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1.

INDLEDNING

1.1

Baggrund
Siden 1984 er det danske gasmarked blevet forsynet fra de danske gasfelter i Nordsøen ud for
den jyske vestkyst. Disse gasressourcer har endvidere været eneste kilde til forsyning af det
svenske gasmarked, ligesom de har bidraget til forsyning af det tyske og det hollandske gasmarked.
Ressourcerne i Nordsøen er aftagende, og i de kommende år vil produktionen fra de danske gasfelter falde, hvorfor der bliver behov for at importere gas. Alternative kilder til gasforsyning skal
være i drift indenfor en relativt kort tidshorisont for, at forsyningen til det danske og det svenske
gasmarked, som i dag er 100 % afhængige af Nordsø gas, kan opretholdes.
Energinet.dk er en selvstændig, offentlig virksomhed under Klima- og Energiministeriet. Virksomheden har på statens vegne ansvaret for forsyningssikkerheden. Det betyder, at Energinet.dk
bl.a. skal sikre, at infrastrukturen muliggør nye forsyninger af gas til de danske forbrugere, når
Danmark ikke længere er selvforsynende med naturgas.
Samtidig arbejder Energinet.dk på at sikre et velfungerende marked for gas i Danmark, fordi en
effektiv konkurrence giver danskerne den bedste pris på gas. Et af elementerne til at skabe en
effektiv konkurrence er at sikre flere aktører adgang til gasmarkedet i Danmark og så vidt muligt
at forbinde det danske gasmarked med gasmarkederne i nabolandene.
Energinet.dk har igennem en årrække undersøgt muligheder for fortsat at kunne efterkomme efterspørgslen fra det danske og svenske gasmarked på kort såvel som på lang sigt.
Udbygningen af det danske gastransmissionsnet skal gøre det muligt:
1. at opretholde forsyning med gas på det nuværende niveau
2. at kunne efterkomme en eventuel øget efterspørgsel
3. at bidrage til udvikling af transmissionsnet over grænserne i Europa
4. at integrere biogas i det danske gassystem.
Ressourcerne i Nordsøen er utilstrækkelige til opfyldelse af den første og helt nødvendige målsætning om at opretholde forsyningen til det danske og svenske gasmarked på det nuværende
niveau. Samtidig anses muligheden for forsyning fra flere kilder ønskelig, fordi det både øger forsyningssikkerheden og stimulerer konkurrencen.
Gennem udbud undersøger Energinet.dk efterspørgsel på transportkapacitet i ledningsnettet.
Energinet.dk har i 2009 gennemført en sådan udbudsprocedure (betegnet ”open season”) i to faser. Den første fase giver interessenter på gasområdet mulighed for at komme med interesse tilkendegivelser vedrørende ønsker til udbygning af gastransmissionsnettet. I denne første fase
blev der klart givet udtryk for ønske om i fremtiden at kunne importere gas fra det tyske gasnet.
I en efterfølgende fase har aktører på gasmarkedet givet bindende tilsagn om transport af givne
gasmængder fra Tyskland til Danmark.
I Sverige forestår Swedegas udbygning af det svenske gastransmissionsnet. Swedegas forventer,
at efterspørgslen på det svenske marked øges i de kommende år. Energinet.dk sigter mod at
være i stand til at imødekomme en øget efterspørgsel, i det omfang, det kan ske på et forretningsmæssigt bæredygtigt grundlag.
Naturgasforsynede lande har en fælles interesse i adgang til flere forsyningskilder. Gas fra Norge
kan potentielt spille en fremtidig rolle i at opfylde dette mål. Der søges derfor løbende en passende løsning for transport af norsk gas til Danmark. Danmark vil efterfølgende - afhængigt af
mængderne - have mulighed for at transitere gas til Sverige, Tyskland og på sigt til Polen og den
baltiske region i øvrigt. En forbindelse mellem Danmark og Polen ville desuden øge forsyningssikkerheden og stimulere konkurrencesituationen i disse to lande.
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For at imødekomme alle tre opstillede mål har Energinet.dk formuleret følgende trinvise udbygningsstrategi. Først skabes grundlag for import af gas i tilstrækkelige mængder til forsyning af
Danmark og Sverige fra Tyskland og efterfølgende forbindes gastransmissionsledningen i Danmark til Norge og Polen.
Eftersom Danmark hidtil ikke bare har været selvforsynende med naturgas, men tilmed har eksporteret gas, er gastransmissionsnettet primært indrettet på eksport af gas fra Danmark mod
Tyskland. For at sikre en fremtidig forsyning via Tyskland, er det derfor nødvendigt at foretage
anlægsinvesteringer for at være i stand til at importere naturgas.
Ellund/Frøslev - Egtved projektet
Udvidelsen af kapacitet fra grænsepunktet i Ellund/Frøslev til Egtved inkluderer to infrastrukturelementer, en kompressorstation og en rørledning.
Der skal opføres en kompressorstation, som har til formål at hæve gastrykket fra det niveau,
som gassen modtages ved fra Tyskland, til et tryk i det danske gastransmissionsnet, som sikrer
opretholdelse af det nødvendige flow af gas. Mulige placeringer af en kompressorstation i tilknytning til en ny transmissionsledning fra Tyskland til Danmark er overvejet under hensyntagen til
en række både praktiske og tekniske forhold. Disse analyser har peget på, at den bedste placering af kompressorstationen vil være i Egtved.
På lokaliteten i Egtved forefindes i dag Energinet.dk’s drifts- og vedligeholdelsescenter samt et
kontrolcenter for hele gastransmissionsnettet i Danmark. Dette kontrolcenter er placeret i krydset mellem de vest–øst gående hovedtransmissionsledninger fra den danske Nordsø til Østdanmark med forbindelse videre til Sverige og den nord–syd gående gastransmissionsledning fra Ålborg via gaslageret ved Ll. Torup til den dansk - tyske grænse.
Foruden kompressorstationen er det påkrævet at anlægge en gastransmissionsledning fra grænsepunktet Ellund til Egtved. Der findes i dag en ca. 95 km lang rørledning fra Ellund til Egtved
hvorigennem gas fra Nordsøen hidtil er eksporteret til Tyskland. Analyser af kapaciteten har imidlertid vist, at den eksisterende rørledning ikke muliggør import af gas i tilstrækkelige mængder
Derfor er det nødvendigt at supplere den eksisterende ledning med en parallel forbindelse.
VVM redegørelsen omfatter rørledningen fra grænsepunktet Ellund til Egtved og kompressorstationen. Rørledningen foreslås anlagt parallelt med den eksisterende gasledning, lokalt dog med alternativer for linjeføringen. For kompressorstationen peges på en placering i Egtved som den optimale løsning.
For kompressorstationen i Egtved findes en VVM tilladelse fra 8. april 2008. Denne tilladelse blev
givet af Miljøcenter Odense på baggrund af et projekt, der omfattede transport af yderligere
gasmængder Egtved-Dragør. Energinet.dk har valgt nu at gennemføre en samlet ny miljømæssig
vurdering af ledningen Ellund-Egtved og kompressorstationen, som både skal sikre leverancer fra
Tyskland og transport vest-øst.
Fremtidige investeringer
Dele af investeringen vil samtidig forberede det danske transmissionsnet for eventuel fremtidig
modtagelse af gas fra Norge og eksport til den baltiske region eller for igen at vende gasstrømmen mod Tyskland.
Som nævnt giver placeringen af kompressorstationen i Egtved maksimal fleksibilitet. Ved en senere investering i en forbindelse mellem de norske gasfelter og Danmark, vil kompressorstationen i Egtved også i denne sammenhæng indgå som et centralt element i gastransmissionsnettet.
Tilsvarende vil såvel ledningsdublering som kompressorstation indgå som centrale enheder i en
fremtidig transmission af gas til det baltiske område ved etablering af en dansk – polsk transmissionsledning (søledningen Baltic Pipe).
EU støtte
EU kommissionen støtter iblandt medlemslandene bestræbelser på opretholdelse af forsyningssikkerheden, ligesom man ønsker at stimulere konkurrence mellem aktører på energimarkedet. I
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forbindelse med den globale økonomiske krise har EU kommissionen allokeret betydelige midler i
en støttefond (European Energy Program for Recovery, EEPR) til infrastrukturprojekter på energiområdet. Energinet.dk har søgt om, og fået tilsagn om støtte til Ellund - Egtved projektet. Dette
tilsagn er en tilkendegivelse fra EU kommissionen om at projektet er et nødvendigt og vigtigt infrastrukturprojekt set i et internationalt perspektiv.
EU kommissionen har stærk fokus på både forsyningssikkerhed og konkurrence. Det har bl.a. resulteret i et forslag til ny nødforsyningsforordning og den såkaldte Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP) for Østersøområdet. Denne plan har særlig fokus på de hurtigt faldende
danske gasreserver, levering af norsk gas til Danmark, Sverige, Tyskland, Polen, Baltikum og
Finland samt forsyningsdiversivitet i Baltikum og Polen.
Den baltiske samarbejdsorganisation Baltic Gas, som har repræsentanter fra alle lande i Østersøregionen, arbejder tilsvarende for at fremme bedre rammevilkår for en norsk-dansk-tysk-polsk
forbindelse.
Energinet.dk har med støtte fra Baltic Gas fremlagt et langsigtet scenarie for en norsk-danskhollandsk-baltisk forbindelse. Scenariet anvendes under BEMIP. Scenariet indeholder et muligt
første skridt med en norsk-dansk forbindelse af eksisterende infrastruktur i den danske Nordsø
og et andet skridt med en dansk-polsk forbindelse. En kompressor i Egtved kombineret med en
dublering af Egtved - Ellund strækningen indgår i begge skridt og vil muliggøre leverancer til Polen og øgede leverancer til Tyskland i forhold til i dag.

