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Indledning

I 2015 indgik Assens Kommune og Assens Forsyning A/S et samarbejde om skovrejsning ved
Lundager for at skabe flere muligheder for friluftsliv og beskytte grundvandet. I slutningen af 2019
erhvervede Naturstyrelsen ca. 50 ha jord ved Lundager til skovrejsning. Siden har
samarbejdspartnerne udarbejdet en plan for Lundger Skov. Skoven skal bl.a. bidrage til at styrke natur
og biodiversitet, udvikle naturoplevelser og samt sikre rent drikkevand. Placering og indretning af
Lundager Skov ses på figur 1.

Figur 1 Placering og indretning af Lundager skov
Projektområdet er drænet landbrugsjord, og flere naboer afvander til projektområdet. Trærødder kan
på sigt ødelægge dræn. Med henblik på at sikre naboers fremtidige afvanding og samtidig skabe mere
våd natur i skoven skal der omlægges dræn. På figur 2 ses 4 områder, hvor dræn, der aftager vand fra
naboarealer, ønskes omlagt. Ud over omlægning af dræn, der aftager vand fra naboer, ønskes flere
interne dræn sløjfet.
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Figur 2 Områder, hvor dræn, der aftager vand fra naboarealer, ønskes omlagt. Navngivningen
Område 1, Område 2, Område 3 og Område 4 anvendes i teksten.
Naturstyrelsen ansøger hermed Assens Kommune om tilladelse/dispensation/godkendelse til
omlægning og nedlæggelse af dræn, samt til overrisling med drænvand. Den i figur 2 viste
områdeinddeling og anvendes i det følgende.

1.1

Værktøjet Scalgo LIVE

I beskrivelsen og vurderingen af afvandingsforhold og konsekvenser af omlægning anvendes værktøjet
Scalgo LIVE flere steder. SCALGO Live er er et browserbaseret digitalt værktøj, der kan analysere og
visualisere risiko for oversvømmelser.
I SCALGO Live kan der foretages ændringer i terrænet, hvorefter de afledte oversvømmelsesanalyser
opdateres. Dermed kan der evalueres, hvordan terrænændringer som veje, kanaler, bassiner, diger mv.
påvirker vandafstrømning og oversvømmelsesrisiko.
SCALGO Live anvender data fra den danske højdemodel med højdepunkter for hver 40 cm, hvilket gør
analyserne ret præcise og til et godt beslutningsgrundlag. SCALGO Live kan simulere, hvordan vand
strømmer på terræn.
I SCALGO Live kan man interagere med data og dykke nærmere ned i de faktorer, som fx
strømningsveje, vandoplande, terrænhældninger og -profiler, lavningsvolumener og vandløbstværsnit.
I Scalgo LIVE antages, at ALT vand løber på overfladen. INTET siver igennem jorden. Scalgo LIVE kan
ikke simulere grundvand, men alene overfladevand. F.eks. kan tilstrømning af grundvand ikke
beskrives/beregnes og det grundvandsspejl, der opstår i en udgravning, hvis der laves en
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terrænsænkning i Scalgo LIVE til under det terrænnære grundvandsspejl kan ikke ”ses”/beregnes i
Scalgo LIVE. Scalgo LIVE ”leger” således, at terrænoverfladen er impermeabel.
I virkeligheden er terrænoverfladen ikke impermeabel, og al overfladevand strømmer ikke af på
terrænoverfladen. Noget nedbør vil infiltrere ned i jorden, fordampe og blive optaget eller tilbageholdt
af planter. Ved større eller lange nedbørshændelser vil en del nedbør strømme af oven på jorden og
lægge sig i lavningerne. Det er specielt udtalt, hvis jorden ikke kan suge mere vand, enten fordi den
allerede er mættet, meget tør eller frossen. I disse situationer sker der større overfladeafstrømning.
Når der i Scalgo LIVE antages, at alt nedbør strømmer af ved overfladeafstrømning (dvs. intet siver
ned til jorden, optages af planter eller fordamper), vil der ved en given nedbørshændelse strømme
vand til alle lavninger i et givent vandopland. Når en opstrøms lavning er fuld løber vandet videre til
den næste lavning osv.
Da al nedbør simuleret i Scalgo LIVE strømmer af på terrænoverfladen viser Scalgo LIVE en
overestimeret situation, og der er således tale om en worse case-situation. En simulering med en
nedbørsmængde på 20 mm, hvor alt strømmer af på en gang (her-og-nu) viser generelt en situation,
der aldrig eller kun sjældent iagttages. Simulering med en nedbørsmængde på 10 mm vurderes at være
nærmere ”virkeligheden”, når der ønskes at beskrive/vurdere hvor meget vand, der afvander til et
område. I beskrivelserne og vurderingerne i Område 2 og Område 4 både 20 mm og 10 mm
nedbørshændelser anvendt.
Ved Lundager er den årlige nettonedbør 200-250 mm, mens nedbøren er 600-700 mm.
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Omlægning af dræn

Der er indsamlet oplysninger om dræn fra Hedeselskabets drænarkiver (WSP), Assens Kommune,
Vejdirektoratet, tidligere lodsejere og naboer. Herved er der fremkommet mange oplysninger,
herunder flere oplysninger om de samme dræn. Sidstnævnte var ikke alle samstemmende. Placering af
dræn og brønde samt drændimensioner er efterfølgende undersøgt nærmere ved besigtigelser med
opmålinger, frigravninger, spuling af dræn og farvemarkringstest. Myllerup Entreprenør A/S har
forestået undersøgelserne i samarbejde med Naturstyrelsen.
Følgende 3 naboer afvander til Lundager Skov:




Lundagergård, Lundagervej 28, Assens – Område 3 på figur 2
Peter Christensen, Lundagervej 10, Assens – Område 1, 2 og 4 på figur 2
Assens Kommune – Område 1 på figur 2

Omfartsvejen Østre Ringvej grænser op til Lundager Skov, og vejbyggelinjen går ind på
Naturstyrelsens areal. Derfor betragtes Vejdirektoratet som nabo til Område 1 på figur 2. Omfartsvejen
afvander dog ikke til Lundager Skov.
Ejeroplysninger til ovenstående naboer fremgår af tabel 1.
Område 3

Lundagervej 28, 5600
Assens

Statens ejendomsselskab Freja Ejendomme A/S,
Gammel Kongevej 60, 15. 1850 Frederiksberg C.
Kontaktperson: Andreas David Krog , tlf: 3373 0827,
mail: adk@freja.biz

Område 1, 2 og
4
Område 1

Lundagervej 10, 5600
Assens
Østre Ringvej inkl.
vejbyggelinje

Peter Sand Haugaard Christensen og Anne Arnfeldt
Christensen
Vejdirektoratet, Teglgårdsparken 102, 5500 Middelfart
Kontaktperson i forbindelse med indhentning af dræn/ledningsoplysninger: Anita Rosen Danielsen, tlf: 7244
2769/ 6193 0621, mail: ard@vd.dk

Område 1

Matrikel 30d Lundager
By, Gamtofte (vest for
Østre Ringvej)
Tabel 1 Ejeroplysninger til naboarealer.

