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1. INDLEDNING
NaturRådgivningen udarbejdede i juni 2013 en teknisk forundersøgelse og pro‐
jektforslag for etablering af en hydrologisk bufferzone ved det østlige A‐område i
Kongemose‐Sandlyng fredningen i St. Åmose, kaldet Åmosen.
Det fredede område rummer kulturarv af international betydning i form af de
bedst bevarede indlandsbopladser fra slutningen af jægerstenalderen og begyn‐
delsen af bondestenalderen, som er fundet i hele Nordvesteuropa. Bevarelsestil‐
standen af bopladserne i området er betinget af en høj og mest muligt konstant
vandstand.
Baggrunden for forundersøgelsen var dels, at overvågningen af vandstands‐
forholdene i det østlige A‐området har vist store svingninger trods omfattende
forsøg på at afbryde de hidtidige drænsystemer, og dels er der givet tilladelse til
yderligere dræning tæt ind mod fredningsgrænsen.
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Forundersøgelsen bekræftede den kendte viden om, at jordbunden i det meste af
området består af tørv og derunder ferskvandsgytje til stor dybde. Her i mellem
ligger mindre bakker af sand, som små ”sandøer”.
Forundersøgelsen viste også, at de drænsystemer, som blev afbrudt efter frednin‐
gen, starter på østsiden af fredningsgrænsen, hvor to mindre områder med sik‐
kerhed har fået forringet afvanding, og hvor der er usikkerhed om, hvordan om‐
rådet lidt øst for er afvandet.
Projektforslaget omfattede permanent udtagning af et 7 ha stort areal fra dyrk‐
ning, tilkastning af en afvandingsgrøft og etablering af ny afvandingsgrøft uden
om det udtagne areal samtidig med, at det blev anbefalet at etablere 760 m PE‐
membran langs østsiden af det fredede område samt videre på tværs langs sydsi‐
den af den nuværende grusvej gennem området.
Projektforslaget blev udarbejdet under hensyn til et begrænset omkostnings‐
budget. Løsningen kaldes derfor i det følgende for Minimalløsningen, og det ud‐
tagne areal er vist på kortet i Bilag 4.
Projektforslaget vil på kort sigt kunne give den ønskede sikring af fundområderne i
det østlige A‐område i Kongemosen. På længere sigt må det forventes, at en in‐
tensivering af afvandingen mod øst og nordøst vil medføre terrænsætninger i den
organisk holdige jordbund, som gradvist vil kunne fjerne effekten af projektet.
Kulturstyrelsen har på denne baggrund anmodet om en hydrologisk vurdering af
mulighederne for at sikre kulturværdierne i den nordøstlige del af Kongemosen og
primært i fredningens østlige A‐område mod langsigtede skader fra såvel den nu‐
værende afvanding som mulige nye afvandingstiltag. Endvidere har Kulturstyrel‐
sen anmodet om forslag, som også sikrer kulturarvsværdierne i mosearealerne
nord for grusvejen. I den forbindelse har Kulturstyrelsen peget på muligheden for
at etablere membran over et længere stræk langs sydsiden af Åmose Å.
Der henvises her generelt til rapporten af 6. juni 2013, således at den følgende
fremstilling kun er et supplement.
Såvel rapporten fra 2013 som dette notat omhandler forholdene på matr. nr. 5c
Stenmagle By, Stenmagle tilhørende Niels Munch Hansen, Bodal Gods. Der er ikke
fundet anledning til at inddrage arealerne længere mod øst eller syd.
Som der er redegjort for i rapporten fra 2013, er afvandingen afhængig af jord‐
bundsforholdene og gradienterne (hældningerne) væk fra A‐området. Kunstig af‐
vanding i form af dræning og grøftning øger gradienterne og kan også forøge jor‐
dens evne til at aflede vand. Uanset afvandingsforholdene vil vandet ende i Åmo‐
se Å. Vandstanden i området kan derfor beskrives som en balance mellem på den
ene side vandtilførslen fra nedbør og tilstrømningen fra det omgivende opland og