Figur 1-1 Oversigtkort – gasledning fra Ellund til Egtved.

1.2

VVM proces
Som et led i udarbejdelsen af en VVM-redegørelse for udbygningen af naturgassystemet i Syd og
Sønderjylland, er der gennemført en kortlægning af de eksisterende miljø- og naturforhold inden
for et undersøgelsesområde på 200 meter på hver side af gasledningens planlagte linjeføring.
Kortlægningen har til formål at danne grundlag for de videre vurderinger af potentielle miljøpåvirkninger, der behandles i VVM undersøgelsen.
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Ved enkelte af de øvrige beskrivelser er influensområdet ikke identisk med undersøgelsesområdet, hvilket eksempelvis gør sig gældende i kapitlet om erhverv, hvor der kan være afledte effekter af de miljømæssige konsekvenser, f.eks. trafikalt, der kan have effekt på virksomheder i et
større opland. I disse tilfælde er undersøgelsesområderne i nødvendigt omfang blevet udvidet.
Kortlægningen omfatter besigtigelse og undersøgelser i felten af natur- og landskabsforhold,
samt indsamling af eksisterende datamateriale for følgende forhold:
•

Planforhold

•

Landskab, geologi og jordbund

•

Natur

•

Vandløb og søer

•

Lavbundsområder

•

Grundvand

•

Fredninger og kulturhistorie

•

Arkæologi

•

Friluftsliv

•

Forurenet jord

Resultaterne fra kortlægningen er samlet i nærværende rapport. Kortlægningen danner en del af
basis for den efterfølgende miljøkonsekvensvurdering.
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2.

METODEBESKRIVELSE

2.1

Undersøgelsesområde
Det generelle undersøgelsesområde omfatter en 200 meter bred zone på begge sider af linjeføringen. En bred korridoren er valgt med henblik på at skabe et solidt grundlag for vurdering af de
potentielle konsekvenser af projektet på det omkringliggende miljø i både anlægs- og driftsfasen.
Influensområdet varierer imellem de behandlede emner, men ved at vælge en forholdsvis bred
korridor vurderes det at alle emner er undersøgt på et tilfredsstillende niveau.
Ved at undersøge en bred korridor er der desuden mulighed for senere justeringer i linjeføringer
uden at der kræves nye undersøgelser.

2.2

Kortlægning
Kortlægningen bygger på oplysninger og materiale fra diverse internetportaler, de berørte kommuner, de tidligere amter, By- og Landskabsstyrelsen, luftfotoregistreringer, feltundersøgelser
samt oplysninger fra tidligere undersøgelser bl.a. de afholdte vandsynsforretninger, som blev afholdt mellem de tidligere amtsråd, kommunalbestyrelse og lodsejere, da den eksisterende ledning blev planlagt.
De anvendte internetportaler omfatter:
•

Danmarks Miljøportal

•

By- og Landskabsstyrelsen

•

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside Fund og Fortidsminder

•

Jupiter-databasen (data om boringer, indvindingsforhold og vandkemiske data)

Der er anvendt følgende kortmateriale:
•

Kort over landskabselementer

•

Jordartskort (GEUS)

Derudover er der indhentet planoplysninger fra de respektive kommuner, og i det omfang kommunerne ikke har vedtaget de nye kommuneplaner, er der ligeledes indhentet oplysninger fra
landsplandirektiverne, som indtil kommuneplanernes vedtagelse er gældende for de temaer, der
tidligere blev administreret af de forhenværende amter. Dette er tilfældet for Tønder Kommune.
Indtil vedtagelsen af de nye vandplaner er landsplandirektiverne fortsat gældende for så vidt angår drikkevandsinteresser. Kortlægningen indeholder desuden national og international lovgivning og regulering.
I relation til natur, grundvand, vandløb og lavbundsarealer er der anvendt oplysninger Landsplandirektivet (de tidligere regionplaner) og fra de statslige Natur- og Vandplaner, der i fremtiden
skal fastlægger rammer for vandmiljøet og bestemte elementer af naturen i Danmark. Disse planer er endnu kun i høring og ikke endelig vedtaget.
Derudover er der indhentet planoplysninger og data fra Region Syddanmark vedrørende råstofindvindingsområder.
Der er udført feltarbejde i marts og april samt opfølgende besigtigelser i maj 2010, hvor alle registrerede og potentielle naturområder, der ligger helt eller delvist inden for undersøgelsesområdet, er undersøgt, så vidt mulig efter standardmetoder udviklet af DMU til besigtigelse af danske
naturområder /5-1/. Feltregistreringer samt kort over besigtigede lokaliteter kan ses i Bilag 1.
Oplysninger om arkæologiske fund er indhentet fra Kulturarvsstyrelsens hjemmeside Fund og
Fortidsminder /10-1/. Derudover har Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev har i samar-
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bejde med Museet på Sønderskov og Vejle Museum foretaget en arkivalsk kontrol af de berørte
områder /10-5/.
Til kortlægning af forurenede ejendomme er der hentet data fra Region Syddanmarks WFS tjeneste, mens de områdeklassificerede arealer er hentet fra Danmarks Miljøportal /9-5/. Endvidere er
der modtaget data fra Region Syddanmarks kontor i Ribe og Vejle vedrørende specifikke oplysninger om bl.a. forureningstyper på de enkelte kortlagte ejendomme i linjeføringen for naturgasledningen.
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PLANFORHOLD OG LOVGRUNDLAG
I dette kapitel beskrives lovgrundlaget for projektet, mens de relevante lovgivningsmæssige bindinger efterfølgende beskrives for de enkelte fagkapitler.
Derefter præsenteres planforholdene inden for fysisk planlægning, som fastlægger rammerne for
arealanvendelsen – både i byen og i det åbne land. Fysisk planlægning skal sikre bevarelse af
byernes kvaliteter, og at hensynet til miljøet samt beskyttelse og bevarelse af natur, landskaber
og kyster vægtes højt i planlægningen /3-4/. Planerne præsenteres i hierarkisk rækkefølge, med
afsæt i landsplandirektiver, kommuneplaner og afslutningsvis lokalplaner.
Sektorplanerne (Natura 2000-planer) udstikker retningslinjer inden for afgrænsede fagområder, i
dette tilfælde på natur- og vandområdet, og gennemgås derfor alene i kap. 5.
Under afsnittet ”øvrige planforhold” præsenteres en række udvalgte planmæssige temaer vedr.
lavbundsområder, råstofområder og skovrejsningsområder. De øvrige planmæssige udpegninger
fra kommuneplanerne præsenteres i de specifikke fagkapitler.
Udbygningen af naturgassystemet sker i henhold til gældende national og international lovgivning
omhandlende planlægning, naturgasforsyning, naturbeskyttelse og miljøbeskyttelse generelt. Efterfølgende gennemgås det overordnede lovgrundlag for projektet, mens de mere fagrelaterede
love og direktiver beskrives særskilt i de respektive fagkapitler.