Assens Kommune
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2.1 Område 3
I dag afvander Lundagervej 28 til et drænsystem på Naturstyrelsens areal. Det drejer sig om tagvand
fra hallerne på Lundagervej 28 (tidligere andehuse) og tilhørende gårdspladser. Naturstyrelsens dræn
afvander til Lundagervej 30.
I fremtiden ønsker Naturstyrelsen ikke at dræne sine arealer, men Naturstyrelsen skal fortsat aftage og
videreføre vand fra Lundagervej 28.
Med henblik på at kende den præcise placering af dræn, der modtager vand fra Lundagervej 28 har
Naturstyrelsen foretaget en undersøgelse. De samlede indhentede drænoplysninger og den mere
præcise kortlægning af dræn og brønde ved undersøgelserne er vist i figur 3. Strækningerne kortlagt
ved undersøgelsen er optegnet med turkis og blå linjer med sorte stjerner under. Noterne skrevet med
rød skrift uden hvid kant er observationer fra undersøgelsen. Placering af dræn uden for
Naturstyrelsens areal er ikke undersøgt og er således vejledende.

Figur 3 Samlede indhentede drænoplysninger og den mere præcise kortlægning af dræn og brønde
ved undersøgelserne i Område 3. Rød tekst uden hvid kant er noter fra undersøgelserne. Angivelser
vedrørende ”bund” er bund af ind- og/eller udløbsrør.
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Udløb fra brønden ved den sydligste hal er i bunden af brønden. Bunden ligger 3,4 m u.t. (meter under
terræn) svarende til kote ca. 42,6 m. Undersøgelser har vist, at drænet her fra løber mod syd til en
brønd, der har dækselkote ca. 2 m u.t. Denne brønd har udløb ca. 3,5 m u.t. svarende til ca. kote 42,5
m. Hvis der er fald på drænledningen, hvilket der antages, vil denne også ligge i denne dybde. Herfra
løber drænet mod sydvest til en brønd, der også ligger under terræn. Brønddækslet til denne brønd
ligger ca. 1 meter under terræn, og bunden af ind- og udløb ligger ca. 2 m u.t., svarende til ca. kote 41.
Dette er væsentligt under laveste kote i lavningen nær brønden (kote 42,25). Fra den brønd, der ligger
ca. 1 meter under terræn løber drænet mod sydøst og ud af Naturstyrelsens matrikel til Lundagervej
30.
Naturstyrelsen skal fortsat aftage vand fra Lundagervej 28. Da trærødder fra skovrejsningen på sigt vil
ødelægge de eksisterende dræn, og da Naturstyrelsen desuden ønsker fugtigere forhold og mere
naturlig hydrologi i Lundager Skov, ønsker Naturstyrelsen ikke at opretholde det nuværende
drænsystem.
Såfremt, dræn fra Lundagervej 28 skulle omlægges til overrisling, vil en overrislingsbrønd skulle stå
lidt højere end bunden af lavningen, så udløbet ikke klogger til. Med den relativt høje udløbskote, hvis
der skal ske udløb til lavningen, og ledningens placering i jorden, vil det ikke være muligt at omlægge
afvandingen fra Lundagervej 28 til overrisling på Naturstyrelsens areal.
Derfor lægges en ny ledning, der fører vand fra Lundagervej 28 til Lundagervej 30. Ledningen
omlægges fra Naturstyrelsens matrikelskel i nord til skellet i syd. Mod nord sættes en brønd (Ø425) på
den eksisterende ledning og i matrikelskel. Herfra lægges en ledning til lige opstrøms dér, hvor den
eksisterende ledning afvander til Lundagervej 30. Her sættes en ny brønd (Ø425). Den placeres så den
lige akkurat ligger på Naturstyrelsens areal, men så der ikke er et betydeligt dræn-stykke mellem
brønden og matrikelgrænsen til Lundagervej 30. Ledningen, der lægges, er en lukket (tæt) ledning,
dels for at minimere risikoen for skader på ledningen pga. trærødder, dels fordi Naturstyrelsen ikke
ønsker sine arealer drænet. Ledningen har således alene den funktion at lede vand fra Lundagervej 28
ind over og ud af Naturstyrelsens matrikel. Placeringen af ledningen og nye brønde er vist på figur 4.

7

Figur 4 Placering af nye brønde og ledning i Område 3.
Da den nye ledning kun aftager vand fra Lundagervej 28 har Naturstyrelsen aftalt med FREJA
Ejendomme A/S, at der tinglyses en deklaration, om at ledningen tilhører ejer af Lundagervej 28, og at
ejeren forestår vedligeholdelse mv. Udkast til den deklaration, der er enighed om, er vedlagt i bilag A.
Den nye ledningsstrækning er ca. 170 m. Ved undersøgelsen er der fundet, at der i dag er er 4” dræn
(Ø110 mm). Den nye ledning lægges som Ø160 mm plast ledning. Da dimensionen er større end den
nuværende, og ledningen ikke skal aftage vand fra Naturstyrelsens areal, vurderes dimensionen at
være mere end tilstrækkelig.
Hver af de to nye brønde etableres med minimum 0,5 meter sandfang. Den nordligste skal være 4-4,5
meter dyb. Ledningen lægges med et fald på minimum 3-5 ‰. Den endelige projektering foretaget i
forbindelse med anlægsarbejderne.
Naturstyrelsen har kontaktet ejer af Lundagervej 30 for at oplyse om de kommende omlægninger
opstrøms Lundagervej 30.
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De eksisterende dræn nedlægges. Dette gøres ved at opgrave 2 meter drænledning 3 steder og tilfylde
med lerholdig jord. Dette gøres lige opstrøms den nye brønd mod syd, lige nedstrøms udløbet fra
Vipmosen (også beskrevet i afsnit 2.4) og lige nedstrøms den på figur 3 viste sildebensdræning. På
luftfotos er der indikation af, at der kan være et dræn, som der ikke er oplysninger om (se figur 4). I
forbindelse med nedlæggelse af dræn undersøges nærmere, om der er et dræn her, og såfremt det er
tilfældet nedlægges det. Desuden fjernes synlige brønde til 1 meter under terræn.

