ved ebbe. Strømhastighederne i den genåbnede fjord er gene.
relt meget små, typisk 5.10 cm/s, men mange steder < 5 cm/s. 



�������������
��������������	������������������	
����	
������	����������	�����	�	�����.8���	
���	�����	��

::0�;��	��:�����0�
:��!$���:��!#�$%:<="��0:&>?:����
�	���!%��
������!!=��	��:����.8���	
���	�����	�=!@�@!!���0A�

200 

�� �

Strømhastighederne i indløbskanalerne er størst imellem øerne/holmene. Dette 
både for normale og ekstreme tidevandssituationer. De største hastigheder op.
træder i den vestligste kanal. I denne kanal er de maksimale hastigheder under 
normale tidevandsforhold ca. 0,6 m/s. Under ekstreme tidevandsforhold er de 
maksimale hastigheder ca. 1 m/s. 

Figur 12�11  Strømningsforholdene under ekstreme tidevandsforhold. 

 
Figur 12.11 viser strømningsforholdene under indstrømning til fjorden under 
ekstreme tidevandsforhold. 

Ved sammenligning med den tilsvarende figur for nuværende situation ses, at 
strømhastighederne i strædet mellem St. Stegø og Mågeøerne er markant øget 
ved den fremtidige situation. Ved østliggående strøm er forskellen mellem eksi.
sterende og fremtidige situation minimal. Forklaringen på forskellene ved vest.
liggående strøm er, at vandvoluminet i fjorden, for en dels vedkommende, ud.
skiftes gennem strædet mellem St. Stegø og Mågeøerne. 

Vanddybdevariationen i fjorden under normale tidevandsforhold er ca. 0,35. 
0,5 m. I den beregnede periode, der også inkluderer ekstreme vandstande, vari.
erer vanddybden mellem 0,35 m og 2,6 m inde i fjorden. 

Ved ekstreme tidevandssituationer øges vanddybden i fjorden, da tidevands.
standen ved kysten er højere end i normalsituationen. Tilsvarende trækkes mere 
vand ud af fjorden, idet den laveste vandstand under ekstreme tidevandsforhold 
er lav langs kysten. Under ekstreme tidevandsforhold kan fjorden næsten tør.
lægges, mens dette ikke vil være tilfældet under normale tidevandsforhold.  

For både nuværende og fremtidige forhold udgør de tørlagte områder under 
ekstremt lavvande et større areal end under normal lavvande. Dette er mindre 
udtalt i området udfor St. Stegø end langs det nuværende dige og i den genåb.
nede fjord. 
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Forskellen i vanddybde på kystsiden er meget lille, når man sammenligner ek.
sisterende med fremtidige forhold. 

Figur 12.12 viser vanddybder i fjorden under højvande ved normale tidevands.
forhold. Det ses, at vanddybderne er størst i den vestlige strømningskanal og i 
et øst.vestgående bælte midt i fjorden. 

Figur 12�12  Fremtidige vanddybder i fjorden 

 
Det er undersøgt, hvor meget vand, der udskiftes i fjorden under en normal ti.
devandsvariation. Dette er gjort ved at udtrække den beregnede vandføring 
langs en linje, der markerer grænsen mellem kysten og fjorden, og herefter be.
regne voluminet (den akkumulerede vandføring). Resultatet er, at der typisk 
udskiftes mellem 800.000 m3 og 1.200.000 m3 fra lav. til højvande. Under eks.
treme tidevandsforhold kan dette tal næsten firdobles. 

Den hydrauliske opholdstid i et afgrænset område er den tid, et vandelement i 
gennemsnit opholder sig i området. Opholdstiden er afhængig af områdets 
vandvolumen samt ind. og udstrømmende vandmængder. 

I dette projekt er der anvendt den simple antagelse, at opholdstiden er lig med 
vandvoluminet divideret med den tilførte/afledte vandføring. Over en tide.
vandscyklus gennemstrømmer der i gennemsnit 1.000.000 m3 vand. Dette sva.
rer til en middelvandføring på 22,4 m3/s. Vandvoluminet er bestemt som det 
vandvolumen, der er i fjorden ved middel højvande, fratrukket det volumen der 
er ved middel lavvande. Ud fra modellens resultater er vandvoluminet bestemt 
til 1.530.000 m3. Heraf fås en hydraulisk opholdstid på ca. 19 timer. 

Umiddelbart vil saltholdigheden af fjordvandet være identisk med saltholdig.
heden af de omgivende kystvande. Effekten af det ferske vand, der strømmer 
fra Ålebækken, vil være minimal. Dette kan anskueliggøres ved at betragte det 
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ferskvandsvolumen, der fra Ålebækken vil blande sig med det saltholdige 
fjordvand i en tidevandscyklus.  

Den maksimale afstrømning fra Ålebækken kan bestemmes ud fra median 
maksimum afstrømning på 26 l/s/km2 og oplandsarealet på 2.033 ha. Dette sva.
rer til en konstant vandføring på 0,52 m3/s der i løbet af en tidevandscyklus ak.
kumuleres til ca. 24.000 m3. Dette vandvolumen udgør højest ca. 2 % af det 
vandvolumen, der udskiftes per tidevandscyklus. For fjorden som helhed vil der 
derfor ikke være en nævneværdig fortyndingseffekt på saltholdigheden fra det 
tilledte åvand.  

I en ganske kort afstand fra åens udløb til fjorden, anslået til ca. 50.100 m, vil 
der eventuelt kunne måles en formindsket saltholdighed. 

Ekstensivering af landbrug og retention i den kommende sø vil reducere kvæl.
stoftilførslen til kystvandet fra projektområdet med ca. 3.700 kg N/år. Desuden 
vil der ske en nettoreduktion i kvælstoftilførslen ved ekstensivering af land.
brugsdrift (ca. 140 ha i omdrift i dag) i selve fjorden på ca. 1800 kg N/år, når 
man indregner en fremtidig kvælstofdeposition på 12 kg N/ha/år på de 214 ha 
vandflade. Samlet set vil projektet således reducere kvælstoftilførslen til havet 
med 5.500 kg N/år.  

Det antages, at fosforpuljerne i det marine område er ligeså mobile som i søom.
rådet, men de fysisk kemiske forhold i sedimentet vil være meget anderledes, 
og der findes ingen undersøgelser om fosforfrigivelse fra sedimentet efter gen.
skabelse af et marint område. Det hurtige vandskifte gør, at fosforkoncentratio.
nen i det marine område aldrig bliver høj, men der kan ske en generel udvask.
ning af overskudsfosfor til Lillebælt, som ikke kan kvantificeres.  

Der er ikke foretaget modellering af sedimenttransport eller morfologi i fjorden 
og de tilgrænsende kystvande. Der er derimod lavet en vurdering af, om vand.
strømningen og bølgebevægelsen i fjorden giver anledning til sedimentmobili.
sering og eventuel suspensionstransport. 

Det vurderes generelt, at resuspension af sediment primært vil ske på grund af 
bølgebevægelsen i fjorden. Dette er fundet ud fra beregninger for forskellige 
kombinationer af vanddybder, middelstrømhastighed og signifikant bølgehøjde. 
Vanddybder og strømhastigheder er opnået fra modelresultaterne i Bilag 2, 
hvorimod bølgehøjder er opnået fra notatet i Bilag 3. 

Antages det f.eks., at bølgehøjden er negligibel, skal der for vanddybder på 
mellem 0,5 og 1,0 m være en strømhastighed på mere end ca. 0,25 m/s for at 
påbegynde erosion af finkornet sediment. En sådan hastighed forekommer kun 
på et mindre område af fjorden ud mod indløbskanalerne samt i disse.  

Antages derimod, at strømhastigheden er negligibel, kræves der en signifikant 
bølgehøjde på 0,15 m for at mobilisere finkornet sediment på 0,5 m vanddybde, 
og en tilsvarende bølgehøjde på 0,25 m, for at fint sediment på 1 m vanddybde 
begynder at erodere. Det vurderes ud fra Bilag 3, at sådanne bølgehøjder op.
træder i det meste af fjorden under ekstreme forhold. Der er ikke beregnet bøl.
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gehøjder for normale vindsituationer, men det skønnes, at bølgehøjde på 0,15.
0,25 cm kan opnås ved middel vindstyrker. Alt i alt skønnes, at bølger vil være 
den primære kraft for mobilisering af fint sediment. 

I områder, hvor strøm. og bølgeeffekt er størst, f.eks. i indløbskanalerne til 
fjorden, vil det fine sediment med tiden borteroderes til en ligevægtsdybde, 
hvor de eroderende kræfter er i balance med sedimentets forskydningsstyrke. 
Afhængigt af fjordbundens geologi er det også en mulighed, at fint sediment 
eroderes bort, og underliggende sand lag eksponeres. For sand med en antaget 
korndiameter på 0,2 mm kræves for en vanddybde på 1 m en bølgehøjde på 
0,35 m, for at bundtransport begyndes. For at suspensionstransport initieres for 
samme vanddybde, kræves en bølgehøjde på 0,65 m. Denne bølgehøjde er 
imidlertid tæt på kriteriet for, at bølgen bryder, hvilket i de fleste tilfælde vil 
give anledning til suspensionstransport. Med henvisning til Bilag 3 vurderes 
det, at det kræver forholdsvis ekstreme vindhastigheder at bringe sandede se.
dimenter i suspension i indløbskanalerne og fjorden. 

Det kan ikke udelukkes, at der transporteres sandede sedimenter ind i indløbs.
kanalerne fra kystområdet. Under alle omstændigheder vil der indstille sig en 
ligevægt mellem de stabiliserende og eroderende kræfter, således at det er be.
grænset, hvor langt ind sandtransport vil kunne forekomme. 

Alt i alt forventes det, at der vil forekomme resuspension af finkornet sediment 
fra fjordbunden fra bølgedannelse selv ved middel vindhastigheder. Det kan 
ikke på forhånd vides, hvor høje sedimentkoncentrationerne vil være, men det 
forventes, at koncentrationsniveauet vil mindskes, efterhånden som systemet 
nærmer sig en ligevægtssituation. Der forventes ikke nævneværdig sandtrans.
port i området. 

Ændringerne i strømforhold vil være små, men vil samlet skabe større hetero.
genitet i strømforholdene i øhavet. Den større variation i bathymetri og strøm.
forhold vil kunne medvirke til at skabe større variation i levesteder for det na.
turlige plante. og dyreliv i kystområdet. 

Opholdstiden af vandmasserne i det genskabte kystområde bliver ganske kort 
og vil dermed kunne forhindre, at der opstår områder med stillestående vand.
masser med risiko for sedimentation af organisk stof i form af alger og dødt 
organisk materiale. I sådanne områder vil der være stor risiko for iltsvind. Sær.
ligt i de første år efter retablering af øhavet, inden der har indstillet sig en lige.
vægt mellem strøm og bølgepåvirkninger og resuspension, vil det gode vand.
skifte have stor betydning for opretholdelse af en god vandkvalitet i området. 

Det kan ikke udelukkes, at der i fortyndingszonen ved udløbet af Kragelund 
Møllebæk . 50.100 m zone omkring udledningspunktet . vil kunne ses virknin.
ger af etablering af projektet i form af øget forekomst af eutrofieringsbetingede 
makroalger som søsalat, tarmrørhinde og trådformede alger som følge af øget 
fosfortilførsel fra søen til udløbsområdet for Kragelund Møllebæk. Det må for.
ventes, at aflastningen af fosfor oftest vil ske i forbindelse med større afstrøm.
ninger efter en periode med varmt og stille vejr i sommerperioden. I netop 
sommerperioden er risikoen for øget vækst af eutrofieringsbetingede makroal.
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ger størst. Som tidligere nævnt vil denne virkning af projektet formentlig kunne 
strække sig over flere årtier. Det skal dog bemærkes, at projektet samtidig vil 
medvirke en permanent reduktion i tilførslen af kvælstof til kystområdet på 
omkring 5.500 kg kvælstof pr. år. Denne virkning vil i et vist omfang kunne 
modvirke effekten af øget fosfortilførsel i de situationer, hvor kvælstof er be.
grænsende for væksten af de eutrofieringsbetingede alger. 