3.1

Lovgrundlag

3.1.1 Internationalt samarbejde

Etablering af gasledningen kræver ifølge internationalt gældende lovgivning samarbejde på tværs
af landegrænser, idet der kan være risiko for miljømæssige påvirkninger inden for den tyske
grænse.
De tyske myndigheder er således blevet informeret om projektet i henhold til den såkaldte Espoo
Konvention. Danmark tiltrådte konventionen i 1997 og har således bl.a. forpligtet sig til følgende:
Oprindelsesparten sikrer i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention, at de berørte parter underrettes om en i appendiks I anført påtænkt aktivitet, der må antages at have en
mærkbar skadevirkning på miljøet på tværs af landegrænserne /3-1/(Artikel 2 stk. 4.).
3.1.2 VVM bekendtgørelsen

Projektet er omfattet af VVM bekendtgørelsen i medfør af lov om planlægning /3-3/. Bekendtgørelsens regler om anlæg omfatter gennemførelse af anlægsarbejder eller andre installationer eller
arbejder, samt andre indgreb i det naturlige miljø eller i landskaber.
Gasledningen er omfattet af bekendtgørelsens § 16 c): Transmissionsledninger længere end 2 km
længde for naturgas og linjestationer i forbindelse med transmissionsledninger, dog undtaget
ledninger med en diameter op til 12'' med tryk på 25 bar og derunder.
Miljøcenter Odense er myndighed for denne VVM-undersøgelse, fordi der er tale om et projekt
der involverer tilvejebringelsen af kommuneplantillæg i mere end to kommuner, i dette tilfælde
seks kommuner, idet gasledningen løber igennem Vejle, Vejen, Kolding, Haderslev, Tønder og
Aabenraa Kommune.
3.1.3 Bekendtgørelse af lov om Energinet.dk

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 224 af 16/03/2009, har Klima- og energiministeren oprettet
Energinet.dk som en selvstændig offentlig virksomhed. Energinet.dk’s formål er at sikre en effektiv drift og udbygning af den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet. Et formål er at sikre åben og lige adgang for alle brugere af nettene.
På baggrund af en helhedsorienteret planlægning varetager Energinet.dk den systemansvarlige
gastransmissionsvirksomhed i Danmark efter reglerne i denne lov og lov om naturgasforsyning.
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3.1.4 Lov om naturgasforsyning

Lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 20/04/2005, med de ændringer, der
følger af § 2 i lov nr. 520 af 7/06/2006 /3-2/.
Loven har til formål at sikre, at landets naturgasforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning give forbrugerne adgang til billig naturgas.
Kompressorstationen er designet til at blive drevet med elmotorer, og skal derfor ikke som ved
anvendelse af gasturbinedrevne kompressorstationer miljøgodkendes.
3.1.5 Ekspropriation

Anlæg af rørledningen fra Ellund til Egtved indebærer ekspropriation af et bælte omkring rørledningen. Gennemførelse af nødvendige ekspropriationer er hjemlet i lov om naturgasforsyning.
Til brug herfor udarbejder Energinet.dk med bistand fra en landinspektør en plan for ekspropriationen med oversigt over alle grundejere og angivelse af størrelsen af berørte arealer.
Ejere og brugere skal underrettes og gives mulighed for deltagelse i ekspropriationskommisionens besigtigelse. Besigtigelsesforretningen kan give anledning til justeringer af linjeføringen.
Den egentlige ekspropriationsforretning, varsles skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Som led i
ekspropriationsforretningen fastsættes erstatning i henhold til loven.
3.1.6 Servitut

Etablering og drift af transmissionsledninger for naturgas og linjestationer sker i henhold til lov
om naturgasforsyning /3-2/.
Den eksisterende ledning er sikret ved en tinglyst servitut, hvor der inden for en afstand af 10
meter fra ledningens midte gælder følgende bestemmelser:
•
Inden for dette areal er det ikke tilladt at bygge eller plante træer med dybtgående rødder.
•
Området må heller ikke bruges til andet, som kan skade gasledningen, og der må ikke
placeres hegnspæle og lignende i dybde over 60 cm.
•
Læhegn kan plantes på tværs af servitutarealerne, men ikke inden for en afstand af to
meter fra ledningen. Dette gælder også ved retablering af skov, fredskov, levende hegn
eller plantage.
•
Drænledning, fjernvarmeledning, kloak, elektriske kabler el.lign. må ikke nedlægges i
arealet uden forudgående aftale. Dette er også gældende ved grøftegravning, anlæg af
nye veje mv.
•
Ejer, bruger eller tredjemand må ikke grave, bore mv. uden med mekaniske redskaber i
en afstand af 5 meter fra ledningsmidten uden særlig tilladelse.
Inden for et 40 meter bredt bælte omkring ledningens midte etableres en sikkerhedszone, inden
for hvilken der ikke må etableres bygninger, som tjener ophold til mennesker. Samtidig er der
påbud om at underrette ledningsejeren ved opførelse af andre bygninger.

3.2

Fysisk planlægning
Projektet er underlagt en række bestemmelser, der er fastlagt i rammerne for den fysiske planlægning. Efterfølgende gennemgås de relevante planer i hierarkisk rækkefølge.

3.2.1 Landsplandirektiv

Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands, Ribe og Vejle Amter, nu med status af Landsplandirektiv, indeholder retningslinjer og redegørelse, der fastlægger de regionale rammer for kommuneog lokalplanlægningen samt den øvrige fysiske planlægning i regionen. Kommunalreformens
ikrafttræden den 1. januar 2007 har betydet nye vilkår for den fysiske planlægning, idet kommunerne har overtaget en række af de tidligere amtslige kompetencer. Landsplandirektivet afløses
således generelt af kommuneplanerne for de enkelte kommuner, efterhånden som de vedtages.