Figur 4 Spor i terrænet indikerer, at der kunne være dræn, der ikke er oplysninger om
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2.2

Område 2 og Område 4

Peter Christensen, Lundagervej 10 har drænede arealer, der ligger mellem det sydlige og nordlige
område af Lundager Skov, og han har dræn, der afvander ind i projektområderne. Med henblik på at
sikre, at afvandingen af Peter Christensens arealer ikke påvirkes negativt af skovrejsningsprojektet er
drænsituationen undersøgt, og der er foretaget fælles besigtigelse med Peter Christensen og afholdt
møde vedrørende forslag til tiltag til sikring af afvandingen. Alle forhold og konsekvenser er
gennemgået med Peter Christensen, og han har godkendt forslag til omlægningen.
De samlede drænoplysninger vedrørende Peter Christensens arealer fra indhentede drænoplysninger,
undersøgelser og opmålinger, samt fælles besigtigelse er kortlagt som vist i figur 5.

Figur 5 Samlede drænoplysninger vedrørende Peter Christensens arealer på baggrund af
indsamlede oplysninger, undersøgelser og opmålinger, samt fælles besigtigelse. er dræn. Lundager
Skovs nordlige og sydlige projektområde er afgrænset med rød streg. De gule streger viser forventet
placering af dræn, mens de orangegule cirkler viser placering af brønde. De blå pile viser
afvandingsretningen. Peter Christensens dræn syd for Lundagervej afvander ind i projektets sydlige
del, og Peter Christensens dræn nord for Lundagervej afvander ind i projektets nordlige del. Dræn
fra vinmarken afvander ind i Område 1 på figur 2, og er nærmere omtalt i afsnit 2.3.
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Dræn fra Peter Christensens vinmark afvander til Område 1 på figur 2 og er omtalt i afsnit 2.3.
Figurer i teksten i dette afsnit er lavet forud for besigtigelsen og mødet med Peter Christensen. Kun
Figur 5 er udarbejdet efter den fælles besigtigelser, og således på baggrund af de samlede oplysninger.
Der er foretaget mindre justeringer efter besigtigelsen og mødet, og derfor er der mindre afvigelser
mellem figur 5 og nogle af figurerne i det følgende. Dette er dog ubetydeligt i forhold vurderinger af
tiltag.
I det følgende er programmet Scalgo LIVE anvendt i vurderinger.
2.2.1 Område 2
Matrikel nr. 13 m Lundager By, Gamtofte afvander mod syd til Naturstyrelsens areal. Marken er
drænet, og det drænede areal er ca. 5-6 ha. Drænoplysninger ses i figur 6 og figur 5. Drænudløb fra
marken ligger i skellet i markens sydøstlige hjørne. Her løber det til en brønd på Naturstyrelsens side
af skellet. Denne brønd kaldes A. Fra brønd A løber vandet på Naturstyrelsens areal til brønd B og
herfra mod nord til brønd C. Brøndene er markeret på figur 6.

Figur 6 Drænoplysninger for afvandingen af matrikel nr. 13 m Lundager By, Gamtofte
Der er i forbindelse med skovrejsningsprojektet foretaget søgegravning for at identificere drænets
bundkote, hvor det løber fra marken til Naturstyrelsens areal. I skel er denne målt til kote 42,9 m. Det
laveste område på Peter Christensens mark er kote 44,0 m, hvilket er i lavningen lige opstrøms
drænudløbet. Terrænprofil gennem markens sydlige del er vist i figur 7.
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Figur 7 Terrænprofil gennem dybeste lavninger på matr. nr. 13m Lundager By, Gamtofte (Peter
Christensen) og gennem lille lavning på Naturstyrelsens areal.
På baggrund af undersøgelser tyder det på, at drænet på Naturstyrelsens areal ikke løber langs
markhegnet i nordøstlig retning hen til brønd B, som nogle drænoplysninger angiver, men derimod at
drænet fra brønd A slår et slag mod syd under lavningerne og herfra mod nord ind under den dybere
lavning lige syd for det levende hegn og til brønd B. Luftfoto fra 1981-83 (figur 8) indikerer også dette
forløb. Det er dette forløb, der er vist i figur 5.

Figur 8 Mest sandsynlige drænforløb fra brønd A til B antydes på loftfoto fra 1981-83. Dette forløb
stemmer med resultater af undersøgelser.
Indløb til og udløb fra brønd B er i ca. kote 41,0-41,1 m. Der er således et fald på drænstækningen fra
skel mod Peter Christensen til indløbet i brønd B på ca. 1,8 meter. Strækningen er ca. 320 meter lang
svarende til en gradient på ca. 5,6 ‰, når det antages, at forløbet rundt i lavningerne er den korrekte
placering af drænet.
I brønd C har drænet fra brønd B indløb i kote 40,9 m. På strækningen fra brønd B til brønd C er der
således et fald på ledingen på kun 10-20 cm. Strækningen er ca. 190 m, og det betyder at
(gennemsnitligt) gradienten på ledningen kun er 0,5-1 ‰.
Det ser ud til, at udløbet fra denne brønd er i retningen mod nord ind under Lundagervej. Udløbskoten
i brønd C er 40,7 m. Der er også tilløb til brønd C fra øst og vest (langs vejen) og fra flere dræn fra
marken syd for Lundagervej.
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Naturstyrelsen har undersøgt muligheden for at omlægge drænet fra Peter Christensens areal til udløb
i Naturstyrelsens lavning lige opstrøms brønd B. Hermed opretholdes afvandingen af Peter
Christensens areal samtidig med, at der skabes vådere forhold i lavningen. Laveste kote i lavningen er i
dag kote 41,6 m. Med henblik på at fremme naturtilstanden i lavningen afgraves 0,3 meter
landbrugspåvirket muldjord af lavningens areal under kote 42,5 m, dog ikke op mod diget, hvor
terrænet ikke ønskes sænket.
Der sættes en ny brønd i skel, og drænet fra Peter Christensens mark kobles til skelbrønden. Dræn fra
matrikel 13 m ledes herfra til overrisling på kanten af lavningen med udløb i kote 42,5 m. Udløbskoten
i skelbrønden sættes i samme kote som indløbskoten. Da Naturstyrelsen ikke ønsker sine arealer
drænet lægges en lukket ledning mellem skelbrønden og en overrislingsbrønd, der sættes i kanten af
lavningen. Tilløbet til overrislingsbrønden (Ø425 med kørefast kuppelrist) lægges 0,6 meter under
overrislingskoten, hvorved vil der være ca. 1 meter fald på selve ledningen, svarende til 9-10 ‰. Både
skelbrønden og overlislingsbrønden etableres med 0,5 m sandfang. Principskitse er vist i figur 9.