Det vurderes, at der i løbet af forholdsvis kort tid vil indfinde sig en række op.
portunistiske arter af bunddyr i det genskabte kystområde, som må forventes at 
kunne etablere sig i tætte bestande, som vil udnytte den store pulje af dødt or.
ganisk materiale, der vil opstå, når området skifter fra landbrugsjord til vand.
dækket kystvand. Denne tætte bestand af børsteorme, snegle og krebsdyr vil 
kunne udgøre en god fødekilde for en række vadefugle, måger og andefugle. 

Efter en årrække vil kystområdet miljøtilstand stabiliseres, og det må forventes, 
at der vil indvandre havgræs i de dybere områder, og at havgræsset vil medvir.
ke til at stabilisere sedimentet. 
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Samme påvirkninger som i hovedforslaget. 
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Med denne variant bevares Ålebækken i dens nuværende forløb. Det vil sige 
med udløb gennem højvandsslusen ved Stegø Mølle. Hvis Ålebækkens forløb 
bevares, forventes der ikke ændringer i afvandingsforholdene for vandløbets 
omgivelser og heller ikke påvirkninger af vandløbets fisk eller smådyr.   
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Samme påvirkninger som i hovedforslaget. 

!�$.$.� ?
�&
�*��A�2�*�+'�6����
���&�*&
���+�'�5�*��@���

�6�
Samme påvirkninger som i hovedforslaget.�
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I stedet for at lede "Kristianlund Østre Enge" til havet via den oprindelige og 
kanaliserede del af Ålebækken, der i givet fald skal indsnævres, foreslår Fiske.
plejekonsulent Jan Nielsen fra DTU Aqua, at det nedre løb af "Kristianlund 
Østre Enge" flyttes væk fra den nuværende Ålebækken. Vandløbet vil i stedet 
blive ført lige frem igennem det nye dige i et separat afdiget og naturlignende 
forløb på tværs af den nuværende Ålebækken, så "Kristianlund Østre Enge" 
løber direkte ud i Gyldensteen Strand gennem en kulvert/bro gennem det nye 
dige. Løsningsforslag vil kræve en sidehængt højvandssluse ved udløbet af 
"Kristianlund Østre Enge". En sådan løsning vil betyde, at "Kristianlund Østre 
Enge" afkortes, men vandløbet vil få et mere naturligt og oprindeligt forløb 
med et større fald. Hvis udløbet fra "Kristianlund Østre Enge" flyttes, kan den 
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gamle højvandssluse ved Stegø Mølle helt lukkes, og man undgår at skulle ind.
snævre vandløbsprofilet i den nedre del af den tidligere Ålebækken.  De to 
"blindgyder" fra den tidligere Ålebækken (på hver sin side af den afdigede 
"Kristianlund Østre Enge") kan efterlades uden vedligeholdelse således, at de 
langsomt gror til med vegetation. Forbindelsen imellem det nye udløb af 
Kristianslund Østre Enge og de to blindgyder fra Ålebækkens løb lukkes for at 
undgå, at ørreder farer vild i blindgyderne og evt. bliver ædt af fugle og gedder. 
Da optrækkende havørreder anvender lugtesansen til at finde tilbage til deres 
gydevandløb, kan det også være en fordel at lede "Kristianlund Østre Enge" ud 
i Gyldensteen Strand, således at duftstoffer fra både Ålebækken og "Kristian.
lund Østre Enge" kommer ud til dette fjordområde. Ved etablering af et nyt 
vandløbstracé skal det være muligt at køre langs med vandløbet, såfremt vand.
løbet skal vedligeholdes med maskine.�

���*�
�' 
Samme påvirkninger som i hovedforslaget. Øget tilførsel af vand fra Kristian.
lund Østre Enge er ubetydelig i forhold til vandudskiftningen i Gyldensteen 
Strand. 
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Opretholdelse af et åbent englandskab, som foreslået med engsø.varianten, vil 
kræve etablering af en ny mindre pumpestation. Vandstanden vil herefter kunne 
reguleres på pumpestationen i perioder med afstrømning. I sommerperioden vil 
der til gengæld som følge af fordampningen ske optørring af området. Omfan.
get af optørringen vil evt. kunne reguleres, hvis der samtidig kan opnås tilladel.
se til i sommermånederne at lede en mindre del af vandføringen i Kragelund 
Møllebæk eller Ore Strands Landkanal ind i inddæmningen. Forslaget til Vari.
ant 3 er vist i Figur 12.13. 
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Figur 12�13  Engsø�varianten med afstrømningsopland og pumpestation.  

�
I varianten vil søen være mindre end i hovedforslaget og med en lavere og mere 
variabel vandstand. Vand. og naturkvaliteten forventes at være den samme som 
i hovedforslaget. Søen vil i højere grad få karakter af vådområde med levemu.
ligheder for flere padder og vandinsekter og lavere vækst af planktonalger.  

Afløb fra området vil hovedsagelig finde sted i vinterhalvåret, hvor vandet er 
renest. Dermed mindsker man påvirkningen af den nye fjord, når vandet pum.
pes ud fra området. Der vil dog kunne ske en øget tilførsel af fosfor til Lille.
bælt, men påvirkningen vil være mindre end i hovedforslaget og kan yderligere 
reduceres ved at undgå vandindtag om sommeren fra Kragelund Møllebæk. 
Kvælstofreduktionen til Lillebælt vurderes at være lige så stor i engsø.
variantensom i hovedforslaget.  

?
�'�6��

I engsø.varianten vil der ikke være nogen påvirkning af Kragelund Møllebæk, 
og derfor forventes der ikke ændrede forhold for hverken smådyrsfaunaen eller 
ørrederne. Der er dog udtrykt ønske om i tørre perioder at kunne lede en mindre 
del af vandføringen i Kragelund Møllebæk eller Ore Strands Landkanal ind i 
engsø.området. Dette vil medføre en reduktion i vandføringen i Kragelund 
Møllebæk, som kan påvirke fiskebestanden m.m. på forskellig vis, herunder 
bl.a. udtrækkende ørredsmolt og optrækkende havørreder. 

Der bør generelt ikke ledes vand fra Kragelund Møllebæk til søen (hverken i 
hovedforslaget eller i engsø.varianten), da det kan påvirke ørredbestanden ne.
gativt. 
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Engsø.varianten (Variant 3) adskiller sig ikke fra hovedforslaget med hensyn til 
virkninger på miljøtilstanden i kystområdet.  

Dette alternative forslag vurderes at medføre lige så effektiv en reduktion i 
kvælstoftilførslen til Lillebælt på 3.700 kg kvælstof pr. år. Derimod vurderes 
det, at denne løsning vil give mindre risiko for aflastning af mobilt fosfor fra 
jordpuljen til Lillebælt. Dette forslag vil altså have en mindre negativ virkning 
på vandmiljøet i kystområdet end hovedforslaget. De øvrige positive virkninger 
vil være de samme som i hovedforslaget. 

Samlet set vurderes engsø.varianten at være den miljømæssigt bedste løsning 
for overfladevand, når den kombineres med et nyt udløb af vandløbet Kristians.
lund Østre Enge som beskrevet i Variant 2. Det vil sige en løsning, hvor der 
skabes en Engsø og vandløbene Ålebækken og Kristianslund Østre Enge føres 
direkte ud i den nye fjord, Gyldensteen Strand. Denne løsning er også bedre 
end 0.alternativet, da der genskabes en fjord og en engsø på tidligere land.
brugsjord ved genskabelse af den naturlige hydrologi, og vandløbenes tilstand 
forværres ikke væsentligt ved gennemførsel af nødvendige afværgeforanstalt.
ninger. 
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Samme påvirkninger som i hovedforslaget. 

?
�'�6��

Samme påvirkninger som i hovedforslaget. 

���*�
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De bevarede digestrækninger vil generelt ikke få betydning for vandstrømnin.
gern og vandudskiftningen i fjorden, da de et placeret, hvor terrænet i forvejen 
er højest, og vanddybderne dermed bliver mindst. De bevarede digestrækninger 
vil dog få betydning lokalt, hvor der dannes beskyttede vige og bugter. I disse 
lokale områder vil der lettere kunne aflejres tang, sand og lerslam mv., som i 
første omgang kan skabe blødbund og lugtgener, men som samtidig vil være 
gode fourageringsområder for fugle, og som med tiden vil kunne udvikle sig til 
strandenge. 
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Uanset om hovedforslaget alene eller tilføjet varianter vælges, vil der være be.
hov for at forebygge fosforfrigivelse fra jordlagene. Det kan ske ved at foretage 
1.2 års dyrkning uden tilførsel af fosfor for at udpine i hvert fald den plantetil.
gængelige fosforpulje i jorden.  
Hovedparten af fosforpuljen findes i de øverste jordlag. For at forebygge yder.
ligere fosforfrigivelse fra disse, kan der ske en delvis afgravning af de øverste 
15 cm i særlige problemområder (st. 2, 5, 7 og 9), inden søen/vådområdet gen.
skabes. Mængden af afgravet topjord afpasses efter behovet for jordopfyldning 
andre steder i projektområdet f.eks. til etablering af fugleøer og muldbelægning 
på diger. Til de to planlagte fugleøer kan der aftages ca. 6000 m3 muld (plus ca. 
4000 m3 råjord). 

I 2012 forventes det, at landbrugsarealerne er udlagt med græsafgrøder eller 
græsudlæg. I den forbindelse vil jorden blive udpint for fosfor ved at undlade 
gødning med fosfor og udbringning af gylle. Fosforpuljen i jorden forventes at 
være stor nok til at sikre et rimeligt udbytte af afgrøden i 2012, og der er ikke 
behov for at vedligeholde jordens fosforpulje.  I vækstsæson indtil sø.
en/vådområdet gradvist genskabes, tages der henover sommeren 2.3 høslet eller 
afhøstninger for at fjerne biomasse med fosfor fra projektområdet. 

Erfaringer viser, at der ved høst af biomasse kan fjernes i størrelsesordenen 10.
15 kg P/ha af den akkumulerede fosfor (Skov. og Naturstyrelsen, 2010). Fjer.
nelse af biomasse kan ikke forventes at reducere det årlige fosfortab til søvan.
det markant, da der er store akkumulerede fosformængder i jorden. Det kan dog 
minimere antallet af år, hvor jorden kan lække fosfor til søvandet. En græsbund 
vil desuden have den fordel, at sedimentoverfladen stabileres på grund af tør.
vedannelse, så ophvirvling af sediment og fosfor efter sødannelsen forebygges i 
det første år. Overgangen mellem sø og eng vil også blive mere naturlig og sik.
rer endvidere føde for en lang række fuglearter.  

?
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Det kan ikke udelukkes, at der kan være negative effekter på fiskebestandene, 
hvis vandløbene lægges om, eller hvis der bortledes vand fra vandløb og opstår 
opstuvningszoner med langsomt flydende vand i vandløb, hvor vandet tidligere 
løb hurtigere.  Derfor skal der etableres gyde. og opvækstområder for ørreder 
ved udlægning af sten og grus på de strækninger i vandsystemerne, hvor der er 
et egnet fald. Kommunen har i en årrække registreret ørredens gydepladser og 
har et godt kendskab til, hvor det vil være relevant at supplere med udlægning 
af grus og sten. Det vil også være til gavn for vandløbenes smådyr, som indtil 
videre anvendes til at måle vandløbets biologiske tilstand via målinger af fau.
naklassen. 
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Der udlægges større og mindre sten i det genskabte kystområde. Desuden sås 
der efter høst i 2012 en strandengsblanding på de kommende strandenge, der 
kan stabilisere sedimentet omkring den kommende fjord og give en naturlig 
overgang mellem vand og land.�
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Hvis hovedforslaget vælges, foretages målinger af vandkvaliteten i søen. Der 
udtages årligt 12 vandprøver fra søens dybeste sted, der analyseres efter stan.
darden for NOVANA.programmet. Prøverne udtages månedligt, og der analy.
seres for følgende stoffer: 

•� Ledningsevne 
•� Salinitet 
•� Ilt. og temperaturprofil (feltmåling) 
•� pH          
•� Farvetal       
•� Alkalinitet     
•� Total kvælstof  
•� Nitrat+nitrit.N   
•� Ammoniak+ammonium.N  
•� Total fosfor  
•� Orthophosfat.P 
•� Klorofyl a      
•� Sigtdybde (feltmåling)  
•� Suspenderet stof          
•� Sulfat (måles kun på novemberprøve).    