Ref. 977217_Ellund_Egtved_VVM

VVM KORTLÆGNING

9

Landsplandirektivet er dog fortsat gældende i forhold til regulering og udpegning af grundvandsog drikkevandsinteresser, indtil de nye statslige vandplaner træder i kraft. Da disse ikke er implementeret endnu, gælder retningslinjerne fra Landsplandirektivet fortsat.
3.2.2 Kommuneplaner

Ny kommuneplan er pt. vedtaget i alle kommuner på nær Tønder Kommune, men den er kun offentliggjort for Vejle, Vejen, Kolding og Haderslev kommuner. I kommuneplanen fastlægges
kommunalbestyrelsernes politik for udviklingen af kommunens samlede arealer i byer og i det
åbne land. Kommuneplanen udgør det nødvendige bindeled mellem overordnede planer og lokalplanernes bestemmelser om anvendelse og bebyggelse af delområder. Dette bindeled ses i form
af planrammer. Derudover indeholder kommuneplanerne retningslinjer og redegørelse for udpegninger i det åbne land. De kommuneplanlagte områder langs gasledningen kan blive påvirket af
anlægsarbejdet enten i form af permanent arealerhvervelse til sikkerhedszoner eller midlertidige
arealer til arbejdspladser og -arealer. Under hvert afsnit om den enkelte kommune er der en
oversigt over, hvilke planrammer og retningslinjer der findes inden for naturgasledningens forløb.
Retningslinjerne fremgår af de enkelte fagkapitler.
Gasledningen
Ved en langsigtet planlægning er udlagt arealreservationer til etablering af naturgasledninger.
Kommuneplanlægning skal ved retningslinjer sikre, at arealreservationen opretholdes. På arealer,
som er omfattet af reservationer, må der ikke udlægges arealer til by og rekreative formål, gives
tilladelse til opførelse af boliger, institutioner eller erhverv eller iværksættes andre tiltag, som
kan hindre etablering af transmissions- og fordelingsledninger. Reservationen til nye naturgasledninger ophæves, når linjeføringen er endeligt fastlagt, og erstattes af sikkerhedszoner efter de
gældende bestemmelser. Der er ved transmissionsledninger en observationszone på 200 meter
fra ledningen. Denne zone betyder, at kommunerne ved planlægning indenfor denne zone, er
forpligtigede til at sende planforslag i høring hos ejeren af en given ledning. Staten har gennem
cirkulære fastsat bestemmelser, som skal overholdes ved etablering af en naturgasledning.
Planstyrelsens cirkulære af 26. november 1984 omfatter bestemmelser vedrørende kommunernes planlægning i nærhed af transmissionsledninger. Der er således opstillet retningslinjer for
planlægning inden for den 200 meter brede sikkerhedszone, der er udlagt på begge sider af gasledningen. Planlægningen gælder både for udarbejdelse af lokalplaner og landzoneadministration,
og sidstnævnte kan dermed have betydning for de eksisterende boliger /3-6/.

3.3

Lokal– og kommuneplanforhold

3.3.1 Vejle Kommune

Kommuneplan 2009-2021 for Vejle Kommune blev vedtaget i december 2009, og samtidig vedtog byrådet at optage en række kommuneplantillæg i Kommuneplan 2009-2021 /3-7/.
Der er ingen kommune- eller lokalplanrammer inden for undersøgelsesområdet.
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Figur 3-1 Kommuneplaner Vejle, Vejen og Kolding kommuner.
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Figur 3-2 Lokalplaner Vejle, Vejen og Kolding kommuner.
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3.3.2 Vejen Kommune

I december 2009 blev Vejen Kommuneplan 2009-2021 med tilhørende redegørelse, retningslinjer
og kommuneplanrammer vedtaget /3-8/.
Der er ingen kommune- eller lokalplanrammer inden for undersøgelsesområdet i Vejen Kommune.
3.3.3 Kolding Kommune

Kommuneplan for Kolding Kommune blev vedtaget i december 2009 og endeligt offentliggjort i
februar 2010 /3-9/.
Der er ingen kommune- eller lokalplanrammer inden for undersøgelsesområdet i Kolding Kommune.
3.3.4 Haderslev Kommune

Haderslev Byråd vedtog kommuneplan for Haderslev i december 2009. Den endelige udgave med
indarbejdede vedtagne bemærkninger fra høringssvar blev offentliggjort den 3. marts 2010
/3-10/.
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Figur 3-3 Kommuneplaner Haderslev og Tønder kommuner.
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Tabel 3-1 Kommuneplanrammer der potentielt kan berøres af projektet.

Rammeområde

Formål

14.26.BE.01

Boligområde ved Ørstedvej med
tilhørende offentlige og private
servicefunktioner til områdets
daglige forsyning. Mindre erhvervsvirksomheder, som naturligt hører til i området, kan tillades. Der må etableres mindre butikker og erhvervsvirksomheder.
Det skal sikres at fritliggende bebyggelse samt om- og tilbygninger får en placering, udformning
og materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige
byggetradition.

Kort

Inden for undersøgelsesområdet er der, jf. Figur 3-4 ingen lokalplanrammer, der potentielt kan
berøres af projektet.

Ref. 977217_Ellund_Egtved_VVM

VVM KORTLÆGNING

Figur 3-4 Lokalplaner Haderslev og Tønder kommuner.
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3.3.5 Tønder Kommune

For Tønder Kommune findes en vedtaget kommuneplanstrategi 2009-2021, som danner grundlag
for en ny Kommuneplan 2009-2021, der endnu ikke er fremlagt i forslag. Indtil den nye kommuneplan træder i kraft gælder de hidtidige kommuneplaner og landsplandirektivet /3-11/.
Der er ingen kommuneplan- eller lokalplanrammer inden for undersøgelsesområdet.
3.3.6 Aabenraa Kommune

Kommuneplan for Aabenraa kommune 2009-2021 blev vedtaget i december 2009, men kommuneplanen er stadig ikke offentliggjort, da der skal indarbejdes en detailhandelsplan vedtaget i
2009. Den endelige kommuneplan forventes offentliggjort i begyndelsen af 2010 /3-12/.
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Figur 3-5 Kommuneplaner Aabenraa Kommune.
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Tabel 3-2 Kommuneplanrammer der potentielt berøres af gasledningen.

Rammeområde

Formål

2.3.008.E

Hellevad – Erhvervsområde - Lager-, fremstillings- og håndværksvirksomhed samt andre virksomhedstyper, som kan indpasses i
området uden væsentlig genevirkning i forhold til omgivelserne.
Lokalplan nr. HE.2.1.

2.3.009.E

Hovedgaden, Hellevad-Bovvej. Erhvervsområde, lettere industri. Lager-, fremstillings- og håndværkervirksomhed samt andre virksomhedstyper, som kan indpasses i
området uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Der må ikke opføres eller etableres bolig i erhvervsområdet. Der
kan etableres mindre butik.
Lokalplan nr. HE.2.1

2.3.010.E

Hellevad – Barnsig Syd, erhvervsområde – Lager-, fremstillings- og
håndværkervirksomhed samt andre
virksomhedstyper, dom kan indpasses i området uden væsentlige
genevirkning i forhold til omgivelserne. Der kan etableres maks. en
bolig til hver virksomhed.
Lokalplan nr. HE.2.1
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Rammeområde

Formål

2.9.004.T

Anlæg til spildevand. Rensningsanlæg m.v. Nybyggeri må kun finde
sted med direkte tilknytning til områdets faciliteter.

2.9.006.V

Teknisk anlæg, vindmølleanlæg,
forslag. Vindmøller skal placeres så
gener for andre landzoneerhverv
minimeres, så behovet for tilknyttede bygninger og anlæg minimeres og der skal sikres hensigtsmæssige adgangsforhold.

4.8.005.L

Vollerup – Landsbybebyggelse Blandet bolig og erhverv. Boliger,
lokal serviceforsyning, mindre butikker, mindre erhverv, der kan
indpasses uden genevirkning. Fortsat landbrugsdrift.
Lokalplan nr. 9.09.b.
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Rammeområde

Formål

4.9.008.F

Rekreativt område, forlystelsesanlæg Sommerland Syd (grøn).

4.8.007.L

Terkelsbøl – Landsbybebyggelse Blandet bolig og erhverv (orange).
Boliger, lokal serviceforsyning,
mindre butikker, mindre erhverv,
der kan indpasses uden genevirkning. Fortsat landbrugsdrift.