på den anden side vandafledningen over/gennem jorden samt gennem dræn og
grøfter.
2. AFGRÆNSNING AF BUFFERZONER
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Projektforslaget fra 2013 delte en stor lavning nordøst for Kongemosen, hvor det
er nødvendigt at etablere en ny drængrøft, ca. 200 m øst for den nuværende for
at sikre en fortsat dyrkningsmulighed af landbrugsarealerne øst for.
Det vil i høj grad kunne reducere risikoen for fremtidige sætninger i området væ‐
sentligt, hvis man helt kan undgå at skulle etablere denne nye grøft. Det vil i givet
fald kræve, at afvandingen af et ca. 11 ha stort opland nord for grusvejen helt kan
opgives. Denne afvanding sker dels til en bestående 15 cm rørledning i det areal,
som blev foreslået udtaget i 2013, og dels til en pt. defekt ca. 20 cm rørledning,
knapt 300 m længere mod øst. Begge rørledninger har udløb i Åmose Å. Afvandin‐
gen af området omkring og mellem de to rørledninger har skabt en stor og op til
0,3 m dyb terrænsænkning i området.
Syd for grusvejen ligger der øst for fredningen et areal på ca. 1 ha, som med sik‐
kerhed har været afvandet af dræn ind igennem Kongemosen og yderligere et op‐
land syd for på 6,6 ha, som tidligere har været grøftet ind i Kongemosen, men hvis
afvandingsforhold i dag ikke er kendte.
Den østligste del af matr. nr. 5c er også meget lavtliggende, men afvandet mod
øst gennem en grøft langs sydskellet og til Sandlyng Å samt måske også mod nord
gennem et naboareal og til Åmose Å.
Endelig er der længst mod syd på matrikel 5c et ca. 3 ha stort område uden for
fredningen, som tilsyneladende har fået forringet afvanding efter afbrydelse af et
drænsystem igennem den sydlige del af Kongemosen. Dette område er med Bo‐
dals Gods’ afvandingsprojekt foreslået drænet mod nordøst uden om fredningen i
stedet for som tidligere ind i det fredede område. For at kunne opnå en forbedret
afvanding af dette område var hele det påtænkte afvandingssystem videre ned‐
strøms lagt dybere end ellers nødvendigt.
På baggrund af ovenstående er der kortlagt to mulige bufferzoner nord og øst for
Kongemose fredningens A‐område:
Mellemløsningen
Denne løsning omfatter udtag af stort set hele det opland nord for grusvejen, som
i dag er drænet direkte til Åmose Å, og den ene ha syd for grusvejen, som har fået
afbrudt dræn ind i Kongemosen, og ca. 1,5 ha af det opland, hvis afløbsretning er
ukendt samt de ca. 3 ha længst mod syd. Afgrænsningen mod øst er lagt i to lige
linjer og således, at det udtagne areal når til øst for et svagt højdedrag i terrænet
syd for grusvejen.
Det samlede udtagne areal bliver herved på 16,6 ha. Med dette udtag vil det ikke
længere blive nødvendigt at etablere den nye drængrøft nord for grusvejen.
Da der stadig kan foretages afvanding af områderne længere mod øst, er det vur‐
deret, at der fortsat vil være behov for etablering af en 280 m lang PE‐membran
på tværs af det lave terræn på østsiden af Kongemosen. Membranen nedgraves
lodret i ca. 2 meters dybde igennem det lidt højere terræn, ca. 10 meter fra den
nye fredningsgrænse. Dette vil gøre det muligt at holde et lidt højere vandspejl i
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Kongemosen. I forbindelse med nedgravningen af membranen indmåles og kote‐
res alle krydsede dræn, således at den nuværende afvandingsdybde kortlægges.
Til sikring af den fortsatte afvanding af landbrugsarealerne mod sydøst graves en
skelgrøft i kanten af det fredede areal med en dybde svarende til den kortlagte
dræning. Denne skelgrøft sikres afløb mod nord gennem et nyt 80 meter langt 20
cm tæt afløbsrør lagt mod nordøst igennem det høje terræn omkring og under
grusvejen. Videre 150 m mod nordøst etableres igen en skelgrøft i den nye fred‐