Prøverne analyses af et akkrediteret laboratorium. Søen undersøges første år 
efter etablering og dernæst efter 3 år og 6 år. Det første år suppleres der med 
månedlige målinger af vandstand og vandføringer gennem højvandsslusen (evt. 
med kontinuert registrering) eller udpumpet vandmængde. Med en størrelse på 
144 ha må det forventes, at søen bliver omfattet af de statslige vandplaner i 2. 
generations vandplaner fra 2015. Hvis det er tilfældet vil staten stå for den 
fremtidige overvågning. Indtil da står bygherre for overvågningen. Hvis søen 
får et højt fosforindhold kan det overvejes at binde fosfor i sedimentet ved til.
sætning af aluminium eller phoslock for at forbedre tilstanden i selve søen og 
forebygge fosforbelastning af kystområdet. 

Hvis der som forventet viser sig at være et væsentligt fosfortab fra søen til Lil.
lebælt via Kragelund Møllebæk, skal tilførsel af vand til Kragelund Møllebæk 
standses.�
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Fiskebestanden og faunaklassen på udvalgte vandløbsstrækninger skal under.
søges, før projektet gennemføres og følges op med årlige undersøgelser i en 3.5 
årig periode efter projektets gennemførelse. For at få de bedst mulige tidsserier 
til vurdering af miljøtilstandens udvikling, fokuseres der på strækninger, som 
tidligere har været undersøgt af Fyns Amt/Naturstyrelsen samt i forbindelse 
med DTU Aquas revision af ørredudsætningsplanen for Fyn. Undersøgelserne 
suppleres med nye undersøgelser på strækninger, hvor der udlægges gydegrus 
og sten. Hvis ørredproduktionen falder, skal der efterfølgende kompenseres 
med udsætninger baseret på den oprindelige ørredstamme. 

���*�
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Der vurderes ikke at være behov for etablering af overvågning, da projektets 
virkning i langt overvejende grad er positiv for miljøtilstanden i kystområdet ud 
for Gyldensteen Strand. 
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Grundvandsforholdene er vurderet inden for undersøgelsesområdet samt ud til 
en afstand af ca. 3 km derfra, idet det vurderes, at der ikke vil forekomme no.
gen påvirkninger af grundvandet uden for den nævnte afstand.  

I forbindelse med vurdering af grundvandsforholdene er der indsamlet oplys.
ninger fra følgende kilder: 

•� Fyns Amts udpegning af områder med drikkevandsinteresser. 
•� Geologiske basisdatakort for Fyns Amt 
•� Jupiter . GEUS' database med borings. og indvindingsoplysninger 
•� GEUS' database med grundvandsrapporter 
•� Potentialekort for primært magasin fra Naturstyrelsen Odense (Fyns Amt). 

Der er udført en vurdering af de eksisterende grundvandsforhold på baggrund 
af ovennævnte kilder. Der er fokuseret på de overordnede hydrogeologiske for.
hold i området, primært på baggrund af geologiske oplysninger fra eksisterende 
boringer. Desuden er grundvandets potentialeforhold i såvel øvre, som nedre 
magasiner, herunder strømningsforholdene, belyst. Endelig er drikkevandsinte.
resserne og forholdene for vandindvindingerne vurderet.  

På baggrund af projektbeskrivelsen er der udført vurderinger af de mulige på.
virkninger på grundvandsforholdene som følge af projektet. I den forbindelse er 
særligt vandstandsændringer i de øvre og nedre magasiner vurderet. Også muli.
ge påvirkninger af områdets grundvandskemiske forhold er vurderet.  

Til brug for denne VVM.redegørelse er der ikke udført undersøgelser i felten i 
relation til grundvand ud over 8 boringer, der er udført i 2011 i det erhvervede 
område for at vurdere bl.a. de geotekniske forhold.  

Det bemærkes, at Naturstyrelsen, Odense er i gang med en kortlægning af for.
holdene i et indsatsområde i et større område på Nordfyn. Disse undersøgelser 
er foretaget for områderne med særlige drikkevandsinteresser, som ligger noget 
syd for undersøgelsesområdet.  
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Et udsnit af det geologiske basisdatakort for projektområdet og dets nærmeste 
omgivelser er vist i Figur 13.1. Det fremgår, at der ikke foreligger oplysninger 
om de dybere jordlag i selve undersøgelsesområdet. Ligeledes viser GEUS' bo.
ringsdatabase, Jupiter, at der ikke kendes jordlagsoplysninger fra boringer i un.
dersøgelsesområdet. De eneste tilgængelige oplysninger om jordlagene i selve 
projektområdet stammer derfor fra de boringer, der i maj og juni 2011 er udført 
med henblik på at vurdere de generelle forhold i de øvre jordlag og herunder de 
geotekniske forhold for de planlagte digebyggerier. Ligeledes vedrører de 
igangværende kortlægningsaktiviteter som nævnt i alt væsentligt områder, der 
ligger syd for undersøgelsesområdet. Den følgende gennemgang af de geologi.
ske forhold er derfor overvejende baseret på boreoplysninger fra undersøgel.
sesområdets omgivelser.  

Ifølge Fyns Amts kortlægning af undergrunden skønnes jordlagene i 70.100 m 
dybde at være dannet for mere end 2,5 mio. år siden og består overvejende af 
ler (Eocæne lag) Der er et meget begrænsede antal boringer af tilstrækkelig 
dybde, som gør, at dette skøn er usikkert. 

Her over er der truffet yngre istidsaflejringer (kvartære lag), som veksler mel.
lem ler og sand, men som i de fleste boringer er domineret af moræne. og/eller 
smeltevandsler. Det ser dog ud til, at der i mange af boringerne findes betyden.
de lag af smeltevandssand i et niveau, som for det meste er under kote .25 m 
eller stedvis kote .50 m. I enkelte boringer, bl.a. i Bogense og Grindløse, er der 
dog også truffet betydende sandlag helt op til kote .10 m.  

I maj og juni 2011 er der udført 8 boringer til ca. 5 m u.t. i projektområdet. Dis.
se 8 boringer viser samstemmende, at der fra overfladen træffes fyld og/eller 
post. og senglaciale lag, og at alle boringerne er afsluttet i moræneler.    
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Figur 13�1 Udsnit af geologisk basisdatakort fra Fyns Amtskommune, 1978. 
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Den igangværende kortlægning peger foreløbig i retning af, at de lag af smelte.
vandssand, der er truffet i varierende dybder, men typisk under kote .25 m, 
næppe udgør et sammenhængende grundvandsmagasin i området op mod un.
dersøgelsesområdet. I kortlægningen er der ikke taget stilling til forekomsten af 
grundvandsmagasiner i undersøgelsesområdet. For denne VVM udredning an.
tages det, at de lag af smeltevandssand, der typisk er truffet under kote .25 m i 
boringerne, udgør det primære magasin, selv om de eventuelt ikke er sammen.
hængende.  

Over de nævnte sandlag er der i alle de tilgængelige boringer truffet betydende 
lag af moræne. og/eller smeltevandsler. Det skønnes derfor, at det primære ma.
gasin i ret høj grad er hydraulisk adskilt fra de mindre sandlag, der ind imellem 
er truffet nær terræn, f.eks. i de 8 boringer som blev udført i maj.juni 2011. Så.
danne mindre, højere liggende sandlag vil derfor udgøre sekundære magasiner, 
som helt overvejende ikke vil stå i direkte hydraulisk forbindelse til det primæ.
re magasin.  

Grundvandspotentialet (grundvandsspejlet) i det primære magasin, som det er 
optegnet af Fyns Amt i 2005, er gengivet på kort 16. Det fremgår af kortet, at 
potentialet i undersøgelsesområdet ventes at ligge mellem kote +5 og 0 m med 
undtagelse af den sydligste del omkring Ålebækken. Oplysningerne fra pejling 
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af de enkelte boringer fra f.eks. Jupiter bekræfter dette, idet potentialet i borin.
gerne omkring undersøgelsesområdet typisk ligger i kote +2 til +3 m. Grund.
vandets naturlige strømningsretning er i h.t. de eksisterende oplysninger fra syd 
mod nord. 

I de sekundære grundvandsmagasiner ventes grundvandsstanden at følge vand.
standen i de dræn, grøfter og kanaler, som holder området tørt. Det vil sige, at 
grundvandspejlet i de sekundære magasiner ligger noget under kote 0 m i hele 
det areal, der holdes tørt ved pumpning. I de tilgrænsende områder mod vest, 
uden for det tørholdte område, bestemmes vandstanden af vandspejlet i den for.
lagte Ålebæk. I de tilgrænsende områder mod øst bestemmes den sekundære 
grundvandsstand af vandspejlskoten i Kragelund Møllebæk, der adskiller Re.
servatet fra det øvrige tørholdte areal og Langø. I de tilgrænsende områder mod 
syd (bortset fra omkring Ålebækken) må det forventes, at grundvandsstanden 
styres af lokale drænforanstaltninger, som alle vil have afløb til det tørholdte 
areal. 

I hele det tørholdte areal vil der derfor være en trykforskel mellem det primære 
og de sekundære grundvandsmagasiner, som betinger en opadrettet gradient og 
dermed en opadrettet grundvandsstrømning. Denne grundvandsstrømning vur.
deres normalt at være lille og have karakter af mindre lækager mellem de to 
magasiner.  

Med det forbehold, at potentialet i det primære grundvandsspejl er usikkert be.
stemt, bekræfter tilstedeværelsen af den opadrettede trykforskel, at der er en 
hydraulisk adskillelse mellem det primære og de sekundære magasiner. 

!.$�$.� B�&((�
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Drikkevandsinteresserne er vist på kort 16 i bilagene til denne rapport. Det 
fremgår, at det område, der er erhvervet af Aage V. Jensen Naturfond i alt væ.
sentligt ligger i områder med begrænsede drikkevandsinteresser, mens kun små 
randområder ligger i områder med drikkevandsinteresser. Det erhvervede areal 
er omgivet af områder med drikkevandsinteresser til alle sider undtagen ved 
Reservatet / Ore Strand mod øst, hvor der er begrænsede drikkevandsinteresser. 
Områderne i afstande større end ca. 400 . 1000 m syd for det erhvervede områ.
de er alle områder med særlige drikkevandsinteresser.   

Vandkvaliteten i området betragtes som uproblematisk. 

!.$�$�� ?
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På kort 16 i bilagene til denne rapport er vist beliggenheden af de aktive vand.
indvindingsanlæg i nærheden af projektområdet i h.t. oplysningerne i GEUS 
database, Jupiter. Det fremgår af kortet, at de fleste anlæg er enkeltindvindin.
ger, som indvinder vand til enkelte husstande, markvanding, gartneri o.l., men 
at der findes to almene vandforsyninger i det område, der er vist på kortet. Der.
udover ligger der to almene vandforsyninger øst for projektområdet i afstande 
af ca. 2,5 til 3,5 km: Grindløse og Jersore vandforsyninger. For de anlæg, der er 
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vist på kort 16, er den tilladte indvinding og indvindingens formål vist i Tabel 
13.1. 

Tabel 13�1 Aktive vandindvindingsanlæg omkring projektområdet i h.t. Jupiter. 
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Indvindingsboringerne ligger for de flestes vedkommende i umiddelbar nærhed 
af indvindingsanlægget. Undtaget herfra er dog: 

•� Bogense Forsyningsselskab, der har en aktiv indvindingsboring, DGU nr. 
136.563, beliggende ca. 2 km sydøst for vandværket, ca. 3 km syd for pro.
jektområdet.  