3.9.008.T

Kompressorstation og lign. i forbindelse med hovedtransmissionsnettet for naturgas. Der kan opføres
bygninger og anlæg, der er nødvendige for områdets drift. Ikke
udnyttede arealer skal anvendes til
jordbrugsformål. Bygninger kan
opføres i indtil 10 m højde, hvis det
er nødvendigt for anlæggets drift.
Skorstene kan opføres i indtil 30 m
højde.
(Lokalplan nr. 1/46 er ligeledes
gældende for området.)
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Figur 3-6 Lokalplaner Aabenraa Kommune.
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Tabel 3-3 Lokalplaner der potentielt kan berøres af ledningen.

Plan nr.

Formål

HE2.1
Kommuneplanramme
nr.
2.3.001.C,
2.3.002.B
og
2.3.008.E
og
2.3.009.E.

Hellevad By – Formålet er, at området overføres til byzone, samt at
området anvendes til boliger, erhverv, håndværk, liberale erhverv
samt offentlige formål og grønne
områder. Derudover er formålet, at
lokalplanen i enhver henseende disponeres i overensstemmelse med
nærværende lokalplan og de på
kortbilag givne retningslinjer.
Delområde E8, E19 og B20 er inden for sikkerhedszonen omkring
naturgastransmissionsledningen.
Dong er høringspart i forbindelse
med ny bebyggelse eller ændret
anvendelse af bygninger og arealer
indenfor en afstand af 200 meter
fra ledningen, jf. kommuneplantillæg nr. 4. Der er ingen yderligere
bestemmelser for naturgastransmissionsledningen.

Å 5.1
Kommuneplanramme
nr.
2.9.004.T

Område til anlæg for spildevand fra
Hellevad Mejeri – Formålet er at
sikre, at område kan anvendes til
renseanlæg mv.
Der skal foretages en VVM vurdering af de miljømæssige forhold,
inden der sker en ændring af eksisterende lovlige forhold, jf. § 8.1.
Naturgastransmissionsledningen
nævnes ikke i lokalplanen.

9.09b
Kommuneplanramme
nr.
4.8.005.L

Erhvervsområde ved Vollerup –
Formålet er at fastholde områdets
anvendelse til erhvervsformål.
Samtidig gives mulighed for udvidelse af den eksisterende virksomhed, samt at gældende grænseværdier for ekstern virksomhedsstøj overholdes. Derudover sikres
en afskærmning af området med
beplantning mod det åbne land.
Formålet med lokalplanen er også
at sikre sikkerhedsmæssig forsvarlig afstand til naturgastransmissionsledningen. Lokalplanen indeholder en vurdering af indvirkningen på erhvervsområdets placering
i forhold til naturtransmissionsledningen. Sikkerhedsrisikoen fore-
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Plan nr.

Formål

Kort

bygges ved afstandskrav på 90
meter ved ny bebyggelse, samt inden for 90 meter må lokalplanområdet kun anvendes til aktiviteter
med færre end 20 personers tilstedeværelse, jf. §§ 3.2 og 7.1.

3.4

9.01b
Kommuneplanramme
nr.
4.9.008.F

Sommerland Syd, Terkelsbøl –
Formålet er generelt at sikre muligheden for udbygning af det eksisterende Sommerland Syd med aktivitetsområder, bygninger, parkeringspladser og anlæg i tilknytning
hertil. Herunder at sikre mulighed
for etablering af en rutsjebane i
delområde II. Derudover angives
principper for områdets udformning, med hensyn til bygningers og
anlægs udseende og omfanget
samt beplantning. Der gives bonusvirkning ved opførelse og ændring af bebyggelse og anlæg i
området.
Lokalplanens § 6.3 fastsætter hensyn til naturgastransmissionsledningen både under anlæg og drift
af sommerlandet.

1/46
Kommuneplanramme
nr.
3.9.008.T

Kompressorstation syd for Frøslev
Plantage – Området skal sikres til
opførelse af kompressorstation
med tilhørende tekniske installationer i forbindelse med etablering
af hovedtransmissionsnettet for
naturgas. Derudover er formålet at
fastsætte retningslinjer for udnyttelse af området samt at fastlægge
omfanget af afskærmende beplantning i området.

Øvrige plantemaer
Følgende plantemaer ses illustreret på Figur 3-7, Figur 3-8 og Figur 3-9.
Lavbundsområder
Potentielle vådområder er lavbundsarealer, der er kunstigt afvandede f.eks. tidligere våde enge,
moser og lavvandede søer. Arealerne vurderes at kunne genoprettes som vådområder med henblik på at fjerne kvælstof fra dræn- og åvand, som forudsat af Folketingets Vandmiljøplan II fra
1998. Arealerne er udpeget af amterne og har været en del af regionplanlægningen. Arealerne
kaldes også for VMP II-områder. Det er kun en mindre del af områderne, der indtil nu er blevet
genoprettet, men anden planlægning skal tage hensyn til, at det muligvis sker på et senere tidspunkt. I kapitel 7 gives en mere detaljeret præsentation af de potentielle vådområder og øvrige
lavbundsarealer, som ligger inden for undersøgelsesområdet, da det kan have relevans for de anlægstekniske foranstaltninger i projektet.
Skovrejsningsområder
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Det er et statsligt mål, at områder til skovrejsning prioriteres som middel til at sikre grundvandsog drikkevandsressourcer, fremme biodiversiteten og spredningsmulighederne for det vilde plante- og dyreliv samt øge mulighederne for friluftsoplevelser omkring byerne.
Til gengæld skal områder, som rummer værdier på grund af landskabelige, geologiske, kulturhistoriske og biologiske interesser, der ikke er forenelige med skovrejsning, friholdes for skovtilplantning.
Hele undersøgelsesområdet i Vejen Kommune ligger inden for et område, der er udpeget som
skovrejsningsområde. I de øvrige kommuner er der udpeget en række spredte skovrejsningsområder.
Råstoffer
Råstoffer udgør en væsentlig ressource til byggeri og vejanlæg. Råstofforekomster defineres som
de jord- og bjergarter, der kan udnyttes økonomisk gennem en proces, hvor indvinding og oparbejdning sker med den tilgængelige teknologi.
Råstofområder administreres af både kommunerne og regionerne. Kommunerne behandler ansøgninger om at indvinde råstoffer på land. Det drejer sig primært om sand, grus og sten. Derudover fører kommunerne tilsyn med råstofgravene og vejleder om efterbehandlingen. Region
Syddanmark har for det konkrete område ansvaret for at udpege områder, hvor der må indvindes råstoffer. Derudover er det regionen, der kan meddele dispensation til at modtage ren jord i
grusgravene, jf. jordforureningsloven.
Regionsrådet for Region Syddanmark vedtog den 23. januar 2009 en råstofplan 2008-2020, som
erstatter de tidligere regionplaner. Råstofplanen udlægger graveområder og interesseområder for
sand, grus og sten, ler, klæg og bentonit. I råstofplanen er retningslinjer for indvinding og beskyttelse af råstoffer.
Regionsrådet har udpeget graveområder, hvor råstofindvinding kan finde sted i planperioden
samt råstofinteresseområder, hvor en nærmere kortlægning og planlægning skal finde sted. I råstofplanen er råstofgraveområderne opdelt i fire områdetyper, der er graveområder for sand,
grus og sten, interesseområder for sand, grus og sten, graveområder for ler samt interesseområder for ler /12-1/.
Ved gennemgang af udpegning af råstofområder konstateres det, at linjeøfringen kun går igennem fire råstofinteresseområde i henholdsvis Vejen og Haderslev kommuner. Interesseområder
er reserveret til råstofindvinding på længere sigt, og der skal ske en nærmere kortlægning af råstofforekomster samt en afvejning i forhold til andre arealinteresser. Råstofplanens retningslinje
4.2.2 for ressourcebeskyttelse inden for interesseområderne angiver, at ved planlægning af byudvikling og anden lokalplanlagt arealanvendelse inden for interesseområderne og i det åbne
land i øvrigt, skal eventuelle råstofforekomster så vidt muligt udnyttes, før arealerne kan beslaglægges. Det er dog vedtaget, at hvis det er tilladt at indvinde råstoffer på arealer inden for arealer omkring naturgasledningen, må der i henhold til tinglyst servitut normalt ikke graves nærmere end 20 meter fra gasledningen.
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Figur 3-7 Øvrige plantemaer – Vejle, Vejen og Kolding kommuner.
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Figur 3-8 Øvrige plantemaer – Haderslev og Tønder Kommuner.