ningsgrænse i den nuværende afvandingsdybde, som den vil blive påvist ved gen‐
nemgravning af eksisterende dræn. Denne grøft får afløb gennem en 330 m lang
tæt 20 cm rørledning, som følger forløbet af den bestående ca. 20 cm rørledning
de sidste 180 m frem til udløb i Åmose Å, idet den bestående rørledning afbrydes.
Eventuelle tilløb fra øst tilsluttes den nye rørledning.
Afvandingen af de udtagne arealer nord for grusvejen afbrydes dels ved afbrydel‐
se af de bestående dræn på udvalgte steder og dels ved tilkastning af den nuvæ‐
rende grøft, delvist med tilført lerjord. For at sikre en maksimal afbrydelse af af‐
vandingen gennem såvel kendte som ukendte dræn og optørringssprækker eller
permeable sandlag anbefales det at nedgrave en 925 m lang PE‐membran i det
forhøjede terræn i en afstand af 10‐20 meter fra Åmose Å. Membranen nedgraves
lodret i ca. 2 meters dybde med overkant i minimum kote 23,2 m og med mindst
0,1 m jorddækning. På de lavest liggende ca. 100 m af strækningen vil dette kræve
udlægning af et op til 0,20 m tykt lag muldjord omkring membranen.
De to membraner vil afgrænse et samlet opland på ca. 65 ha. For at sikre afløbet
fra oplandet til Åmose Å etableres et overløb i det laveste terræn 25 meter syd for
åen. Overløbet udformes som en åben brøndring med diameter 0,8 m, 0,5 m dyb
og med lukket bund. Brøndringen placeres med overkant i kote 23,05 m DVR90 og
med afløb gennem en tæt 25 cm rørledning med ca. 32 ‰ fald til udløb i Åmose Å
i kote 21,75 m, hvilket er godt 0,10 m over den teoretiske regulativmæssige bund.
Vandspejlsvariationen i overløbet vil ligge inden for 0,05 m. Afløbsrøret har en ka‐
pacitet på 117 l/s, hvilket er det dobbelte af det forventede behov.
Afbrydelse af afvandingen nord for grusvejen vil i meget våde perioder kunne
medføre så omfattende oversvømmelser syd for grusvejen, at vandet vil løbe over
vejen omkring en vandstand i kote 24,0 m og dermed vil kunne skade vejen og
færdselsmuligheden. Det foreslås derfor, at der etableres et overløb på sydsiden
af vejen ved den tidligere nu afbrudte rørledning i form af en åben brønd med
overkant i kote 23,85 m og afløb i et 25 cm rør under vejen til udløb i terræn 30
meter længere mod nord i kote 23,5 m. Grusvejen hæves med op til 0,20 m stabil‐
grus på den laveste 200 m lange strækning til overalt minimum kote 24,30 m.
Samtidig nedgraves en 40 meter lang PE‐membran i sydsiden af grusvejen på den
lavest liggende strækning.
Maksimalløsningen
omfatter foruden Mellemløsningen et udtag af hele den resterende del af matri‐
kel nr. 5c på 20,2 ha, hvor der i dag er flere store afløbsløse lavninger af mellem
0,2 m og 0,5 m dybde, hvor der formodes at være drænet, men hvor vi ikke har
nærmere kendskab til afvandingsforholdene.
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Med Maksimalløsningen skal den nuværende afvanding søges begrænset ved af‐
brydelse af dræn og tilkastning af de lavninger ud mod grøften mod syd, hvor der
kan ske overfladisk afløb. Tilkastningen udføres med materiale, som hentes uden
for projektområdet, da der af arkæologiske hensyn ikke må foretages afgravning
inden for projektarealet.
Med Maksimalløsningen vil der ikke længere kunne gennemføres afvanding af til‐
stødende arealer i et omfang, som kan skade Kongemosen og dens A‐område. Der
vil derfor heller ikke blive behov for at etablere afværgetiltag i form af en PE‐
membran øst om Kongemosen.
Som ved Mellemløsningen etableres membran på en strækning af mindst 925 m
15‐20 m fra åbrinken ved Åmose Å. Desuden etableres 40 m PE‐membran i sydsi‐
den af grusvejen på tværs af afløbet fra A‐området, lige som der etableres et over‐
løb og hæves vej.