Figur 9 Principskitse for omlægning af dræn til overrisling
Drænvand stuver op i overrislingsbrønden til dennes topkote og herfra strømmer vandet ud på terræn
og ned i lavningen. Når der sker overrisling vil der således stå vand i den tætte ledning indtil
udløbskoten i 42,5 m, hvilket er ca. 1,5 meter under Peter Christensens laveste lavning, der har bund i
kote ca. 44,0 m.
Samtidig nedlægges Naturstyrelsens dræn under lavningen og sydvest herfor (den forventede
placering af drænet mellem brønd A og lavningen ses på figur 5). Drænet nedlægges ved opgravning af
2 meter dræn flere steder under lavningen og opstrøms denne, samt tilfyldning med lerholdig jord.
Det dræn, der går fra brønd B til brønd C, opretholdes. Her plantes ikke skov, og derfor er der ikke
risiko for, at rødder på sigt kan ødelægge drænet.
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Der er observeret, at der i dag ind i mellem er så lange perioder, hvor der står overfladevand i
lavningen, at afgrøder går ud. Det ses også af luftfotos fra enkelte år (figur 10 og figur 11).

Figur 10 På tidspunktet i foråret 2011, hvor luftfotoet er taget, stod der vand indtil ca. kote 42,0 m
og afgrøderne under ca. kote 42,5 har lidt skade af vand.

Figur 11 På tidspunktet i foråret 2013, hvor luftfotoet er taget er der tegn på, at der på et tidspunkt
har stået vand i lavningen i så lang tid, at afgrøderne under kote ca. 42,4 m har taget skade.
Af historisk kort fra 1842-99 ses mose/våd eng vegetation i lavningen (figur 12).
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Figur 12 Historisk kort fra 1842-99. Her ses mose/våd vegetation i Naturstyrelsens lavning
Vandstanden i det nærliggende vandhul mod nordøst (Mammas Mose) var på overflyvningsdage bag
højdemodellerne fra 2015 og 2019 ca. kote 42,1 m. Vandstanden i vandhullet mod syd, Vipmosen, var i
ca. kote 41,9m. Vandstanden i disse vandhuller giver et fingerpeg på koten til det terrænnære
grundvandsspejl under lavningen, når der ikke længere er drænet. Med afgravning af 0,3 meter jord og
sløjfning af dræn forventes, at der vil komme til at stå vand i lavningen hele året, og at den således
bliver et permanent vandhul. Det skønnes, at en del af det afgravede volumen under den nuværende
bundkote vil fyldes med grundvand.
Med tilførsel af drænvand fra Peter Christensens arealer og overfladeafstrømning fra vandoplandet til
det fremtidige vandhul forventes vandstanden at stå omkring kote 42 og ind i mellem op til kote 42,5
m. Vandstanden vil variere hen over året. Kote 42,5 er 1,5 m under laveste lavning på Peter
Christensens areal.
Når der for at optimere naturtilstanden i lavningen/fremtidige vandhul afgraves 0,3 m muldjord under
kote 42,5 m øges voluminet i lavningen til ca. 1100 m3 under kote 42,5 m og 1570 m3 under kote 42,75
(1,25 m under laveste lavning på Peter Christensens areal)(figur 13).
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Figur 13 Volumen under kote 42,5 m ses at være ca. 1100 m3, mens det er ca. 1570 m3 under kote
43,75 m
I skovrejsningsprojektet er der etableret en række veje og stier. Afhængig af type er disse etableret med
en højde på 0,15 m-0,3 m over nuværende terræn. Veje og stier vil således danne mindre
forhøjninger/dæmninger i forhold til det nuværende terræn. Veje og stier ses i figur 14.
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Figur 14 Veje og stier samt markering af øvre kant af 0,3 m afgravning
I figur 15 og figur 16 ses vandoplandet (grønt område) til vandhullet, opmagasinerede vandmængder i
lavninger for en her-og-nu overfladeafstrømning på hhv. 20 mm og 10 mm.
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Figur 15 Vandoplandet til vandhullet ved 20 mm nedbør afstrømmet på overfladen her-og-nu. Til
højre ses, at der i alt i vandoplandet ved denne hændelse opmagasineres 404 m 3 vand, hvoraf de 357
m3 er i den store lavning.
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Figur 16 Vandoplandet til vandhullet ved 10 mm nedbør afstrømmet på overfladen her-og-nu. Til
højre ses, at der i alt i vandoplandet ved denne hændelse opmagasineres 202 m 3 vand i den store
lavning.
Selv ved stor afstrømning fra vandoplandet til det fremtidige vandhul og grundvand i bunden vurderes
volumenkapaciteten at være rigelig til, at der også er plads til drænvand fra matrikel 13 m Lundager
By, Gamtofte.
Det areal, der skal afgraves under kote 42,5 m er ca. 1600 m2, svarende til ca. 500 m3 muldjord. Noget
af denne overskudsjord indbygges mellem diget og udgravningen, mens resten indbygges i terræn
mellem højereliggende og lavtliggende arealer umiddelbart tæt på, hvor det er opgravet. Det sikres, at
det indbyggede jord landskabeligt passer ind og indbygningshøjden vil maksimalt være 0,5 meter.
Mulige afværgetiltag
Såfremt ændringerne mod forventning skulle give anledning til en vandstand over kote 42,75 m eller
højere og således give anledning til påvirkning af det laveste område på matrikel 13 m Lundager By,
Gamtofte kan påvirkningen afværges. Dette kan gøres på 2 måder:
 Minimere mængden af overfladeafstrømning til lavningen ved at etablere mindre
hævning/sænkning af terrræn. Eksempel ses i figur 17.
 Lægge en lukket ledning fra overrislingsbrønden til brønd B. Herved sker der ikke længere
overrisling, men afvandes til den eksisterede drænledning fra brønd B til brønd C, som ikke
nedlægges. Herved afvandes som i dag
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Figur 17 Eksempel på mulig afværgetiltag: Terrænhævning bag diget reducerer tilstrømningen til
lavningen og hermed mængden af overfladeafstrømning.
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2.2.2

Område 4

Drænoplysningerne for Område 4 ses i figur 18 sammen med en terrænmodel i Scalgo LIVE. Efter
besigtigelsen og mødet med Peter Christensen er der foretaget mindre justeringer af indtegningen af
dræn. Der henvises til figur 5 for en mere retvisende oversigt.
Hoveddrænet, der løber fra syd mod nord ind over Peter Christensens matrikel 13a Lundager By,
Gamtofte til Naturstyrelsens matrikel 17b Lundager By, Gamtofte og videre til matrikel 14 g Lundager
By, Gamtofte påvirkes ikke af skovrejsningsprojektet og opretholdes uændret.