Ref. 977217_Ellund_Egtved_VVM

26

VVM KORTLÆGNING

Figur 3-9 Øvrige plantemaer – Aabenraa Kommune.
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LANDSKAB OG JORDBUND
Kapitlet beskriver de overordnede landskabelige forhold, herunder landskabstyper, geologiske
forhold og landskabselementer såsom skov. I relation til skov kortlægges både fredskovsarealer
samt mindre skovpartier/remiser. Derudover omhandler kapitlet de generelle jordbundsmæssige
forhold med udgangspunkt i jordartskort.

4.1

Landskab
Værdifulde landskaber
Udpegningen af områder med landskabelige værdier har til formål at beskytte, styrke og pleje
områder, der indeholder væsentlige værdier knyttet til landskab. Der udpeges forskellige typer
landskaber, der hver rummer karakteristiske landskabstræk, eksempelvis jordbrugslandskaber,
ådale mv. I disse områder skal det bl.a. sikres, at befolkningens oplevelsesmuligheder ikke indskrænkes, og at offentligheden fortsat har adgang til de pågældende områder.
Landskabselementer
Nogle væsentlige landskabselementer er skovene og de levende hegn, som er med til at skabe
rum, mønstre og visuel afgrænsning i landskabet. Ydermere har de væsentlig betydning som levesteder og spredningskorridorer for dyre- og plantelivet. Den danske skovlov sætter rammerne
for alle skovene i Danmark, hvor formålet er at bevare og værne Danmarks skove, at forøge
skovarealet og at fremme bæredygtig drift af skovene. De levende hegn har gennem tiden fungeret som eksempelvis ejendomsgrænser og vindafskærmning for at forbedre dyrkningsforholdene
på markerne. I området omkring linjeføringen ses et tydeligt tegn på de levende hegns funktion
som vindafskærmning, da størstedelen af hegnene er plantet i en nord-syd-gående retning.
Skov
Skovloven har til formål at bevare og værne landets skove og hertil forøge skovarealet. Loven
har også til formål at fremme bæredygtig drift af landets skove, bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed og sikre, at hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv kan tilgodeses.
Fredskovspligtige arealer er:
•
Arealer, som miljøministeren har udpeget som fredskovspligtige.
•
Arealer, der i matriklen eller tingbogen er noteret som majoratsskov.
•
Arealer med skov, der ejes eller erhverves af stat, kommuner eller folkekirke, arealer,
der ejes af disse, og hvor skov etableres eller indfinder sig, samt tilhørende arealer uden
træbevoksning.
Der kan dispenseres fra beskyttelsen, med krav om genplantning af et fastsat areal, der kan
overgå til nyt fredskovsareal.
Landskabelige forhold i undersøgelsesområdet
Landskabet, der omgiver undersøgelsesområdet fra Egtved til Ellund, er righoldig på forskellige
landskabsformer skabt under istiderne, idet undersøgelsesområdet løber langs og krydser den
nord-syd-gående hovedopholdslinje, der er grænsen for den seneste istids isfremstød (Weichsel
istiden). Ved hovedopholdslinjen findes overgangen fra morænelandskabet i øst til hedeslettelandskabet mod vest. Overgangen fremgår af Figur 4-1.
Den nordlige del af linjeføringen fra Egtved til Oksenvad ligger i det yngre morænelandskab øst
for hovedopholdslinjen, idet linjeføringen krydser hovedopholdslinjen omkring Oksenvad. Her findes et kuperet bundmorænelandskab, som er dannet under Weichsel-isens gletsjere. I områder,
hvor der har ligget dødis på morænefladerne, findes dødislandskab med talrige dale, hvor der løber mindre vandløb. Enkelte steder i landskabet ses ådale, der er dannet ved smeltevandsfloder
under isen, bl.a. nord for Jels og vest for Lunderskov. Området veksler mellem opdyrkede arealer
med levende hegn og større partier af løvskov og plantager.
Den sydlige del af linjeføringen fra Oksenvad til Ellund er beliggende vest for hovedopholdslinien.
Her er det flade og åbne landskab tydeligt præget af hedesletter dannet af smeltevand fra Weichsel-isens gletscherporte. Tinglev hedeslette strækker sig fra Hellevad til Ellund. Mellem hedesletRef. 977217_Ellund_Egtved_VVM
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ternes store sand/grusflader ligger de højereliggende bakkeøer, der er det materiale, som isen
medbragte og efterlod, da den smeltede bort. Isen fra sidste istid nåede ikke så langt, og sporene fra næstsidste istid blev dermed bevaret. Bakkeøerne er dog ofte så affladede af vind og
vand, at de synes at gå i et med det omgivende landskab. Nord for Hellevad løber linjeføringen
gennem Gram og Toftlund bakkeøer. Hedeslettelandskabet er i store træk fladt, opdyrket og opdelt af utallige levende hegn. Landskabet er skovløst, dog med enkelte plantede plantager.
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Figur 4-1 Landskabskort /4-1/
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Geologi
Geologiske interesseområder
De geologiske interesseområder er udpeget, hvor der er mulighed for særligt tydeligt at opleve
landskabets geologi og dannelse frem til nutiden. Der kan være tale om dels større sammenhængende områder, dels enkeltlokaliteter. Områder med geologiske interesser er især sårbare over
for ændringer i forbindelse med anlægsfasen, som permanent fjerner eller slører landskabets oprindelige former. Dette kan netop ske ved større anlægsarbejder, hvor der bortgraves materiale
og foretages terrænreguleringer.
Geologiske forhold
De prækvartære aflejringer fra før istidenerne består overvejende af glimmerholdige aflejringer
fra Miocæn (tidsperiode fra 23-5 mill. år før nu). De miocæne lag udgøres af havaflejringer og
delta- og flodsletteaflejringer). Udover kvarts, glimmer, lermineraler og organiske materiale indeholder dele af de miocæne sedimenter også store mængder af sekundært udfældet pyrit.
De kvartære aflejringer, som ses i boringer langs linjeføringen, kan deles op i aflejringer, som
findes øst eller vest for hovedstilstandslinjen. Som det fremgår af Figur 4-1 ligger linjeføringen
øst for hovedstilstandslinjen fra Egtved ned til stationering ca. 60 km ved Oksenvad og vest for
hovedstilstandslinjen fra Oksenvad og helt ned til grænsen ved Ellund. Aflejringer vest for hovedstilstandslinjen består i hovedtræk af sandede og grusede aflejringer, og hvor der findes bakkeøer også af moræneler. Øst for linjen findes moræneler med indslag af større eller mindre
mængder af smeltevandssand. De kvartære aflejringer varierer i mægtighed langs ledningsstrækningen mellem 40 m og 80 m.
Fra Oksenvad til området ved Nørreå findes sand/grus hele vejen fra terræn og ned til de miocæne sand/grusaflejringer. Det samme gælder strækningen fra Skrydstrup til Bevtoft, enkelte
steder på strækningen fra Hellevad til Foverup og med enkelte undtagelser hele strækningen fra
Foverup til Ellund.
De kvartære og tertiære aflejringer øst for hovedstilstandslinjen er stort set alle forstyrrede af de
gletsjere, der enten har presset dem op foran isranden, eller er passeret hen over dem. Det resulterer i forkastninger af lagene eller foldning af dem.