3. KONSEKVENSVURDERING
Det forventes, at etableringen af PE‐membranen omkring Kongemosen og på
tværs af de nuværende afløb til Åmose Å vil medføre udbredte oversvømmelser i
Kongemosen og i lavningerne nord for grusvejen. I perioder med overskudsnedbør
og afstrømning fra området forventes det ved Mellemløsningen, at der kan opstå
oversvømmelser i det omfang, som er vist på Bilag 5. Disse vandflader udgør til‐
sammen 12,1 ha i områderne øst for Revlen.
Overløbet ved A‐området på sydsiden af grusvejen er placeret ved det laveste ter‐
ræn således, at det bliver overløb fra hele A‐området og tilgrænsende arealer.
Indløbet skal være en 60 til 80 cm brønd, som med et skarpkantet overløb kan
holde vandstanden inden for få cm. Brønden og røret kan udføres i stål eller i
HDPE. Brøndens åbning kan dækkes med en rustfri grøderist, hængslet i den ene
side, så den vil være let at rense.
Ved de to nye løsningsforslag forventes vandstanden i området nord for grusvejen
ved maksimal vandstand at blive hævet med mellem 0,2 og 1,1 m i forhold til de
opmålte forhold den 10. maj 2013. Tilsvarende forventes den maksimale vand‐
stand i Kongemosen syd for grusvejen at kunne hæves med op til 0,3 m i forhold
til vandstanden ved opmålingen. Gradienterne ud af Kongemosen vil herefter bli‐
ve mere end halveret i forhold til de nuværende gradienter fra den lave vandstand
syd for grusvejen og til afvandingsgrøften. Det betyder, at afstrømningen ud af
mosen bliver væsentligt reduceret, og at vandspejlsfaldet hen over sommeren
derfor vil ske langsommere.
Det er ikke muligt at sige, hvor meget og hvor hurtigt vandspejlet vil falde fra det
maksimale niveau i de perioder, hvor fordampningen overstiger nedbøren og til‐
strømningen fra resten af oplandet. Dette vil afhænge af, om der stadig sker ned‐
sivning og udsivning fra området, og i givet fald, hvor stor denne er. Som følge af
den langsommere afstrømning vil vandstanden ikke kunne nå at falde så meget,
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som i dag. Det er vores forventning, at tiltagene vil kunne halvere den nuværende
årsvariation i grundvandstanden i A‐området fra ca. 1,0 m til ca. 0,5 m. Dette vil
medføre en markant forbedret bevaringstilstand i tørre somre, ikke kun i A‐
området, men også i det 31 ha store areal mellem markvejen og åen, hvor afvan‐
dingen bliver afbrudt af den 925 m lange membran.
Det har været overvejet, om det vil være nødvendigt at etablere PE‐membranen
igennem det nuværende fredede område ved Mellemløsningen, således som det
er forudsat ved Minimalløsningen. En gennemgravning af den over 500 meter lan‐
ge strækning langs sydsiden af grusvejen rummer en betydelig risiko for at beska‐
dige værdifulde fortidslevn. Det anbefales derfor at afvente overvågningsresulta‐
terne efter en gennemførelse af de øvrige tiltag, inden man endeligt beslutter, om
der evt. skal foretages yderligere tiltag. De østligste 280 meter PE‐membran bør
under alle omstændigheder etableres for at sikre mod udsivning mod øst. Herved
vil der blive en højere vandstand i Kongemosen, samtidig med at arealerne øst for
sikres mod forringet afvanding fra udsivende vand fra Kongemosen. Endelig vil PE‐
membranen begrænse følsomheden for virkningerne af fortsat afvanding på area‐
lerne længere mod øst.
Mellemløsningen vil sikre, at områderne øst for den udvidede fredning kan dyrkes
og anvendes, som forholdene var før afbrydelsen af afvandingen efter fredningen
af Kongemosen. Der mangler kendskab til drænkort over området Maglelyng øst
for Kongemosen og især viden om, hvor dybt evt. dræn ligger i det nuværende
terræn. Den eneste praktiske måde at kortlægge disse dræn på vil være at gen‐
nemgrave området. For at undgå unødige skader på områdets fortidsminder er
det ønskeligt kun at skulle grave en gang i forbindelse med etablering af membra‐
nen. Det betyder, at den nye skelgrøfts endelige dybde og fald ikke kan fastlægges
på forhånd, men først under udførelsen. For at give alle et indtryk af det terræn,
som skelgrøften og de rørlagte dele skal krydse, er der som Bilag 6 vedlagt et
længdeprofil af terrænet over forløbet.
Nærmeste nabo er ejeren af matr. nr. 5v Stenmagle By, Stenmagle, hvis areal lig‐
ger ca. 0,5 m højere end Bodal Gods’ areal vest for. Matrikel 5v er omgivet af
jordvolde. Der er en central sø på matriklen med en vandstand omkring kote 23,4
m, hvilket er 0,3 m højere end det maksimale vandspejl i projektet på arealet vest
for. Det vurderes som mest sandsynligt, at arealets afvanding sker direkte mod
nord til Åmose Å, men det kan ikke udelukkes, at der er afløb mod vest til rørled‐
ningen 25 m fra skellet. Det er derfor indføjet i projektet, at eventuelle tilløb fra
øst skal tilsluttes den nye rørledning. Projektet kan dermed ikke give forringede
afvandings‐ eller afløbsforhold på matr. nr. 5v.
De ekstra arealer, som udtages med Maksimalløsningen, ligger omtrent i niveau
med arealerne i Kongemosen. Som følge af det mellemliggende op til 0,5 m højere
terræn, har de ekstra arealer, som udtages med Maksimalløsningen en terræn‐
hældning væk fra det nuværende fredede område. En gennemførelse af Maksi‐
malløsningen vil derfor ikke medføre højere vandstand i Kongemosen end ved
Mellemløsningen eller på de arealer, som udtages ved Mellemløsningen. Ved
Maksimalløsningen vil der til gengæld blive en maksimal sikkerhed mod negative
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påvirkninger af de fredede områder i Kongemosen fra fortsat eller intensiveret af‐
vanding på arealerne øst for fredningen.
Der forløber en højspændingsledning på tværs i øst‐vestgående retning igennem
den sydlige del af Kongemose‐Sandlyng fredningen, som vist på Bilag 5. Ledningen
er båret af to master i den omhandlede del af Kongemosen øst for Revlen samt af
yderligere en mast i det område, som er foreslået udtaget af dyrkning med Mel‐
lemløsningen. Elmaster igennem et moseområde bør som minimum være funde‐
ret svarende til opdrift af vand i terrænniveau. Den laveste af de 3 master står i
terræn i kote 24,2 m. Ingen af de tre masters fundamenter vil dermed blive vand‐
dækkede.