Figur 18 Drænoplysninger indlagt sammen med terrænmodel i programmet Scalgo LIVE. Efter
besigtigelsen og mødet med Peter Christensen er der foretaget mindre justeringer af indtegningen af
dræn (figur 5).
I den sydlige del af matrikel 13a Lundager By, Gamtofte løber dræn til et vandhul, hvorfra der ifølge
oplysningerne er afløb til dræn, der afvander mod sydøst til hoveddrænet. Dræn i den sydlige del af
matrikel 13a afvander således til Naturstyrelsens areal via hoveddrænet. Da hoveddrænet ikke påvirkes
af skovrejsningsprojektet påvirker projektet heller ikke drænene på den sydlige del af matrikel 13a.
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To drænstrenge, der starter på den nordlige del af Peter Christensens matr.nr. 13 a, går mod nord ind
over matrikel nr. 17b Lundager by, Gamtofte. Her afvander de til et øst-vestgående dræn. Dette dræn
formodes at afvande mod øst til hovedledningen, der herfra fører vandet videre i nordvestlig retning.
Disse to drænstrege påvirkes af skovrejsningsprojektet, idet der er risiko for, at trærødder på sigt vil
ødelægge dem. Derfor omlægges de.

Figur 19 Dræn på matrikel 17b Lundager By, Gamtofte der påvirkes af skovrejsningsprojektet.
Mere præcis placering af dræn ses på figur 5.
Der er ikke foretaget forundersøgelser specifikt til lokalisering af dræn og identifikation af dybde og
dimensioner, men der er fremkommet nærmere oplysninger om placeringen af de to drænstrenge fra
luftfotos, oplysninger fra Århus Universitets jordbundsundersøgelser, der stødte på det vestligste af de
to drænstrenge og Peter Christensens oplysninger om placering af brønd på den østligste af de to
drænstrenge.
Af oplysninger fra forundersøgelser af jordbundsforhold foretaget af Århus Universitet, hvor der i
graveprofil nr. 6 blev gravet ned i drænstrengen længst mod vest, fremgår, at drænet lå nærmere
terræn end udgravningens bund 1,6 m u.t. Placering af profil 6 på kort i rapporten vedr.
jordbundskortlægningen sammenlignet med luftfotos fra 2021, hvor der kan ses, hvor profilerne er
gravet, viser således placering af den vestlige drænstreng. Peter Christensen har desuden sat en pæl i
markskellet til markering af placeringen af dette dræn. Terrænkoten, hvor drænet blev gravet over er
ca. 42,0 m. Det overgravede dræn er et lerrør med en diameter på maksimalt 3”. Røret var fyldt med
aflejringer af jord, og det vurderes derfor, at funktionen var nedsat.
Ved det østlige af de to drænstrenge er der sat en skelbrønd, og denne streng er således også
lokaliseret.
Tilrettet omtrentlig placering på baggrund af disse oplysninger er vist i figur 5.
Laveste kote i Peter Christensens lavning op mod Naturstyrelsens areal er i 41,35 m, mens laveste kote
i Naturstyrelsens lavning, som den østlige drænstreng går under, er kote 39,2 m, jf. figur 20.
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Figur 20 Profiler gennem lavning på Naturstyrelsens areal (øverst) og lavning på Peter
Christensens areal (nederst).
Af luftfotos fra en længere årrække ses, at begge lavninger har været forholdsvis veldrænede. Der er
ingen indikationer af, at afgrøder er gået ud. Det er der derimod i Naturstyrelsens mindre lavning øst
for. Selvom bunden i denne lavning ligger væsentligt højere end bunden i den store lavning, er der
indikationer af, at den ikke er veldrænet. Af historiske fotos og kort ses, at der her har været et
vandhul, der er fyldt op.
Træer på matrikel 17b Lundager By, Gamtofte vil på sigt ødelægge de to drænstrenge. Desuden ønsker
Naturstyrelsen at nedlægge dræningen i området ved lavningerne for at opnå vådere forhold, og
hermed forbedre biodiversiteten i skoven.
Med henblik på at sikre, at Peter Christensens areal ikke påvirkes negativt, omlægges de to
drænstrenge til overrisling, så drænvand ledes til Naturstyrelsens lavning (den som den østlige
drænstreng går gennem).
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I forbindelse med omlægningen foretages først en yderligere identificering af dybder og dimensioner af
drænstrengene ved frigravning. På baggrund heraf foretages den præcise projektering af omlægningen.
Indledningsvist antages, at det østlige dræn ligger dybt. Det forventes, at det derfor ikke er muligt blot
at overgrave den dette dræn og føre den til direkte til overrisling på terræn. Der foreslås derfor at
etablere en overrislingsbrønd med overløb i kote 40,1 m. Dybden af overrislingsbrønden afhænger af
dybden af drænet. Da bunden af lavningen er i kote 39,2 m forventes drænet at ligge i kote 38,6 eller
dybere. Således forventes der etableret en overrislingsbrønd, der med sandfang i alt er ca. 2-2,5 m dyb.
Da overrislingsbrønden placeres tæt på skel (10-15) meter sættes ingen skelbrønd, men drænledningen
udskiftes til lukket ledning fra skel til overrislingsbrønden.
Tilsvarende placeres en overrislingsbrønd 10-15 meter fra skel ved det vestlige dræn. For at sikre at
overfladevand ikke løber over og ligger sig i skel foretages mindre terrænregulering ved at skrabe en
rende fra overløbsbrønden i retningen af vandhullet og lægge afskrabet jord syd for ”renden”. Det
nuværende terræn ses i figur 21.