4.3

Jordbund
Jordarterne langs linjeføringen kan inddeles i typer, der stammer fra istiderne (glaciale aflejringer) og jordtyper aflejret efter istiderne (postglaciale aflejringer), jf. Figur 4-2, Figur 4-3 og Figur
4-4.
I den nordlige del af linjeføringen, der er beliggende øst for hovedopholdslinjen, er de glaciale aflejringer udbredt, idet det primært er moræneler, der dominerer efterfulgt af smeltevandsgrus og
–sand. Ved Kongeåen ved Vamdrup er der et større område med postglacialt ferskvandssand.
Hedelandskabet i den sydlige del af linjeføringen, vest for hovedopholdslinjen, består især af
postglacialt ferskvandssand. Dog bærer bakkeøerne præg af dannelse under istid, idet jordtyperne på disse er moræneler og smeltevandssand, ligesom øst for hovedopholdslinjen .
Langs hele strækningen, både øst og vest for hovedopholdslinjen, findes de postglaciale aflejringer såsom ferskvandstørv og –ler, især i de topografisk lavtliggende områder. I det helt sydlige
område findes større aflejringer af postglacialt flyvesand.
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Figur 4-2 Jordartskort, Vejle, Vejen og Kolding kommuner.
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Figur 4-3 Jordartskort, Haderslev og Tønder kommuner.
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Figur 4-4 Jordartskort, Aabenraa Kommune.
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Figur 4-5 Fredskov i Vejle og Vejen kommuner
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Figur 4-6 Fredskov i den sydlige del af Vejen og Kolding kommuner.
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Figur 4-7 Fredskov i den nordlige del af Haderslev Kommune.
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Figur 4-8 Fredskov i den sydlige del af Haderslev Kommune.
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Figur 4-9 Fredskov i Tønder Kommune
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Figur 4-10 Fredskov i den nordlige del af Aabenraa Kommune
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Figur 4-11 Fredskov i den midterste del af Aabenraa Kommune
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Figur 4-12 Fredskov i sydlige del af Aabenraa Kommune
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Vejle Kommune
I den allernordligste del af projektområdet ved kompressorstationen i Egtved karakteriseres landskabet af opdyrkede regulære markflader, som omkranses af levende hegn, som linjeføringen
krydser vest for den eksisterende gasledning.
Der ligger et fredskovsområde, inden for undersøgelsesområdet, som dog ikke berøres af gasledningen (Figur 4-5).

4.5

Vejen Kommune
I den nordlige del af Vejen Kommune karakteriseres landskabet af spredt beliggende landbrugsejendomme med opdyrkede marker og få landskabselementer. Herefter grænser linjeføringen op
til Husted Mose samt den nordlige del af Åbæk Å og Veerst Skov, hvor linjeføringen krydser igennem nogle brede levende hegn, der ofte er øst-vest orienterede. Området er udpeget til værdifulde landskaber i kommuneplanen, jf. Figur 4-13. Linjeføringen går langs en landevej, hvor
markstrukturen bærer præg af store regulære markflader med meget få levende hegn og andre
landskabselementer. Ved Gesten Skov er karakteren markant anderledes med små mindre ejendomme med mindre skovparceller, levende hegn og en mindre markstruktur. I området påvirker
linjeføringen kun den yderste del af en skovparcel og de levende hegn. Syd for Gesten Skov går
linjeføringen igennem store, ofte aflange markflader med meget få landskabselementer samt en
motorvej og andre mindre veje.
Der ligger otte fredskovsområder inden for undersøgelsesområdet, hvoraf gasledningen krydser
tre områder, Husted Mose, Gesten Skov og Gejsing Skov m.m. (Figur 4-5 og Figur 4-6).
Linjeføringen er ved et kort forløb i den sydligere del af Vejen Kommune karakteriseret af et morænelandskab fra sidste istid med opdyrkede marker, få større ejendomme, levende hegn og enkelte remiser. Området grænser ned til Blåå, der er grænsen til Haderslev Kommune.

4.6

Kolding Kommune
Ved linjeføringens nordlige del i Kolding Kommune er en jernbane, hvor linjeføringen nord for banen krydser et vandløb og grænser op til en mindre sø. Syd for jernbanen er opdyrkede markflader, hvor markstrukturen øst for linjeføringen er øst-vest vendte aflange markflader med levende
hegn og diger, mens markstrukturen vest for linjeføringen består af store markflader med få
landskabselementer. Herefter bærer det flade landskab, som er en del af smeltevandsdalen omkring Kongeåen, præg af store markflader omkring landbrugsejendommene. Ved Vester Vamdrup
er der mindre ejendomme med en mindre markstruktur, enge, remiser og levende hegn. Linjeføringen krydser herefter den let snoede Kongeå. Omkring Kongeåen krydser linjeføringen igennem
enge og grænser op til en større remise. Syd for Kongeåen går linjeføringen øst om en større
landbrugsejendom med dens store markflader og få levende hegn og en enkelt remise. Ved Bastrup Mark karakteriseres landskabet af mindre husmandssteder langs vejene med en varieret
markstruktur. I det område krydser linjeføringen opdyrkede marker, enge, levende hegn og veje.
Inden for undersøgelsesområdet i Kolding Kommune ligger der et fredskovsområde, som krydses
af gasledningen (Figur 4-6).
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Figur 4-13 Geologi, landskab og skov Vejle, Vejen og Kolding kommuner
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Haderslev Kommune
Linjeføringen går igennem en mindre ådal ved den mæandrerede Blåå, der er forbundet med
Oversø. Omkring Blåå er enge, mindre marker, remiser og brede levende hegn. Området er udpeget til værdifuldt landskab i kommuneplanen. Syd for dette område går linjeføringen igennem
et fladere landskab, der har karakter af plantage el. lign.
Ved Ørsted Mark går linjeføringen igennem øst-vest vendte aflange, smalle marker, der er afgrænset af levende hegn. Linjeføringen går vest om Ørsted, hvor det går igennem opdyrkede
landbrugsarealer og grænser meget tæt op til to større landbrugsejendomme. Øst for linjeføringen står en enkelt mindre vindmølle, og der er et vandløb. Nord for landevejen mellem Sommersted og Jels er en skrå markstruktur, hvor markerne er orienteret nordvest-sydøst.
Syd for Oksenvad er et fladt landskab med enkelte større landbrugsejendomme med opdyrkede
marker og levende hegn. Linjeføringen krydser den mæandrede Nørreå to forskellige steder i en
smeltevandsslette. Omkring Nørreå er enge og bevoksning samt to remiser, hvor linjeføringen
følger den eksisterende linjeføring igennem remiserne. Herefter går linjeføringen igennem et område med aflange nord-syd vendte opdyrkede marker.
Der ligger fire fredskovsområder inden for undersøgelsesområdet, hvoraf gasledningen krydser
det ene område ved Bevtoft Plantage, Bæk Skov (Figur 4-7 og Figur 4-8).
Linjeføringen krydser den udrettede Elkær Bæk, hvorom der er enge. Linjeføringen går vest om
Bæk Skov og herefter et område med meget varieret markstruktur. Ved Uldal er en mere firkantet markstruktur, hvor markerne er omkranset af levende hegn. Syd for Uldal er aflange, smalle
opdyrkede marker, som er orienteret nord-syd. Herefter går linjeføringen igennem et fladere område med en varieret markstruktur og meget få landskabselementer.
Nord for Bevtofte krydser linjeføringen den udrettede Valsbæk, hvor opdyrkede marker går næsten helt ned til vandløbet. Linjeføringen går igennem et fladt område med skrå nordøst-sydvest
vendte marker, hvorimellem der er levende hegn. Herigennem krydser Gels Å, som ligeledes er
udrettet. Omkring Gels Å er udyrkede arealer. Gels Å og de nærliggende veje, som linjeføringen
krydser, er en del af den gamle stjerneudskiftningsstruktur omkring Bevtoft. De smalle, skrå
marker er en del af den historiske struktur.