•� Anlæg nr. 81024, der har en aktiv indvindingsboring, DGU nr. 127.286, 
beliggende ca. 500 m nordøst for anlægget ved Egense Plantage, omtrent 
på grænsen af det område, som Aage V. Jensen Naturfond har erhvervet.  
Denne boring indvinder fra lag, som ligger mere end 34 m u.t. 

Det tilgængelige materiale fra grundvandskortlægningen viser, at alle vandind.
vindinger bortset fra ovennævnte Anlæg nr. 81024 har indvindingsopland uden 
for VVM undersøgelsesområdet.  

!.$.� ?&�(�&����
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I forhold til grundvandet er der næsten ingen forskelle på virkningerne af ho.
vedforslaget og de fire varianter. Der gives derfor en samlet vurdering af virk.
ningerne af projektet.  

I forbindelse med vurderingen for grundvand er de mest relevante elementer i 
hovedforslaget og varianterne som følger: 

•� Hovedforslaget omfatter en ferskvandssø i øst og en marin fjord i vest, som 
begge vil få et middelvandspejl nær kote 0 m (middelvandspejl i kote hhv. 
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ca. +0,05 m og ca. .0,03 m). Vandstanden i Kragelund Møllebæk og Åle.
bækkens nuværende udløb, der begrænser området mod hhv. øst og vest 
bibeholdes med meget nær uændrede vandspejlsforhold. 

•� Varianterne 1, 2 og 4 vurderes ikke at få nogen betydning for grundvands.
forholdene. 

•� Variant 3, engsøen omfatter en eng i den østlige del af området og en ma.
rin fjord i den vestlige del. På engarealerne afvandes der til en 
vandspejlskote i de sekundære magasiner, som vil være højere end i dag, 
men dog i det meste af området vil være under terræn. Vandstanden i Kra.
gelund Møllebæk og Ålebækkens udløb, der begrænser området mod hhv. 
øst og vest bibeholdes uændrede.  

På Figur 13.2 er vist et øst.vestgående snit i området med de nuværende ter.
ræn. og vandspejlsforhold samt med det fremtidige middelvandspejl, forudsat 
at hovedforslaget gennemføres. I denne situation vil det sekundære grund.
vandsspejl i de erhvervede arealer svare til vandspejlet i hhv. fjorden og søen 
svarende til en stigning på 0,5 á 1,5 m, typisk omkring 1 m. På figuren bemær.
kes omkring st. 2300 m det eksisterende Spærredige og drængrøft, der p.g.a. 
overhøjningen træder voldsomt frem. Disse fjernes i forbindelse med udførel.
sen af såvel hovedforslaget som varianterne. 

I de tilstødende arealer mod øst og vest samt omkring Ålebækken vil det se.
kundære grundvandsspejl afhænge af de kanaler og vandløb, der findes, og hvis 
vandspejlskote kun ændres meget lidt eller slet ikke. Det sekundære grund.
vandsspejl i disse områder ventes derfor ikke at blive ændret måleligt.  

 

Figur 13�2 Transekt fra vest (Stegø Mølle) mod øst (Ore Strand) i projektområdet 
med terræn, skønnede nuværende grundvandsspejl og fremtidige vand�
spejlsforhold i fjorden / søen. For beliggenhed af transektet, se kort 16. 
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Hvis varianten med engsøen gennemføres, bliver situationen i den vestlige del 
af området den samme som ved hovedforslaget. I den østlige del vil der blive 
tale om en mindre hævning af det sekundære grundvandsspejl, afhængig af de 
valg, der måtte blive truffet om områdets drift. Hovedforslaget medfører poten.
tielt de største påvirkninger, og den følgende diskussion tager derfor udgangs.
punkt i dette forslag. 

En hævning af det sekundære grundvandsspejl betyder, at den opadrettede gra.
dient mellem det primære og de sekundære magasiner bliver mindre. I forhold 
til den nuværende opadrettede gradient skønnes den sandsynlige reduktion at 
blive 30 . 50 %. Det vil medføre, at inden for det område, hvor den sekundære 
grundvandsstand hæves, vil den opadrettede lækage fra det primære magasin 
blive reduceret tilsvarende. Den opadrettede lækage fra det primære magasin 
skønnes ikke at være betydelig, bl.a. fordi der i dag opretholdes et tryk i det 
primære magasin, som er over havniveau, også selv om det sekundære grund.
vandsspejl har været sænket til under kote 0 i mange år.  

Derfor skønnes en hævning af det sekundære vandspejl til havniveau over nog.
le hundrede ha ikke at medføre en betydelig hævning af det primære grund.
vandsspejl. Der er ikke tilstrækkeligt grundlag for at beregne den forventede 
hævning af det primære grundvandsspejl, men skønsmæssigt ventes det primæ.
re grundvandsspejl ikke hævet mere end højst halvdelen af hævningen i de se.
kundære magasiner i den centrale del af den sekundære grundvandsstand hæ.
ves. Grundvandsstanden i det primære magasin ventes derfor at stige med min.
dre end 0,5 m i de centrale dele af det område, hvor vandstanden hæves, og 
sandsynligvis endda mindre. Langs randen af det område, hvor vandstanden 
hæves ventes påvirkningen af grundvandsstanden i det primære magasin at væ.
re mindre end i områdets centrale dele. Påvirkningen af grundvandsstanden 
ventes ikke at være målelig i en afstand af 2.3 km fra området, og sandsynligvis 
vil den heller ikke være målelig blot 1 km fra det område, hvor vandstanden 
hæves.  

Det ventes ikke, at den planlagte hævning af vandstanden vil få indflydelse på 
grundvandkvaliteten i de tilstødende områder. For så vidt angår de sekundære 
magasiner i tilstødende områder vil en eventuel indsivning af havvand i alt væ.
sentligt blive opfanget af de vandløb eller kanaler, der ligger langs område.
grænsen. Hvad angår det primære magasin ventes det, at grundvandsstanden i 
dette magasin vil være højere end havniveau, som det også er tilfældet nu. Der 
vil således stadig være en (begrænset) udsivning af grundvand og ikke nogen 
indtrængning af havvand. 

Den eneste eksisterende indvinding, hvor der umiddelbart skønnes at være mu.
lighed for en påvirkning, er Anlæg nr. 81024 (boring 127.286), som ligger ved 
skellet af det erhvervede områdes sydøstlige del. Det bemærkes dog, at terræn.
koten ved boringen er opgivet til ca. +4,9 m og vandspejlskoten til ca. +1,9 m. 
Dertil kommer, at det lag, som der indvindes fra, er overlejret af mere end 15 m 
moræneler. Ved længerevarende indvinding fra denne boring kan der sandsyn.
ligvis skabes en nedadrettet gradient over morænelerslaget i et mindre område 
omkring boringen, herunder muligvis under den nærmeste del af ferskvandssø, 
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der indgår i hovedforslaget. Denne situation er imidlertid ikke væsentlig for.
skellig fra den nuværende, hvor der også vil kunne skabes en nedadrettet gradi.
ent fra de lavtliggende arealer, og det har så vidt vides ikke ført til nogen på.
virkning af vandkvaliteten.  

Som beskrevet i det foranstående, ventes det højere sekundære grundvandsspejl 
i projektområdet ikke at have nogen indflydelse på mulighederne for at indvin.
de grundvand i området, hverken for den almene vandforsyning eller for enkelt.
indvindere. Dette gælder for såvel hovedforslaget som de fire varianter.  
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Der vurderes ikke at være behov for at udføre afværgeforanstaltninger af nogen 
art i forhold til påvirkningen af grundvandsressourcerne.  

Det vurderes, at der ikke er et behov for at gennemføre overvågning af grund.
vandsforholdene i området ud over, hvad der i øvrigt pågår i forbindelse med 
eksisterende indvindinger og grundvandskortlægning.  
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Omfordeling af jord inden for projektgrænsen, forbrug af råstoffer og genere.
ring af eventuelt affald belyses.  

!�$!$!� 7*�'�

I dette afsnit er foretaget en opgørelse over forbruget af jord og råstoffer samt 
opstået affald og overskudsjord ved genskabelse af Gyldensteen Strand. Opgø.
relsen er foretaget på basis af beskrivelsen af projektforslagets anlægstekniske 
tiltag, hvorfor mængderne må betegnes som overslag.  

De væsentligste anlægsaktiviteter i genskabelsen af Gyldensteen Strand omfat.
ter jordarbejder i forbindelse med bl.a. udjævning af eksisterende diger og op.
fyldning af grøfter, samt etablering af nye diger. Dertil kommer fjernelse af ek.
sisterende tekniske anlæg, rydning af bevoksning samt etablering af digesikring 
mv.  

Der tilstræbes jordbalance i projektet, hvilket medfører, at jordarbejderne så 
vidt praktisk muligt omfatter en omfordeling af jorden inden for projektområ.
det. Det er imidlertid ikke muligt at fjerne de eksisterende havdiger, før Bogen.
se by er højvandssikret, hvilket vanskeliggør mulighederne for umiddelbart at 
genanvende al digefyldet til genopbygningen af de nye diger.  

����=���&���

Følgende opgørelse vedrører råstoffer og affald i relation til projektet og derved 
inden for selve projektområdet. 
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Det er ikke fundet nødvendigt at beskrive de eksisterende forhold for den nu.
værende landbrugs. og plantagedrift samt golfbane. 

Ved landbrugs. og plantagedrift anvendes råstoffer i form af bl.a. olieprodukter, 
kalk, pesticider og gødning. Der dannes ligeledes affald, men begge dele er der 
valgt at se bort fra her. 
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Jord. og råstofforbruget i forbindelse med genskabelsen af Gyldensteen Strand 
fremkommer ved nedennævnte anlægsarbejde: 

•� Tilfyldning/udjævning af Ålebækken og Hovedkanalen og de dybeste 
fyldgrave syd for de nuværende havdiger med digefyld, jord og oprens.
ningsfyld 

•� Digefyld og/eller jord til etablering af nyt dige, inkl. forstrand fra vestsiden 
af St. Stegø til Ålebækken og videre til Gyldensteensvej samt dige langs 
nordsiden af Gyldensteensvej ved broen over Ålebækken, dige langs vest.
siden af vejen igennem Gyldensteens Inddæmning og højvandsdige igen.
nem vestsiden af haven på Eriksholm 

•� Digefyld og jord til etablering af fugleøer 

•� Sikring af diger med stenlag, kyster med sten/sand og sydvestvendt fjerde.
del af øer i sø med rallag 

•� Grus til etablering af grusvej på Langø og jord/grus/sten til hævning og 
erosionsbeskyttelse af vej til Langø. 

Det samlede estimat af jord. og råstofforbrug såvel som genereret overskuds.
jord og affald er angivet i Tabel 13.1. Det skal understreges, at de opgjorte 
mængder kun gælder hovedforslaget og er et estimat, da de endelige mængder 
først foreligger efter detailprojektering.  

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der ligeledes skulle forbruges en uopgjort 
mængde olieprodukter. Ved drift af området vil forbruget imidlertid være me.
get lille. 
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Generering af overskudsjord, affald og genanvendelige materialer i forbindelse 
med genopretningen af Gyldensteen Strand (som opgjort i Tabel 14.1) frem.
kommer ved nedennævnte anlægsarbejder: 

•� Afgravning af eksisterende kystdiger og jordvolde samt uddoz.
ning/afgravning inden for det nye kystområde  

•� Fjernelse af pumpestation og synlige drænbrønde. 
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Tabel 14�1 Oversigt over forbrug af jord og andre råstoffer der indarbejdes samt 
overskudsjord og affald, der genereres ved genopretningen af Gyl�
densteen Strand opgjort ud fra projektbeskrivelse og baggrundsdata for 
skitseprojekt (Balance: � = underskud).  
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Usikkerheden på de i Tabel 14.1 angivne mængder kan variere, ikke mindst på 
jordarbejderne. Da åbningen af kystdiget først kan ske, efter en stor del af de 
andre jordarbejder er udført, vil den samlede balance reelt være anderledes, end 
det i tabellen opgjorte. Der vil være et større forbrug af jord i projektets første 
fase og et overskud af digefyld i anden fase. En så stor del af jordforbruget som 
muligt vil dog blive forsøgt hentet inden for projektområdet, ligesom over.
skudsjorden så vidt muligt vil blive genanvendt inden for projektet.   