4. MATERIALEVURDERING
Den foreslåede plastmembran er en 1,5 mm HDPE svarende til produktet GSE HD
Textured Geomembrane. HDPE står for High Density PolyEthylene, som er en po‐
lymer kun bestående af hydrogen og kulstof, der kan dannes af methangas, som
først omdannes over en katalysator til ethylen og dernæst polymeriseres under
stort tryk til en thermoplastisk masse, der består af lange delvist krystalinske fibre.
Ved forbrænding bliver polyethylen kun til vand og kuldioxid.
HDPE tilsættes ca. 2,5 % grafit, som er rent kulstof, og giver materialet dets sorte
farve, der gør den mindre udsat for nedbrydning under sollys. Normalt sker der
også en tilsætning af stoffer, der virker henholdsvis flammehæmmende og anti‐
oxiderende. Disse tilsætningsstoffer er fabrikshemmeligheder, men HDPE er fort‐
sat kemisk resistent, og der har ikke kunne spores afgivelse af miljøskadelige stof‐
fer. HDPE er derfor godkendt til opbevaring og transport af såvel drikkevand som
fødevarer. Vi er i besiddelse af en prøvningsrapport P24634 fra The Water Quality
Centre, Manor Farm Road, Reading, UK med titlen ”WRc Tests of Effect on Water
Quality, Product: High Density Polypropylene, Lining 5245”, som bekræfter dette.
Overløbsbrønd og afløbsrør fra arealet nord for grusvejen vil også kunne udføres i
HDPE.
For at sikre mod trykskader på afløbsrøret under grusvejen, hvor der kun vil blive
ca. 30 cm grusdækning, skal dette rør enten etableres i stål eller beskyttes af et
foringsrør i stål. Hvis der ønskes et stålmateriale, som er 100 % modstandsdygtig
over for kemiske påvirkninger, og som ikke afgiver nogen form for stoffer, kan der
anvendes A4 syrefast stål, som også anvendes i levnedsmiddelindustrien.
Ingen af de anvendte materialer vil derfor være kemisk miljøskadelige.
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5. ANLÆGSOMKOSTNINGER
Omkostningerne til de beskrevne anlægsarbejder ved Mellemløsningen er anslået
i nedenstående tabel, idet priserne er ekskl. moms.
Delsum
Arbejdsplads, rydning og drift

40.000 kr.

Transport og tilfyldning af eks. drængrøft

35.000 kr.

Afbrydelse af dræn

25.000 kr.

Levering og etablering af 1240 m PE‐membran
Gravning af grøft langs skel
Levering og etablering af 410 m 200 mm rørledning

322.000 kr.
30.000 kr.
123.000 kr.

2 stk. overløb med 250 mm afløbsrør

45.000 kr.

Hævning af Grusvejen

25.000 kr.

Uforudsete omkostninger

80.000 kr.

Omkostningsoverslag i alt

725.000 kr.

Overslaget omfatter ikke udgifter til erhvervelse eller erstatning samt arkæologisk
tilsyn med jordarbejderne mv. Der må endvidere påregnes en udgift til udbud og
tilsyn på ca. 15 % af anlægsomkostningerne.
Ved Maksimalløsningen vil behovet for etablering af PE‐membran blive reduceret
med ca. 275 m. Der vil til gengæld blive andre omkostninger til at finde og afbryde
af dræn mv. De samlede omkostninger ved Maksimalløsningen vurderes samlet at
være på niveau med Mellemløsningen.
De beskrevne anlægstiltag vil med fordel kunne udføres i august‐september, når
grundvandsstanden i området er lavest.
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