Figur 21 Terræn langs skel nær den vestlige drænstreng
Naturstyrelsens lavning er i dag drænet. Dræningen stoppes ved at opgrave 2 meter drænledning 1-2
steder og tilfylde med lerholdig jord. Da der på historiske kort og luftfotos fra en lang årrække ikke er
tegn på våde forhold, forventes der ikke at komme til at stå vand i lavningen i længere perioder.
Med henblik på at vurdere om omlægningen vil påvirke Peter Christensens arealer negativt er der
foretaget simuleringer i Scalgo LIVE.
Ved en afstrømningshændelse svarende til 20 mm nedbør afstrømmer på overfladen her og nu, vil
vandstanden i lavningen i henhold til Scalgo LIVE stå i kote 40,3 m (figur 22), hvilket er lidt over en
meter under bunden af Peter Christensens lavning lige opstrøms. Det vurderes dog ikke at være en
sandsynlig situation. Den situation, der svarer til, at 10 mm nedbør afstrømmer på overfladen her og
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nu, vurderes (figur 23) mere sandsynlig i en stor og/eller længerevarende nedbørshændelse, idet der
vil ske nedsivning og alt efter årstiden fordampning og påtag/tilbageholdelse fra planter. Nedsivet
drænvand i den sydlige del ledes til hoveddrænet og således slet ikke mod lavningen. I denne situation
beregnes vandstanden i lavningen til kote 39,9 m (figur 23) svarende til 1,4-1,5 meter over bunden
Peter Christensens lavning.
Som det ses af figur 23 er vandoplandet i beregningen væsentligt større end arealet tilknyttet de to
drænstrenge på den nordlige del af matrikel 13b. Derfor skal der ikke tillægges plads i lavningen til
overrislede vandmængder her fra.
Sammenfattende vurderes, at den beskrevne omlægning ikke giver anledning til negativ påvirkning af
Peter Christensens arealer.

Figur 22 Simulering i Scalgo Live af afstrømningshændelse svarende til, at 20 mm nedbør
afstrømmer på overfladen her og nu. Vandstanden i lavningen vil i henhold til Scalgo LIVE stå i kote
40,3 m. Dette vurderes ikke at være en sandsynlig situation.
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Figur 23 Simulering i Scalgo Live af afstrømningshændelse svarende til, at 10 mm nedbør
afstrømmer på overfladen her og nu. Vandstanden i lavningen vil i henhold til Scalgo LIVE stå i kote
39,9 m.

Mulige afværgetiltag
Såfremt der mod forventning skulle vise sig negativ påvirkning af Peter Christensens arealer, dvs.
vandstanden i jorden hos Peter Christensen hæves som følge af omlægningen, og at drænniveauet som
følge heraf er tættere på terræn end 1,25 m, er det muligt at foretage afværgetiltag.
Der er naturlig afløb fra Naturstyrelsens lavning til arealerne nord for Lundagervej, såfremt
vandstanden i lavningen kommer op over kote 40,6 m (figur 24). Det laveste punkt i lavningen hos
Peter Christensen er i ca. kote 41,4 m, hvilket er 0,8 meter over naturligt overløb fra Naturstyrelsens
lavning. Det vurderes ikke sandsynligt, at det vil kunne ske, at vandstanden kommer så højt op, idet
det vil kræve her-og-nu-overfladeafstrømning svarende til 31 mm (ikke engang scenariet i Salgo LIVE
med 20 mm vurderes sandsynligt). Såfremt det mod forventning alligevel sker, at vandstanden i
lavningen påvirker Peter Christensens areal, kan der etableres et udløb fra vandhullet og føre vand i
lukket ledning mod nord under Lundagervej til udløb på terræn nedstrøms vejen, hvorfra vand vil løbe
i lavninger her. Hvis udløbet lægges med bundkote 40,05 m vil vandspejlet i jorden som følge af tiltag
være mindst 1,25 m over laveste punkt i lavningen.
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Figur 24 Scalgo LIVE viser, at der er naturlig afløb fra Naturstyrelsens lavning til arealerne nord
for Lundagervej, såfremt vandstanden i lavningen kommer op over kote 40,6 m
Da Naturstyrelsens lavning mod øst opnår et vandspejl i kote 40,1 m ved en mindre nedbørshændelse
end den store lavning, er det ikke muligt at lade den store lavning afvande til den østlige lavning. Hvis
der lægges en grøft eller et rør i kote 40,1 m mellem de to lavninger, vil den østlige lavning afvande til
den store lavning.
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Figur 25 Naturstyrelsens lavning mod øst opnår et vandspejl højere end kote 40,1 m ved en
nedbørshændelse på 10 mm. Derfor kan den store lavning mod vest ikke afvande til lavningen mod
øst.
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2.3

Område 1

Område 1 ligger op mod og øst for omfartsvejen Østre Ringvej og nord for Brahesborgvej (figur 2). Der
foreligger drænoplysninger fra forskellige kilder, og der er foretaget undersøgelser for at foretage en
mere præcis kortlægning af de dræn og ledninger, der modtager vand fra naboarealer. De samlede
drænoplysninger fra indsamlingen og undersøgelserne ses i figur 26 og beskrives i det følgende. De
ved undersøgelsen kortlagte drænstrækninger og brønde markeret med sorte stjerner.

Figur 26 Samlede oplysninger om dræn fra indsamling af oplysninger og undersøgelser
Af figur 26 ses forskellige oplysninger om interne dræn, der afvander marken (sort, lysegrøn og pink
streger) og som ikke aftager vand fra naboarealer. Umiddelbart vurderes, at der mere eller mindre er
tale om de samme dræn, men at den præcise placering ikke kendes. Placeringen af disse interne dræn
er ikke undersøgt nærmere. De vurderes af afvande lokale lavninger, der ses på figur 27.
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Figur 27 Lavninger nord for Brahesborgvej og øst for Østre Ringvej (vist i højdemodel i Scalgo
LIVE) som de interne dræn vurderes at afvande. Jo mere blåt jo lavere terræn. Højdekurver pr. 0,5
meter er vist med sorte streger.
Naturstyrelsen ønsker, at det på sigt kommer mere naturlige fugtige forhold og nedlægger derfor de
interne dræn. Dette gøres enten ved afblænding af eksisterende drænledninger ved tilmuring af tilløbet
til brønden, der fører vandet mod syd ud af området, samt opgrave 2 meter drænrør 2 steder på
drænsystemet og tilfylde med lerholdig jord, eller ved at efterlade dræningen som den er og lade
rødder fra træer plantet i skovrejsningsprojektet langsomt sætte den interne dræning ud af drift.
Nedlæggelse af den interne dræning vurderes ikke at påvirke uden for Naturstyrelsens areal, og da
ingen naboer afvander til de interne dræn påvirkes naboer således ikke af nedlæggelsen. På historiske
kort tilbage fra 1800-tallet er der ingen indikationer af, at der tidligere har været så våde forhold på
terræn, at det ikke har kunnet dyrkes, og det forventes således heller ikke i fremtiden at blive permanet
vådt.
På figur 26 er de dræn og ledninger inde på Naturstyrelsens areal, som stammer fra oplysninger fra
Vejdirektoratets tegning H609-2,0-10A vist med koboltblå. Nærmere oplysninger om disse dræn og
ledninger, samt øvrige afvandingssystemer vedrørende omfartsvejen ses på udsnit af tegning H6092,0-10A i figur 28. Der er sat rød cirkel om de nogle af de afvandingssystemer, der omtales.