Konstateres der forurenet jord i området, skal dette håndteres og bortskaffes i 
henhold til jordforureningsloven, og må ikke genanvendes i projektet.  

6.000 m 3 sten, grus og sand skal hentes udefra, da dette ikke findes i tilstrække.
lig mængde og kvalitet inden for området. Sten, grus og sand betragtes som ik.
ke fornyelige ressourcer, og brugen heraf bør således holdes nede. 

Der vil skulle nedknuses og bortskaffes ca. 50 m3 byggeaffald (beton mv.) til 
godkendt genbrugsplads i henhold til Nordfyns Kommunes affaldsregulativ.  

Skovet materiale sælges kommercielt til bl.a. træ. og papirindustri samt som 
brændsel. 

Det vurderes, at forbruget af olieprodukter i drift er mindre end det nuværende 
forbrug anvendt ved dyrkning af landbrug. I anlægsfasen er vurderes forbruget 
dog større. 
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Såfremt varianten med etablering af dige langs med Ålebækken, parallelt med 
Gyldensteensvej skal gennemføres, vil der i forhold til hovedforslaget og eng.
sø.varianten medgå yderligere ca. 13.000 m3 digefyld, der skal udgraves i ind.
dæmningen. 
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Der vil med hensyn til projektets påvirkning af jordarbejder og affald ikke være 
forskel på hovedforslaget og Variant 2.  

Der vil skulle bruges råstoffer i form af betonelementer mv. til bro og høj.
vandsporte ved etablering af højvandssluse.   
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Der vil med hensyn til projektets påvirkning af mængden af jordarbejder, affald 
og råstofforbrug, være en mindre forskel på hovedforslaget og engsø.varianten. 
Ved engsø.varianten vil der kunne spares jordarbejder på ca. 16.000 m3 til vej.
hævningen, to fugleøer og banket langs med diget ved Kragelund Møllebæk. 
Dertil vil der kunne spares en større mængde sten og grus til adgangsvejene til 
Langø. 
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Såfremt varianten med en delvis bevarelse af diget gennemføres, vil der skulle 
flyttes ca. 20.000 m3 mindre digefyld fra dele af havdiget og Spærrediget, men 
der vil til gengæld skulle udgraves ca. 10.000 m3 mere jord i inddæmningen til 
opbygning af diget mellem Fyn og Langø. Desuden vil pumpestationen ikke 
blive fjernet. 
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Bestemmelser om kildesortering, anvisning og anmeldelse af bygge. og an.
lægsaffald i kommunale regulativer med henblik på genanvendelse skal over.
holdes. Dette medfører, at genanvendelse, så vidt det er muligt, tilstræbes. 
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Oplysninger vedrørende lokaliteter, hvor der enten er konstateret forurening 
(kortlagt på vidensniveau 2) eller er potentiel risiko for forurening (kortlagt på 
vidensniveau 1), er indhentet fra Region Syddanmark i maj 2011. Regionen 
kortlægger de arealer på vidensniveau 1 (V1), hvor der er eller har været virk.
somheder eller andet, som kan have forårsaget forurening af jorden. 

Regionen er i gang med kortlægningsproceduren, og der er derfor også indhen.
tet oplysninger om grunde, hvor kortlægningsstatus endnu ikke er afklaret. Re.
gionen har desuden oplysninger om en række lokaliteter, som er udgået under 
kortlægningsarbejdet enten på grund af oprydning eller på grund af, at lokalite.
terne er vurderet som "afsluttet bagatel".  

Nyere industri og ikke registrerede deponier kan ikke forventes at være omfat.
tet af det tidligere Fyns Amt og nuværende Region Syddanmarks kortlægnings.
arbejde. Nordfyns Kommune er derfor forespurgt, om deres kendskab til nyere 
virksomheder og registrerede deponier m.m.  

Nordfyns Kommune har endvidere leveret oplysninger om områdeklassifice.
ring, områder udtaget af områdeklassificeringen eller analysefri zone, jf. jord.
forureningsloven.  

����=���&���

Ovenstående oplysninger er indhentet for alle matrikler inden for undersøgel.
sesområdet.  
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Af kort 19 fremgår lokaliteter i relation til jordforureningsspørgsmålet, der lig.
ger inden for projektområdet og umiddelbart opstrøms og nedstrøms projekt.
området.  

Der er ifølge Nordfyns Kommune ingen nyere industri, områdeklassificerede 
arealer eller kendte deponier inden for undersøgelsesområdet.  

Der er pr. maj 2011 ingen oplysninger om V1 og V2 kortlagte arealer inden for 
undersøgelsesområdet. Der er ligeledes ingen informationer vedr. lokaliteter 
med uafklaret kortlægningsstatus elle udgået inden kortlægningsarbejdet.  
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På nuværende tidspunkt er der landbrugsdrift, skov/plantagedrift og aktiviteter 
vedr. golfbane inden for undersøgelsesområdet. I forbindelse med disse aktivi.
teter er der udført sprøjtning med pesticid o. lign samt anvendt og vedligeholdt 
maskinel, som kan have medført mindre forurening med olieprodukter, PAH'er 
mv.  Eventuelle olietanke, brændstoftanke mv. samt aktiviteter vedr. vedlige.
hold kan dog forventes primært at være foregået på gårdspladser, maskinstatio.
ner mv., og derved ikke inden for selve projektområdet. 

Det kan heller ikke udelukkes, at der inden for området forekommer mindre 
deponier eller opfyldninger, som kan indeholde forurenet/forurenende materia.
ler. Af gamle målebordsblade fremgår der en mængde mindre råstofgrave/søer, 
hvoraf ikke alle genfindes i dag. 
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Ved genopretningen af Gyldensteen Strand skal der ske omfattende jordarbejde 
inden for projektområdet. Størstedelen af den eksisterende jord forventes at væ.
re landbrugsjord, der uden nærmere klassificering kan genindbygges i projektet 
eller bortskaffes inden for projektet ved udplanering.  

Påtræffes der forurenet jord under gravearbejdet, analyseres og bortskaffes det.
te i henhold til jordforureningsloven efter kommunens anvisning. 
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Der vil ikke i jordforurenings henseende være forskel på hovedforslag og de 
fire varianter.  
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Påtræffes potentielt forurenet jord eller fyld, anvendes kendte teknikker til at 
tilvejebringe det tilstrækkelige datagrundlag for afklaring af forureningsbelast.
ningen på de aktuelle arealer. Inden disse aktiviteter igangsættes, udarbejdes 
der en miljøhandlingsplan, som skal godkendes af miljømyndighederne, således 
at det sikres, at jordhåndteringen sker på en hensigtsmæssig måde både i relati.
on til miljø og økonomi. En miljøhandlingsplan kan med fordel udarbejdes før 
projekt start, således at der ikke opstår unødige stop i projektarbejdet. 

Hvis der skal afgraves og bortskaffes forurenet jord fra en ejendom, skal arbej.
det anmeldes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor jorden graves op, 
senest 4 uger før den planlagte flytning. Anmeldelsen skal bl.a. indeholde op.
lysninger om, hvortil jorden ønskes bortskaffet, alternativt at kommunen anvi.
ser modtagested, jordens forureningsgrad, jordmængder til flytning, tidspunkt 
etc. Gældende regler inden for området og Nordfyns Kommunes regulativ for 
jordstyring skal til enhver tid følges. 

Det forventes, at de eksisterende jorddiger i området er opbygget af naturmate.
rialer, men det kan ikke udelukkes, at der er affald eller andet potentielt forure.
net materiale indarbejdet i digerne. I forbindelse med arbejdet med afgravning 
af jorddigerne, skal man derfor være opmærksom på eventuelle ændringer af 
digefyldets karakter. Påtræffes affald eller andet potentielt forurenet materiale, 
bør gravearbejdet sættes i bero, indtil der er indgået nærmere aftale med de re.
levante miljømyndigheder vedr. håndtering. 

I forbindelse med anlægsarbejdet vil det blive sikret, at spild af brændstof og 
lignende miljøfremmede stoffer undgås. Opbevaring og håndtering af brænd.
stof og eventuelle kemikalier og affaldsprodukter vil foregå i henhold til gæl.
dende regler. 
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Vurdering af påvirkning af luftkvaliteten og klima i genopretningsfasen vil bli.
ve baseret på opgørelser af brug af entreprenørmaskiner og transport af materia.
ler etc.   

Når projektet er gennemført, forventes der ikke en påvirkning af luftkvaliteten.  

Det fremtidige stop af pumpestationen samt omlægning af landbrugsareal til 
fjordområde og sø vil blive inddraget i analysen som en mulig klimaeffekt. 

Basis for analysen har været følgende data: 

•� Opgørelse af entreprenørmaskiner 
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•� Opgørelse af materialemængder, der skal transporteres 

•� Energiforbrug på eksisterende pumper 

•� Omlægning af arealanvendelse. 

Tidligere studier vil blive anvendt som kilder til viden i analysen.  

����=���&���

Vurdering af påvirkningen på luft og klima kan ikke logisk afgrænses til et spe.
cifikt geografisk område. Konsekvenserne for luft og klima vurderes både lo.
kalt for projektområdet og nærmeste naboer og regionalt og globalt, hvor det 
anses for værende relevant.  
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Gyldensteens Inddæmmede Strand er beliggende uden for bymæssig bebyggel.
se umiddelbart øst for Bogense. Nærmeste luftkvalitets målestation som indgår 
i DMU's baggrundsmåleprogram, er placeret i Lille Valby ved Roskilde på 
Sjælland. Herudover foretages også målinger i Odense som en del af målepro.
grammet i danske byer.  

Målingerne fra Lille Valby vurderes at være de mest repræsentative for Gyl.
denstens områder. I Lille Valby foretages 24 t målinger af PM10 og PM2.5 samt 
½ t målinger af NO, NO2, NOx, CO og O3. 

I henhold til den seneste årsrapport ligger alle værdier målt ved Lille Valby 
godt under gældende grænseværdier. Det skal bemærkes, at de målte værdier 
for O3 ligger højt i forhold til bystationerne (Ellermann et al., 2010).  

!�$.$.� ?&�(�&����
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I anlægsfasen vil brug af entreprenørmaskiner samt transport af materialer i en 
midlertidig periode kunne medføre gener i form af støv og udstødningsgas.  

Stop af pumpestationen vil medføre et mindre energiforbrug og dermed en 
mindre udledning af CO2 samt øvrige stoffer, der udledes ved produktion af 
elektricitet. 

Yderligere vil en omlægning af landbrugsareal til sø/vådområde og fjord med.
føre en ændring i bidraget til atmosfæren og områdes udledning af ammoniak 
reduceres.  
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Der kan dog samtidig forventes en øget trafik til området som følge af dets re.
kreative værdi, hvilket vil betyde en øget mængde trafikrelaterede emissioner i 
området. 

Der er ikke lavet en fuldstændig opgørelse af luftemissioner, men der er fokuse.
ret på de væsentlige ændringer. Det er i denne sammenhæng emissioner fra an.
lægsfasen, ændring i CO2 emissioner som følge af ændring i arealanvendelse 
samt indirekte emissioner fra energiforbrug til pumper mv.  

Anlægsfase Anlægsarbejdet forventes at vare op til 12 måneder. Arbejdet forventes at 
kunne færdiggøres over en 2.årig periode afhængigt af entreprenørens intensitet 
samt vejr og vind.  

 Der vurderes ikke at være væsentlig forskel mellem hovedforslag og engsø.
varianten. Yderligere vurderes bidraget fra varianterne at være begrænsede. I 
beregningen af anlægsfasen og elforbrug er der derfor ikke skelnet mellem ho.
vedforslag og varianterne.   

 Hovedaktiviteter i både hovedforslag og varianterne inkluderer etablering af 
nye diger, gennemtrængning og fjernelse af eksisterende diger, etablering af 
fugleøer samt terrænregulering.  

Det vurderes at op til 7.8 entreprenørmaskiner (gravemaskiner, dozer, dumper) 
vil være i drift samtidig.  

Der er lavet et overslag over behovet for maskinel under anlægsarbejdet, hvil.
ket dækker både hovedforslag og varianter.  

Herudover vil der yderligere være transport af materialer med lastbil. Der for.
ventes en 35 ton lastbil som arbejder i 20 dage. Det antages, at den kører ca. 
200 km per dag.  

Tabel 14�2  Estimat over forventet brug af maskiner. 
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Et overslag over anvendelse af maskiner samt emissioner fra transport og ma.
skiner fremgår af nedenstående tabeller. 

Tabel 14�3 Estimat over emissioner fra maskiner. 

� �>A�I��J� "�!��I��J� ?>�I��J� ?>��I��	J�

.������
��	���
��� $�#� �@� $�#� !!%�

&����
�!��� � C�B� �C� C�B� @B�

?����0��� �B�� !%� �B�� %$�

&�5����
��� %<� C� %<� !C�

2�	��������� !%@� !�� !%@� <@�

-�
� ����<$�� �%� ���� ��%� C�

 

Emissionsfaktorer fra ikke vejgående maskiner er baseret på CORINAIR 2009 
og fra lastbiler på TEMA2010. 

Emissioner fra maskiner samt transport af materiale er meget begrænsede og 
forventes ikke at få betydning for den lokale luftkvalitet. I alt vil maskiner og 
transport udlede ca. 336 ton CO2 i anlægsfasen. 

Kørsel på ikke befæstede veje og jordhåndtering forventes herudover at kunne 
give anledning til støv, og kan uden passende forholdsregler være generende 
specielt i tørt og blæsende vejr for de nærmeste omgivelser. 

Der antages at være omkring 10 boliger i anlægsområdet, som midlertidigt kan 
blive berørt af anlægsarbejdet. 

Støvgener forventes dog ikke at udgøre noget problem, såfremt passende for.
holdsregler tages bl.a. i form af planlægning af arbejdet.   

Energiforbrug I hovedforslaget og alle varianterne indgår en ny pumpestation ved Stegø, som 
forventes at have et årligt energiforbrug på omkring 500 kWh.  

I engsø.varianten indgår en ny pumpestation for den østlige del af inddæmnin.
gen. Her vil der skulle udpumpes ca. 0,17 m afstrømning årligt fra et 290 ha 
stor opland plus lidt indsivning svarende til 500.000 kbm/år med en løftehøjde 
på 0,8 m og en skønnet virkningsgrad på 0,38 svarer det til 2870 kWh og med 
lidt afrunding 3000 kWh/år 
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Herudover nedlægges en pumpe ved den nuværende inddæmning, som er esti.
meret til at have et årligt energiforbrug på ca. 7.000 kWh.  

Det betyder at hovedforslaget giver anledning til et mindre bidrag fra pumpe.
stationer på ca. 3 ton CO2 per år og i engsø.varianten på ca. 2 ton CO2 per år. 

Ændring i udledning af CO2 og andre drivhusgasser ved at omlægge areal fra 
landbrug til sø eller vådområde kan beregnes på basis af nogle gennemsnits.
værdier for CO2 udledning for landbrugsproduktion under hensyntagen til land.
brugsarealets jordtype og areal og arealstørrelsen af vådområder, sø og udyrket 
areal. Når dræning og pumpning ophører på landbrugsarealerne vil nedbryd.
ningen af organisk materiale standse og frigivelsen af lattergas reduceres. I sø 
eller vådområder medregnes den efterfølgende dannelse af metan og af en op.
bygning af kulstof i form af organisk materiale.  

På kortbilag 6 ses en oversigt over jordtyper i Gyldensteen området. Der er 136 
ha omdriftsareal, som udgår af landbrugsproduktion, når søen eller vådområdet 
gendannes. De øvrige ca. 8 ha er veje og levende hegn. Omdriftsarealet består 
udelukkende af finsandet jord i det kommende søområde, og der er ikke regi.
streret humusjord i projektområdet.  

Beregning af effekten af omlægningen af areal er gjort ved hjælp af CO2 be.
regningsmodel udarbejdet af COWI og DMU for kommunerne baseret på be.
regninger fra DMU (DMU, 2005). Beregningen fremgår af Tabel 14.4. 

Tabel 14�4 Ændring i udledning af CO2 (ækv/år) ved omlægning af areal fra land�
brugsjord til sø eller vådområde.  
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Omlægning af areal 
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Som det fremgår, betyder omlægningen fra landbrugsjord til sø i hovedforslaget 
en stigning i CO2 udledningen på 513 tons/år fra søområdet. Det skyldes, at sø.
er giver øget produktion af kraftige klimagasser som methangas og lattergas, og 
det kan ikke opvejes af ophør med afvanding og dyrkning af omdriftsarealerne, 
fordi jordtypen i projektområdet er mineral jord og ikke humusjord.  

I Variant 3 regnes der med, at de 136 ha omdannes til et vådområde med en 
mosaik af åbne vandflader med periodevis udtørring, mose, vådenge og mere 
tørre enge til afgræsning. Vådområder giver ifølge CO2 beregneren en større 
reduktion i udledningen af CO2 end søer, fordi der i vådområderne samtidig 
opbygges organisk stof og dermed bindes CO2.  

Det skal understreges, at der er generelt er usikkerhed om CO2 effekten af are.
alomlægning og specielt i forhold til at omlægge areal til sø, og det er muligt, at 
den øgede CO2 udledningen reelt er mindre end de 513 ton/år, som CO2 .
beregneren viser.  

Men med den nuværende viden må det dog samlet konkluderes, at engsø.
varianten med et vådområde giver en reduceret udledning til atmosfæren på ca. 
250 tons CO2 ækv/år, mens hovedforslaget giver en merudledning på 500 tons 
CO2 ækv/år.  

Yderligere vil der i både hovedforslaget og varianterne ske en retablering af det 
marine område Gyldensteen Strand på 214 ha. Dette omfatter ophør med dyrk.
ning på ca. 140 ha omdriftsareal. Der er ikke viden om CO2 effekten af natur.
genopretning af marine områder, ud over effekten ved ophør med landbrugs.
produktion på arealet. Jordtypen ved Gyldensteens Inddæmmede Strand er, som 
i resten af projektområdet, finsandet jord. Med en reduceret udledning på 1,1 
ton/ha vil der kunne opnås en samlet reduktion i CO2 udledningen på 150 ton 
CO2 ækv/år.  

Det betyder, at den samlede CO2 effekt af hele naturgenopretningsprojektet 
som følge af arealomlægningen vil variere mellem en merudledning på ca. 350 
ton CO2 i hovedforslaget og en reduceret udledning på ca. 400 ton CO2 i engsø.
varianten. 

Merudledningen som følge af arealomlægning fra hovedforslaget svarer til ca. 
35 gennemsnitsdanskeres udledning på et år og den reducerede udledning i 
engsø.variant (Variant 3) til ca. 40 gennemsnitsdanskeres udledning på et år og 
er således i begge tilfælde af marginal betydning. Yderligere vurderes forskel.
len mellem de to forslag også at være marginal, set i lyset af usikkerheden om.
kring de anvendte faktorer.  

Set i forhold til Danmarks samlede udledning på ca. 50 millioner ton CO2 per år 
(DMU 2011) er projektets klimapåvirkning ubetydeligt og vil ikke have indfly.
delse på de nationale klimamålsætninger. 
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Såfremt der opstår støvgener, anbefales befugtning af ikke befæstede veje, af 
oplag mv. Herudover kan der eventuelt være behov for udsættelse af arbejdet 
specielt i tørre og blæsende perioder. 

!�$�� �*6��
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Vurderingen af påvirkning af støj i omgivelserne under etableringsfasen vil bli.
ve baseret på overordnede beskrivelser af brug af entreprenørmaskiner og 
transport af materialer etc.    

Når søen er genoprettet, forventes der ikke at være støjpåvirkning af omgivel.
serne. Dog vil en forøget trafik til og fra området lokalt kunne medføre mindre 
ændringer i støjforholdene.  

!�$�$�� @(�&�*��'����0��'��

Det fremtidige Gyldensteen Strand område og dets omgivelser er i dag præget 
af landbrug med periodevis støj fra landbrugskøretøjer. 

Sydøst for området ligger tre skydebaner, hvor der periodevis afholdes skyd.
ninger. Placeringen af disse anlæg fremgår af kortbilag 17, Støj og tekniske an.
læg. Disse anlæg medfører en vis støjbelastning i nærområderne, men støjkon.
sekvensområderne strækker sig kun marginalt ind over projektområdet.   

Gyldensteen Avlsgård har et løgpakkeri beliggende lige nord for Gyldensteens.
vej. Herfra udsendes støj fra et udsugningsanlæg, som i perioder kører i døgn.
drift og ellers i tidsrummet kl. 06.18. Støjen herfra er konstant og ensformig og 
vil kunne høres ind i det kommende naturgenoprettede område. 

!�$�$.� ?&�(�&����
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Nedenfor beskrives virkningerne af projektet opdelt i anlægs. og driftsfase i 
hovedforslaget.  

>��'�����
��/����=���
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Projektet vil i anlægsfasen medføre lokal støjbelastning i forbindelse med ned.
brydning af eksisterende bygværker, etablering af diger, stier og veje, etable.
ring af fugleøer, tilfyldning af grøfter og kanaler samt afgravning af diger. Føl.
gende støjende aktiviteter vil forekomme:  

•� Arbejde med gravemaskiner  
•� Arbejde med gravemaskiner med hydraulisk hammer  
•� Kørsel med dozere  
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•� Kørsel med dumpere  
•� Kørsel med lastvogne.  

De typiske kildestyrker for ovennævnte aktiviteter er LWA=105.110 dB. For de 
mest støjende aktiviteter vil støjen i afstanden 400 m være ca. 40 dB(A). For 
gravearbejde vil støjen i afstanden ca. 200 m være 40 dB(A). Det forventes, at 
anlægsarbejdet tilrettelægges, således at de støjende aktiviteter primært vil fo.
regå på hverdage i perioden kl. 07.18.  

Der ikke fastsat vejledende støjgrænser for anlægsarbejder, men mange kom.
muner tillader støjbelastninger over de vejledende støjgrænser for virksomhe.
der, da anlægsarbejderne pågår i en begrænset periode. For boliger i landzone 
fastsættes de vejledende støjgrænser for støj fra virksomheder normalt til 55 
dB(A) i dagperioden. 

Der er udført overslagsberegninger, som viser, at der kun helt lokalt vil fore.
komme generende støjbelastning. Der vil ikke være bymæssige områder, som 
belastes over 40 dB(A), men det kan ikke udelukkes, at enkelte boliger i kortere 
perioder vil blive belastet af støj fra gravearbejde og kørsel med materialer om.
kring den vejledende støjgrænse for virksomheder.    

Anlægsarbejderne vil lokalt kunne medføre støjmæssige gener for friluftslivet 
og forstyrre fugle og andre dyr. De støjmæssige gener heraf vurderes dog at 
være af mindre betydning og af midlertidig karakter.     

>��'�����
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I driftsfasen forventes de støjende aktiviteter at være mindre end i dag. Gyl.
densteens Pumpestation nedlægges, og kørsel med landbrugsmaskiner ophører 
stort set.   