30

Figur 28 Udsnit af Vejdirektoratets tegning H609-2,0-10A
Af figur 28 fremgår, at vejvand fra omfartsvejen løber til lukket betonrør på den nordligste og sydligste
del af strækningen langs Lundager Skov og til vejgrøft på en den midterste strækningen. Omfartsvejen
afvander således ikke til Naturstyrelsens arealer.
Af figur 28 ses, at mod syd (sydligste rød ring) løber oplandsvand fra vest for omfartsvejen, som i
forbindelse med anlæg af omfartsvejen er ført under denne til brønd NB-76 i skellet mellem
omfartvejen og Naturstyrelsens matrikel. Herfra afvandes ind over Naturstyrelsens matrikel til brønd
NB-75, som Vejdirektoratet har etableret på vejmatriklen for Brahesborgvej. Strækningen fra NB-76 til
NB-75 vurderes på baggrund af tegning H609-2,0-10A at være en lukket ledning (tæt rør). Placeringen
af denne ledning er kortlagt ved undersøgelser og vist med gul streg med sorte stjerner under på figur
26.
Af figur 28 ses, at i forbindelse med etableringen af omfartsvejen er vand fra gamle dræn (midterste
røde ring) vest for vejen samlet i ny brønd 67-NB og ført under vejen til brønd NB-80, der er anlagt på
Naturstyrelsens areal. Fra brønd NB-80 afvandes til markdræn, der var var på vores matrikel før
omfartsvejen blev anlagt. Sammenholdes de forskellige drænoplysninger og med kortlægningen af
drænstrækningerne vurderes, at drænforløbet mellem brønd NB-80 og NB-75 er som vist af de linjer,
der er markeret med sorte stjerner under. Således vurderes, at ”Drænprojekt nr. 57” fra
Hedeselskabets arkiv er samme drænsystem, som afvander til 67-NB og videre til NB-80 (figur X).
Endvidere vurderes, at de med rødt viste drænstrækninger er samme drænstrækning, som den ved
undersøgelsen kortlagte røde drænstrækning (vist med stjerner under), og de sorte tyndt-stregede
tilløb er identiske med den kortlagte røde og turkise. Det fulde forløb af drænet vist med turkis kendes
ikke, men forventes, at denne strækning udelukkende afvander Naturstyrelsens areal. Det afklares
nærmere ved søgegravning i forbindelse med omlægning af dræn.
Af figur 28 ses, at langs den nordlige ca. halvdel af den viste strækning af omfartsvejen har
Vejdirektoratet anlagt et markdræn (pvc dræn) og 3 brønde (NB-94 i den nordlige ende af
drænstrækningen og NB-80 i den sydlige ende, samt NB-93 mellem disse brønde) på Naturstyrelsens
areal. Det er anlagt i grænsen til vejbyggelinjen. Et naboareal ejet af Peter Christensen afvender til
dette dræn i brønd NB-93 (nordligste røde cirkel på figur X)
Naturstyrelsen er forpligtiget til forsat at aftage vand fra naboarealer. Dræn fra brønd NB-80 til brønd
NB-75 er af ukendt dato, og undersøgelser viste at tilstanden er ringe. Da beplantningen i
skovrejsningsprojektet på sigt vil skade drænet, og for at sikre at der ikke skal fore tages
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vedligeholdelsesarbejder inde i skoven, omlægges dræningen på strækningen NB-80 til NB-75 ved at
lægge en lukket (tæt) plast ledning mellem de to brønde. Ledningen lægges i kanten af vejbyggelinjen
og føres langs denne mod syd til nær brønd NB-76. Den nye ledning kobles ikke på brønd NB-76 men
slår et knæk ind over arealet og løber næsten parallelt med ledningen mellem NB-76 og NB-75 til
brønd NB-75. Placering af nye ledning er vist på figur 29.

Figur 29 Placering af ny lukket ledning.
På baggrund af de kortlagte dimensioner og indhentede oplysninger vurderes dimension Ø160 at være
rigeligt. Da omlægningen sker som lukket ledning, vil der ikke være tilstrømning til ledningen fra
Naturstyrelsens arealer.
Den nye ca. 240 meter ledning lægges mod nord i ca. kote 42,3 m, som i dag. Brønd NB-75 har udløb i
kote 40,0 m. Her er terrænkoten ca. 41,75 m. Med den lave udløbskote er der mulighed for stort fald.
Ledningen vil dog ikke lægges med større fald end 5 ‰ på største delen af strækningen og kun på den
sidste del af strækningen lægges den med større fald. Dette for at minimere gravedybden. Dog sikres,
at ledningen ligger med minimum 0,9 m jord over.
Der foretages ingen ændringer af afvandingssystemet bestående af brønd NB-76 og brønd NB-75 og
den tætte ledning i mellem disse.
Naboarealet (ejet af Peter Christensen), der afvander til brønd NB-93, påvirkes ikke negativt af den
beskrevne omlægning, idet den beskrevne ændring ikke giver anledning til øget pres på
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afvandingssystemet eller øget stuvning i dette. Tværtimod vil ændringen betyde mindre
vandmængder, da der ikke opretholdes dræning af Naturstyrelsens, og rørdimensionen ikke er mindre
end i det nuværende system. Af de samme årsager påvirkes Assens Kommunes areal vest for Østre
Ringvej, der afvander til Naturstyrelsens areal via brønd NB-80, heller ikke negativt af den beskrevne
omlægning.
Der er ikke præcist kendskab til oplandsdræn, der leder til brønd NB-80, men ved at sammenholde
informationer for drænområde 57 fra Hedeselskabets drænarkiv (figur 30 og figur 26) med historiske
kort og luftfotos (www.geofyn.dk) ser det ud til, at det er gamle markdræn, der nu er rester af på
Assens Kommunes grønne areal. Det ser ud til, at alle de nyere bebyggelser ligger udenfor
”drænprojekt nr. 57”. Af oplysninger om Assens Kommunes regnvandsledninger (figur 31 og figur 32)
er der ingen indikationer af, at regnvand afledes til Naturstyrelsens areal via brønd NB-80.
Sammenfattende vurderes, at det alene er Assens Kommunes grønne areal, der afvander til Lundager
Skov.

Figur 30 Udsnit af Hedeselskabets drænarkiv. Der er rød cirkel om drænprojekt nr. 57.

33

Figur 31 Regnvandsledninger hentet på spindevand.assens.dk/kort
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Figur 32 Ledningsoplysninger modtaget af Assens Forsyning
Den eksisterende ledning fra brønd NB-80 til NB75, samt drænledningen vist med turkis stiplet linje
på figur 26 nedlægges. Det turkise dræn er et 4” dræn. Det vurderes, at det alene afvander
Naturstyrelsens areal. Forud for omlægninger af dræning i Område 1 foretages en søgegravning for at
sikre, at dette er korrekt. Drænene nedlægges ved at opgrave 2 meter drænrør på et par strækninger og
tilfylde med lerholdig jord. Desuden afblændes til-/afløb i brøndene.
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2.4

Mellem område 1 og område 3 - Vipmosen

Nord for Brahesborgvej ligger vandhullet Vipmosen. På gamle kort ses en fugtig lavning i terrænet, og
der har måske været gravet tørv. På et tidspunkt er der etableret et egentligt vandhul med en ø i
midten, hvilket er en typisk udformning af vandhul til andejagt for 30-40 år siden. Området har været
intensivt anvendt til jagt i mange år i form af fodring af vildt. Der har været opsat voliere med
fuglevildt og etableret vildtremise med sitkagran og fyr, samt lille majsmark syd for vandhullet.
Naturstyrelsen og Assens Kommune har sammen besigtiget vandhullet den 9. marts 2021.
Vandkvaliteten i vandhullet er vurderet at være dårlig. Vandhullets bredder er kraftigt tilgroet med
bl.a. pil, så der kun i begrænset omfang kommer lys til vandoverfladen. Der er ingen værdifuld flora.
Der ses primært brændenælder og tagrør, evt. mosebunke samt mosser.
Vandhullet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 og er kortlagt som sø. I figur 33 er det
beskyttede areal skraveret på luftfoto fra 2008.

Figur 33 Luftfoto 2008 med §3 skravering
Af de indhentede drænoplysninger er der fremkommet oplysninger om dræntilløb til Vipmosen, som
udelukkende afvander arealer umiddelbart vest for vandhullet. Der er ingen oplysninger om, at naboer
afvander til disse dræn. Således modtager Vipmosen kun vand fra Naturstyrelsens areal. Der er afløb
fra vandhullet til drænsystemet i Område 3. Drænoplysninger er vist i figur 34.

Figur 34 Oplysninger om dræn til og fra vandhullet Vipmosen
Ved den fælles besigtigelse blev tilløb og afløb fra Vipmosen nærmere identificeret og inspiceret. I
tilløbsbrønden i den vestlige side af mosen ses to tilløb og et udløb til Vipmosen (figur 35). Der blev
desuden fundet et rørtilløb ca. 30 meter syd for brønden i form af et pvc-rør (figur 36).
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Figur 35 Tilløbsbrønd i den vestlige side af Vipmosen. I tilløbsbrønden ses to tilløb og et udløb til
Vipmosen

Figur 36 Rørtilløb til Vipmosen

I det nordøstlige hjørne af Vipmosen blev afløbsbrønden identificeret og inspiceret (Figur 37). Af figur
37 ses, at afløbskoten og herved den maksimale vandstand i vandhullet, såfremt afløb sker lige så
hurtigt som tilløb, er bestemt af en munk med fast overløbskote.
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Figur 37 Afløbsbrønd i det nordøstlige hjørne af Vipmosen. Af fotoet til højre ses, at afløbskoten og
herved den maksimale vandstand i vandhullet, er bestemt af en munk med fast overløbskote

Afløbet fra Vipmosen afbrydes ved at opgrave 2 meter afløbsdræn lige nedstrøms brønden og
tilfylde med lerholdig jord. Herudover fjernes brøndmaterialer til minimum 1 meter under
terræn. Den resterende del af brønden fyldes med jord. De beskrevne tilløb til vandhullet
opretholdes ind til videre. Med tiden vil træernes rødder ødelægge drænene.
Nedlæggelse af afløbet fra Vipmosen vurderes at resultere i et højere vandspejl i
mosen/vandhullet og give fugtigere jordbundsforhold omkring vandhullet og på de
strækninger tilløbsdrænene afvander. Dette vurderes at have an positiv påvirkning af
naturtilstanden i området og fremme biodiversiteten.
Da Vipmosen kun aftager vand fra et meget lille areal vest for, som ejes af Naturstyrelsen, og
da Vipmosen er et gravet vandhul, der af historiske kort (figur 38) før gravning af vandhullet
ses ikke at have frit vandspejl, men eng-/moseagtig vegetation, samt da Vipmosen ligger lavt i
forhold til det omkringliggende terræn (figur 39 og figur 40), vurderes at et fremtidigt højere
vandspejl ikke vil påvirke Brahesborgvej eller andre naboarealer.
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Figur 38 Historiske målebordsblade viser, at der før udgravning af Vipmosen var eng/mosevegetation

Figur 39 Terrænet ved og omkring Vipmosen er vist på terrænprofilet til vestre og med
sorte højdekurver pr. 0,25 meter på luftfoto. Fra Scalgo LIVE hvor Danmarks
højdemodeller er anvendt. Koten til vandrette linjer på profilet til venstre er koten til
vandspejlet i Vipmosen på den dag, hvor overflyvningerne bag højdemodellerne er
foretaget.

39

Figur 40 Terrænet ved og omkring Vipmosen er vist på terrænprofilet til vestre og med
sorte højdekurver pr. 0,25 meter på luftfoto. Fra Scalgo LIVE hvor Danmarks
højdemodeller er anvendt. Koten til vandrette linjer på profilet til venstre er koten til
vandspejlet i Vipmosen på den dag, hvor overflyvningerne bag højdemodellerne er
foretaget.
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