Trafikken på vejene til og fra området forventes ikke at ændres væsentligt (jf. 
kapitel 6, Trafikale forhold). Dog vil støjen fra Gyldensteensvej i retning mod 
nord på en ca. 700 m lang strækning med hovedforslaget udbrede sig over vand 
i stedet for tidligere over landbrugsland. Dette vil medføre et lidt højere støjni.
veau for boligerne på Stegø, som følge af refleksioner i vandspejlet.  Beregnin.
ger viser, at der vil ske en stigning i trafikstøjen på 5.6 dB(A) for disse boliger. 
Støjen fra Gyldensteensvej beregnes dog at ville være ca. Lden 45 dB, hvilket er 
så lavt at den i perioder ikke kan høres, og det er langt under den vejledende 
støjgrænse på Lden 58 dB for boliger.    

Støjen fra skydebanerne ændres ikke. Det må forventes, at støjen heraf vil kun.
ne høres i den østlige del af området..  

Støjen fra Gyldensteens Avlsgårds løg pakkeri ændres ikke, men vil kunne hø.
res i en del af det fremtidige område. Det vurderes, at støjen i perioder med stil.
le vejr for nogle vil forekomme generende som følge af den monotone konstan.
te lyd.  
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Generelt vurderes projektet ikke at have vedvarende væsentlige støjmæssige 
konsekvenser – hverken for mennesker eller dyr . efter at anlægsperioden er 
afsluttet.  

!�$�$�� ?
�&
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Der vil ikke i støjmæssig henseende være forskel på hovedforslag og de fire 
varianter. 

!�$�$�� ���=�����
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Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger eller for overvåg.
ning. 
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Overordnet er den metodiske tilgang en struktureret kvalitativ gennemgang af 
både de direkte og indirekte konsekvenser, som projektets miljøforhold kan ha.
ve for mennesket, som modtager for miljøpåvirkninger, og for relevante grup.
per herunder erhvervsgrupper og beboere i den socio.økonomiske analyse, samt 
en vurdering af afledte konsekvenser for disse.  

Fokus er rettet mod at lave en beskrivelse, der er let forståelig, og som giver 
mulighed for at få en hurtig og samlet indføring i, hvilken betydning projektets 
væsentlige miljøforhold kan få for grupper af beboere, erhvervsdrivende eller 
besøgende. I analysen skelnes mellem anlægsfase og efterfølgende anvendel�
sesfase/driftsfase. 

Jævnfør VVM.bekendtgørelsen, skal redegørelsen 'påvise, beskrive og vurdere 
et anlægs direkte og indirekte virkninger på… mennesker…'. Ud fra denne be.
tragtning vurderes først de direkte konsekvenser for mennesket, herunder ek.
sempelvis påvirkninger af livskvalitet, levevilkår samt sundhed. Dernæst vurde.
res de afledte påvirkninger på erhvervs. eller samfundsgrupper, der kan have 
socio.økonomiske konsekvenser. Denne socio.økonomiske analyse tager afsæt 
i Bilag 4 i VVM.bekendtgørelsen, hvor det uddybes, hvilke beskrivelser der 
skal foretages. Her fremgår det, at�en beskrivelse af de som en mulig følge af 
miljøpåvirkningerne afledte socioøkonomiske forhold skal indgå i VVM.
redegørelsen. 

I forhold til analysen skal det fremhæves, at der generelt er tale om en meget 
overordnet fremstilling uden detaljerede konsekvensvurderinger eller særskilte 
økonomiske analyser. Analysen beskriver forholdene før fjord og sø/engsø 
dannes samt de forventede påvirkninger af genopretningen. Det vil sige forskel.
len mellem referencesituation/0.alternativet og projektet. De direkte (mil.
jø)påvirkninger med afledte konsekvenser for mennesker er behandlet under de 
emner, som ses i Tabel 15.1. 
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Tabel 15�1 Direkte miljøpåvirkninger med afledte konsekvenser for menne�
sker. 

Modtager Direkte påvirkninger Potentielle konsekvenser for 
recipienten; eks. livskvalitet, 
levevilkår og sundhed 

Mennesker i berørte områ-

der 

Trafikale konsekvenser  Afgrænsning af transport mu-

ligheder på arealet 

Friluftsliv Rekreation, livskvalitet, sund-

hed 

Støj Livskvalitet, sundhed 

Luft og klima Livskvalitet, sundhed 

Grundvand Livskvalitet, sundhed 

Lys Livskvalitet, sundhed 

Arealanvendelse, visuel påvirk-

ning 

Livskvalitet, levevilkår 

 

Det vurderes desuden, om nogle af de beskrevne miljøpåvirkninger fra genop.
retningsprojektet kan medføre afledte socio.økonomiske effekter for erhvervs. 
eller samfundsgrupper. De miljøpåvirkninger, der kan få betydning ses i Tabel 
15.2 og omfatter primært: 

Tabel 15�2 Afledte socio�økonomiske effekter for erhvervs� eller samfunds�
grupper. 

Større erhvervs- eller sam-
fundsgrupper 

Indirekte påvirkninger Afledte socioøkonomiske konse-
kvenser 

Erhvervsgrupper inkluderer 

landbrug og turisme. Sam-

fundsgrupper inkluderer 

nuværende og fremtidige 

beboere i området. 

 

Arealinddragelse (anven-

delse) 

 

Forringet mulighed for rekreation, 

økonomiske påvirkninger for land-

brug og erhverv, ejendomsværdi 

Barrierevirkning 

 

Gener for dem som bor og færdes i 

området 

Støj- og luftpåvirkning Erhverv/turisme, naturinteresser 

Visuel påvirkning Erhverv/turisme, naturinteresser 
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De øvrige kapitler i denne VVM.redegørelse samt information fra Nordfyns 
Kommune, Gyldensteen Gods og Aage V. Jensen Naturfond danner grundlaget 
for den socio.økonomiske analyse. Analysen er således baseret på oplysninger 
fra følgende kilder: 

•� Nordfyns Kommune (inklusiv Kommuneplan, strategier og andet materiale 
fra kommunens hjemmeside) 

•� Aage V. Jensen Naturfond (hjemmeside, mødenotater) 
•� Interessenter (Gyldensteen Gods, beboere, Bogense befolkning samt Dige.

laget Bogenses Østre Enge).  

Den primære kilde er VVM.redegørelsens relevante kapitler. Derfor fremstår 
dette kapitel som en opsummering af alle forhold, som kan påvirke menneskers 
livskvalitet og sundhed eller væsentlige socio.økonomiske forhold. En væsent.
lig del af analysen er desuden foretaget ved hjælp af kortanalyse.  

!�$!$�� ����=���&���

I denne VVM.redegørelse er det mest hensigtsmæssigt at afgrænse lokalområ.
det til de parter, der må antages at blive direkte eller indirekte berørt af de af.
ledte miljøkonsekvenser. Det drejer sig om borgere eller erhverv, der kan ople.
ve ovennævnte miljømæssige påvirkninger, samt besøgende: 

•� Beboere i området, herunder både nuværende og fremtidige  
•� Besøgende 
•� Erhvervslivet, nuværende og fremtidigt. 

Den socioøkonomiske del tager udgangspunkt i nærområdet, men pga. begræn.
set tilgængelighed af lokale data, inkluderes data på kommuneniveau. Ligeledes 
inkluderer begrebet ”beboere i området” også beboere uden for nærområdet, da 
disse også vil få mulighed for at benytte de nye faciliteter i forbindelse med 
projektet. 

!�$�� @(�&�*��'����0��'�
Gyldensteens Inddæmmede Strand ligger i den nordvestlige del af Nordfyns 
Kommune. I forhold til VVM.undersøgelsesområdet er der på den vestlige side 
kort afstand til Bogense by (markeret med brunt på kortbilag 3, Planforhold), 
kun afskåret af Bogense Østre Enge. På syd. og østsiden grænser området pri.
mært op til landbrugsarealer. Landsbyerne Smidstrup Sandager (syd for Åle.
bækken), Nørre Esterbølle (syd for området, øst for Ålebækken) og Vester 
Egense (syd.øst for området) er de landsbyer, der ligger nær området. Endeligt 
er der Fælleden, et området med knap 20 beboelser, der ligger ved Fælledvej. 
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En række punkter inden for eller tæt på undersøgelsesområdet, kan blive nær.
mere berørt af naturgenopretningen. Disse områder inkluderer Store Stegø, 
Gyldensteen Gods samt Langø.  

Beliggenheden af disse er vist på Figur 15.1:  

 

Figur 15�1 Fokusområder der kan blive nærmere berørt af projektet. 

 
For disse områder er følgende situation: 

1� )�����)����: På Store Stegø er seks boliger, som potentielt kan blive på.
virket af projektet.   

2� !�����*�������������+ er der et antal lodsejere, der potentielt kan forven.
te let øget trafik. 

3� *�����������*�������,����"��: Gyldensteen Gods og Avlsgård bliver 
ikke direkte påvirket af genopretningen, men i forbindelse med projektet 
afgives cirka halvdelen af deres agerjord. 

4� -+������������&���-������.������� kommer tæt på den nye sø/engsø. 
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5� !����: På Langø er to boliger – ved Eriksholm (a) og Langø Mølle (b), 
som begge ejes af Aage V. Jensen Naturfond.  

De nuværende rekreative muligheder i og omkring Gyldensteen Strand udgøres 
i dag primært af jagt og cykelture samt lidt lystfiskeri, jf. kapitel 11, Friluftsliv. 
Der findes ikke egentlige rekreative vandre. og cykelstier i selve de inddæm.
mede områder i dag. Adgangsforholdende til området udgøres af markveje 
langs afvandingskanalerne. Færdslen ad disse veje er kun tilladt for cykler og 
gående. Det samme gælder for adgangen ad den private vej til enden af Store 
Stegø, hvor motorkørsel kun er tilladt for beboerne. 

!�$�$!� ��%&�6(���,&�(������
*&����

Nordfyns Kommune har en befolkning på 29.600 indbyggere. Indkomst per 
indbygger var i 2008 på 207.053 kr., hvilket er lidt under regions gennemsnit.
tet, og en del under landsgennemsnittet. Huspriserne i Kommunen lå i perioden 
2009.2010 under landsgennemsnittet (Kontur, 2010).  

Sundhed Middellevetiden i Nordfyns Kommune ligger over lands. og regions 
gennemsnittet, og ligeledes har borgerne lidt færre lægebesøg. 

Erhvervsstruktur Arbejdsstyrken i Nordfyns Kommune udgør ca. 80 procent, mens 
beskæftigelsen ligger lidt lavere omkring 77 procent. Antal arbejdspladser per 
100 indbyggere i Nordfyns Kommune (i alderen 25.64 år) udgør 72, hvilket 
ligger noget lavere til sammenligning med resten af Danmark. Til gengæld er 
der muligheder for at pendle til mange jobs inden for kort tid (Kontur, 2010).  

Den private sektor har 75 procent af alle aktiviteter inden for fødevarer, byg.
ge/bolig, samt øvrige erhverv. Hertil kommer omkring 5 procent i hhv. 
it/Kommunikation, transport samt medico/sundhed. For fødevarer ligger om.
kring halvdelen af aktiviteterne inden for primære erhverv; øvrige erhverv er 
udelukkende fremstillingserhverv. Erhvervsudvikling i perioden fra 2009.2010 
har specielt været stærk inden for turisme med en stigning på mere end 25 pro.
cent. Ligeledes er bygge/bolig sektoren samt øvrige erhverv øget mellem 5 og 
10 procent. Energi/miljø sektoren har oplevet størst nedgang omkring 10 pro.
cent.  

Andelen af helt små virksomheder med mindre en 10 ansatte udgør næsten 35 
procent i Kommunen, til sammenligning med 21 procent på landsplan. I forhold 
til nærværende projekt er landbrug og turisme specielt relevante sektorer. (Kon.
tur, 2010) 

Landbrug Ressourceområdet fødevarer udgør omkring 25 procent af de samlede private 
arbejdspladser i Nordfyns Kommune. Fødevareområdet dækker landbrug, fi.
skeri, gartneri, plus forarbejdningsindustrien og andre virksomheder inden for 
sektoren. Som nævnt ligger halvdelen af aktiviteterne for fødevarer inden for de 
primære erhverv, hvilket inkluderer landbrug. (Kontur, 2010) 
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Det samlede landbrugsareal i Kommunen udgør ca. 36.000 ha, hvoraf 33.500 
ha udnyttes til jordbrug og der er godt 600 bedrifter inden for jordbrug. Største.
delen af landbrugsarealet – 60 procent – udnyttes af bedrifter over 100 ha for.
delt på ca. 100 bedrifter. Korn er den primære afgrøde. Husdyrproduktionen er 
domineret af svin. Der er ca. 250 bedrifter med husdyrhold på næsten 20.000 
ha. 

Turisme I 2008 udgjorde turismen i Nordfyns Kommune omtrent 1,1 million besøgende 
(både overnattende gæster, samt endagsturister). Til sammenligning var der 
31,5 millioner besøgende i Regionen og 140 millioner på landsplan. Det gen.
nemsnitlige døgnforbrug var 277 kr., hvilket er lavt i forhold til regionsgen.
nemsnittet på 523 kr. På landsplan er dagsforbruget per person 1.970 kr. Dette 
kan indikere, at andelen af endagsbesøgende er relativt stort (VisitDenmark, 
2011).  

 På trods af den lille andel af turismen i Nordfyns Kommune (3,5 procent i 
regionen), er det relevant at medtage det her, da naturgenopretningen af Gyl.
densteen Strand kan få betydning for især endags.turismen. Af relevante attrak.
tioner nær VVM.undersøgelsesområdet kan specielt nævnes Æbelø, der byder 
på flot natur.  

Endvidere har Nordfyns Kommunes ’Plan for oplevelsesøkonomi, erhverv og 
turisme 2008.2015’ blandt andet som målsætning at ’i 2015 opfatter odensea�
nerne Nordfyn som deres foretrukne udflugtsmål for natur� og kystbaserede 
oplevelser’ (Nordfyns Kommune, 2007, side 15). Specielt har kommunen som 
milepæl, at de livsstilsorienterede tilbud skal målrettes til forbrugernes ønsker, 
inklusive at oplevelsestilbuddene skal harmonere med lokale beboeres ønsker 
og behov. Ligeledes skal kommunen tiltrække flere københavnske og uden.
landske turister, blandt andet til stress.fri og aktive ferieophold, herunder kyst.
linjen (Nordfyns Kommune, 2007, side 16.17).  

!�$.� ?&�(�&����
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Nedenfor beskrives virkningerne af projektet opdelt i anlægs. og driftsfase i 
hovedforslaget. 

!�$.$!� >��'�����
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Det vurderes, at anlægsfasen kun kommer til at berøre de fastboende og besø.
gende i form af anlægsstøj og jordarbejde i en begrænset periode ved digean.
læggelserne og eventuel hindret adgang i dele af området (jf. kapitel 6 og 13.3, 
Trafikale forhold og Luft og klima).  

Følgende afsnit omhandler tiden efter genopretningen af Gyldensteen Strand, 
driftsfasen. 
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Friluftsliv Naturgenopretningen vil få konsekvenser for jagtmulighederne i det 
inddæmmede område, idet jagten efter projektrealisering kun vil være regule.
ring af rå. og dåvildt. Der er dog et større antal mennesker, der ved en realise.
ring af projektet får glæde af området, end ved opretholdelse af 0.alternativet. 

 Projektet medfører også konsekvenser for adgangsforholdene til området, idet 
flere af adgangsvejene vil blive fjernet eller lægges under vand, jf. kapitel 11. 
Selvom en del veje nedlægges, vil adgangsforholdene forbedres betydeligt, idet 
der samtidigt åbnes op for offentligheden, og der tillades også bilkørsel til 
Eriksholm. Fra Eriksholm anlægges en 360 m lang grusvej mod øst hen over 
Langø til en skovvej med forbindelse videre til Langø Mølle (jf. kortbilag 2, 
Projektkort), idet grusvejen syd for Langø Plantage med ferskvandssøen gøres 
ufarbar pga. vand. 

I området etableres formidlingspunkter, parkeringspladser, gå. og cykeltursmu.
ligheder på eksisterende veje samt måske et formidlingscenter, og overordnet 
set vil genopretningen have en positiv effekt på livskvaliteten for de besøgende 
i området.  

Beboerne i området vil udover støj og kørselsaktiviteter under anlæg samt må.
ske en let øgning i trafikken pga. øget turisme, også opleve positive effekter af 
projektet i form af turmuligheder og herlighedsværdier i deres lokalområde ef.
ter realisering.   

Støj Efter endt anlægsperiode vurderes projektet ikke at have væsentlige 
støjmæssige konsekvenser set i forhold til 0.alternativet, jf. kapitel 13.4, Støj.   

Da der er så få beboere i området, er der kun ganske lille risiko for, at de vil 
opleve øget støj pga. en stigning i antallet af besøgende. På Store Stegø plan.
lægges besøgende kanaliseret syd om området via cykel. og gangsti (jf. kortbi.
lag 2, Projektkort), hvilket bevirker, at beboerne kun vil blive berørt minimalt 
af et stigende antal besøgende. 

Andre effekter Effekter på jord, grundvand, overfladevand samt råstoffer og affald håndteres i 
projektet i henhold til gældende lovgivning, og der er ikke identificeret effekter 
for menneskene. For luft er der ligeledes ikke identificeret effekter for menne.
sker.  

Trafik For at undgå forøget biltrafik på Store Stegø, er der planlagt en vendeplads vest 
for Stegø Mølle og Lille Stegø. Der forventes derfor ikke større negative effek.
ter for borgerne på Store Stegø. 

I forhold til cykeltrafikanter fra cykelruten ved Ålebækken, der kører videre 
langs Gyldensteensvej, og specielt ved krydset ved Gyldensteensvej og Fælled.
vej, kan der blive behov for at etablere yderligere sikkerhedsforanstaltninger i 
takt med, at omfanget af cyklister stiger.   
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Sundhed Genopretningen vil, som tidligere beskrevet, øge beboernes og de besøgendes 
muligheder for rekreative udfoldelser. Det forventes i denne sammenhæng, at 
etableringen af flere muligheder for at cykle og gå i området alt andet lige vil 
have en positiv effekt på både beboernes og de besøgendes sundhed, og at der 
ikke vil være negative effekter på sundhed som følge af projektet 

@��(*��:<��0����/�����
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Arealanvendelse I forhold til arealanvendelse vil nogle erhverv sandsynligvis opleve en positiv 
effekt, mens andre vil opleve en negativ effekt. Turisterhvervet må i denne hen.
seende forventes at komme til at opleve et stigende antal besøgende, og dermed 
alt andet lige en stigning i indtjeningen. Landbrugserhvervet vil omvendt kom.
me til at opleve en nedgang i indtjeningen, idet der vil blive inddraget et pro.
duktionsareal i forbindelse med genopretningen. Endelig kan genopretningen 
have betydning for tilflytningen og fastholdelsen af borgere i nærområdet, idet 
områdets herlighedsværdi må antages at stige. Det gælder især de borgere, der 
er søger natur og udendørsaktiviteter som en del af deres liv.   

Barrierevirkninger Der er ikke identificeret store barrierevirkninger, som hindrer beboernes færden 
i området, udover lukningen af de stier der med genopretningen overgår til 
fjord/sø/engsø.område. Til gengæld vil adgangsvejen til projektområdet og 
parkeringsforholdene samt skiltningen til områderne blive forbedret.  

Med inddæmningen bliver muligheden for at gå hele kysten rundt imidlertid 
vanskeliggjort, da der på steder vil være op til en halv meter vand. Dette kan 
have en effekt for lystfiskere i området.  

Landbrug Der vil med inddæmningen blive inddraget landbrugsjord i forbindelse med 
genopretningen. For Gyldensteen Avlsgård betyder genopretningen, at der ind.
drages 375 ha produktionsareal, 75 ha mose/eng samt et stykke skovareal (Lan.
gø Plantage). På produktionsarealet dyrkes i dag primært kornafgrøder samt 15.
20 ha porrer. Overordnet set vil arealinddragelsen ikke have indflydelse på 
Gyldensteen Gods´ kerneområde, som er grøntsagsproduktion (løg).  

 På kort sigt (2011.2012) forventes projektet ikke at have indvirkning på 
produktionen, da der er givet tilladelse til at dyrke jorden, indtil projektet 
igangsættes. På længere sigt nedlægges 1/3 af det nuværende landbrugsareal, 
hvilket vil medføre et tab af indtjening, specielt af kornproduktion samt tilsva.
rende EU.tilskud. Herudover skal maskinparken og antallet af beskæftigede 
også tilpasses. Gyldensteen Gods´ forhåbning er, at de er i stand til at kompen.
sere med frilandsafgrøder, der vil have en større værdi end den nuværende pro.
duktion. Produktionsomlægningen vil betyde en øget andel af grøntsager fra 25 
% af nuværende produktion til ca. 40.45 % i fremtiden. Det mindre areal af 
landbrugsjord til rådighed vil sætte større krav til løbende markskifte. Den stør.
ste konsekvens for landbrugsproduktionen er således den reducerede fleksibili.
tet i forhold til markskifte.  

Arbejdspladser Betydningen for antallet af arbejdspladser er usikker. Alt andet lige ser det dog 
ud til, at genopretningen vil have en positiv effekt på antallet af arbejdspladser. 
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Det gælder både på Gyldensteen Gods, hvor den mere intensive produktion af 
afgrøder forventes at give anledning til en stigning i beskæftigelsen. Tilsvaren.
de kan der forventes en stigning i antallet af beskæftigede i turisterhvervet, så.
fremt projektet generer flere besøgende samt hvis formidlingscentret etableres.  

Turisme Efter naturgenopretningen af Gyldensteen Strand forventes der . som påpeget 
ovenfor . at ske en stigning i antallet af besøgende i området. Dog kan der vise 
sig behov for øget sikkerhedsforanstaltninger, samt behov for bedre parkerings.
forhold, hvis oplevelsescentret etableres.  

Konklusion Alt i alt kan det konkluderes, at virkningerne på mennesker og samfund samlet 
set er positive, set i forhold til 0.alternativet. Der forventes positive virkninger 
for luft og støj i området, og ligeledes store gevinster for friluftslivet og de 
sundheds. og beskæftigelsesmæssige forhold, hvilket vil komme både beboerne 
og de besøgende til gode.  
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Der vil ikke, hvad angår mennesker og samfundsmæssig henseende, være for.
skel på hovedforslaget og de fire varianter. 
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Da de primære effekter på mennesker og samfund er positive set i forhold til 0.
alternativet, er der ikke behov for yderligere afværgeforanstaltninger eller over.
vågning, end det som er beskrevet i VVM’ens andre kapitler. 
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Luft og klima Der er generelt mangel på viden om CO2 effekten af at omlægge landbrugsareal 

til sø, og det er muligt, at CO2 udledningen reelt er mindre end de 513 ton/år 
som CO2.beregneren viser. Med den nuværende viden må det dog samlet kon.
kluderes, at engsø.varianten med et vådområde giver en reduceret udledning til 
atmosfæren på 250 tons CO2 ækv/år mens hovedforslaget giver en merudled.
ning på 513 tons CO2 ækv/år. 

Natura 2000 Overlap mellem registreringer af forekomster af naturtyperne strandsøer og 
laguner og strandenge, gør at der er en vis usikkerhed om størrelsen af arealta.
bet for disse naturtyper og dermed af det nøjagtige behov for afværgeforan.
staltninger. 

Da hyppigheden og tidsforløbet af udtørring af engsøen ikke kan forudsiges 
præcist, ligesom drift (hegning og græsningstryk) har stor indflydelse på udbre.
delsen af rørskov, er vurderingen af forskellen mellem hovedforslaget og Vari.
ant 3's effekt på nogle arter, herunder især rørdrum, rørhøg og plettet rørvagtel 
noget usikker. 
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