4.8

Tønder Kommune
Linjeføringens forløb gennem Tønder Kommune bærer præg af et bakket landskab med opdyrkede marker med en varieret struktur, få landskabselementer og spredt bebyggelse. Sidstnævnte
er primært i form af landbrugsejendomme. Området er en del af Toftlund Bakkeø. Linjeføringen
krydser en del levende hegn og veje vest for den eksisterende linjeføring.
I Tønder kommune ligger der et fredskovsområde inden for undersøgelsesområdet, som dog ikke
berøres direkte af gasledningen (Figur 4-9).
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Figur 4-14 Geologi, landskab og skov Haderslev og Tønder kommuner
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Aabenraa Kommune
Den nordlige del af linjeføringen gennem Aabenraa Kommune går igennem et bølget landskab,
som fortsat er en del af bakkeøen, og hvor der er en aflang markstruktur nord for Hellevad. Linjeføringen går øst om Hellevad by, som omkranses af et fladere landskab i smeltevandssletten
med opdyrkede marker og få landskabselementer. Dette landskab er udpeget til værdifuldt landskab i kommuneplanen.
Syd for Hellevad er en varieret markstruktur og nord-syd orienterede levende hegn. Linjeføringen
krydser her Rødå, hvor der det konkrete sted er opdyrkede arealer næsten helt ned til åen. Herefter krydser linjeføringen et område, som ligeledes er karakteriseret af nord-syd orienterede levende hegn og forholdsvis smalle marker. I dette område krydses ligeledes et udrettet vandløb,
hvor der er et uopdyrket areal nord for vandløbet, samt hvor linjeføringen grænser tæt op til et
ekstensivt område med søer. Bebyggelsen er meget spredt, og den består fortrinsvis af landbrugsejendomme af forskellig størrelse. I det fortsat flade landskab er herefter en varieret markstruktur, hvor linjeføringen går igennem nogle levende hegn. Vest for linjeføringen er to spredte
enkeltstående mindre vindmøller, mens der længere syd på er en enkeltstående vindmølle øst for
linjeføringen.
Nordøst for Vollerup krydser linjeføringen en skrå markstruktur med nordvest-sydøst vendte
marker og den udrettede Søderup Å. Herefter karakteriseres det flade landskab af en varieret
markstruktur med opdyrkede marker og levende hegn, samt højspændingsledning som løber parallelt med linjeføringen. Linjeføringen krydser landbrugsarealer, levende hegn og den østlige del
af en bevoksning med en kunstig sø. Den varierede markstruktur fortsætter til området øst for
Sommerland Syd, hvor linjeføringen krydser den østligste del af sommerlandet samt grænser tæt
op til Ulvemose med Terkelsbøl Å, der ligeledes krydses. I dette område er en del uopdyrkede
arealer.
Syd for Terkelsbøl Å krydser linjeføringen den førnævnte højspændingsledning og aflang marker,
hvis struktur er mellem åen og landevej 401. Syd for landevej 401 er markstrukturen helt anderledes med mere kvadratiske marker og brede levende hegn. Herefter krydser linjeføringen Uge
Bæk, hvorom der er udyrkede marker. Markstrukturen er her meget varieret, og syd for åen er
mindre skovpartier, som linjeføringen går udenom. Linjeføringen går herefter igennem et område
med regulære, store markflader næsten uden landskabselementer og meget spredt bebyggelse.
Ved Kravlund er markstrukturen aflange nord-syd vendte marker med levende hegn imellem.
Markerne grænser ned til et vandløb og veje. Herefter krydser linjeføringen den mæandrerede
Sønderå, hvorom der det nordlige sted er forholdsvis brede udyrkede arealer. Området langs
Sønderå er udpeget til værdifuldt landskab i kommuneplanen. Derefter går linjeføringen gennem
opdyrkede marker og levende hegn, inden linjeføringen går igennem Lundbæk Plantage og Eggebæk Plantage, som fortrinsvis er nåleskov. Linjeføringen følger primært eksisterende skovveje,
skovparcellers afgrænsning, samt følger den passage, der allerede er skabt i skoven ved etablering af den eksisterende ledning.
Syd for skovene er et fladt landskab med sydvest-nordøst vendte opdyrkede marker med ganske
få landskabselementer. Linjeføringen krydser igennem et område med husmandssteder ved Sofiedal. Øst for dette område er markerne mindre og nordvest-sydøst vendte. Herefter krydser linjeføringen et område med meget varieret markstruktur og enkelte levende hegn.
Linjeføringen grænser tæt op til den vestligste spids af Frøslev Plantage, hvorom der er opdyrkede marker. Derefter er markstrukturen fortsat meget varieret, inden linjeføringen følger den eksisterende passage i Frøslev Plantage, som er skabt i forbindelse med den eksisterende linjeføring.
Frøslev plantage er et geologisk interesseområde, idet der findes flyvesandsaflejringer fra slutningen af Weichsel-istid og frem til postglacialtid. Disse indsande har en speciel dannelseshistorie, og desuden har lokaliteten nogle meget undersøgte klimper. I Frøslev plantage findes desuden Frøslev Mose. Denne mose er opstået på hedesletten som et resultat af dødishuller fra
Weichsel-istiden. Syd for Frøslev Plantage er øst-vest vendte smalle opdyrkede marker med enkelte levende hegn.
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På Figur 4-15 ses, hvordan Frøslev Plantage ser ud i det område, hvor den eksisterende gasledning skærer igennem området.

Figur 4-15 Passage igennem Frøslev Plantage, hvor den eksisterende linjeføring friholdes for bevoksning.

I Aabenraa kommune ligger der seks fredskovsområde inden for undersøgelsesområdet, hvoraf
tre krydses af gasledningen Frestrup Skov, Eggebæk Plantage og Frøslev Plantage (Figur 4-10,
Figur 4-11 og Figur 4-12).
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Figur 4-16 Geologi, landskab og skov Aabenraa Kommune.
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NATUR
I dette kapitel beskrives naturforholdene i undersøgelsesområdet. Kortlægningen omfatter:
•
•
•
•

5.1

udpegede Natura 2000-områder,
lokaliteter beskyttede ifølge naturbeskyttelseslovens § 3,
lokaliteter der er mulige levesteder for arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV,
områder, der er udpeget som biologisk interesseområde eller spredningskorridor.

Naturbeskyttelse
Habitatbekendtgørelsen
Gasledningen krydser en række Natura 2000-områder, og er således også underlagt EU’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv, som er implementeret i dansk lovgivning bl.a. via ”habitatbekendtgørelsen” (bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter).
Fuglebeskyttelsesdirektivet har bl.a. til formål at beskytte levestederne for fuglearter, som er
sjældne, truede eller følsomme over for ændringer af levesteder i EU. Det gælder både for områder, hvor disse fugle yngler, og for områder, som fuglene regelmæssigt gæster for at fælde fjer,
raste under trækket eller overvintre. Habitatdirektivets formål er at beskytte arter og naturtyper,
der er karakteristiske, truede, sårbare eller sjældne i EU. Habitatdirektivet udpeger bl.a. områder, der kan være med til at opretholde og sikre levestederne.
Natura 2000 er en fælles betegnelse for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Områderne danner tilsammen et økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU. Målet
er at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som områderne er
udpeget for at bevare. Et hovedelement i beskyttelsen af Natura 2000-områder er, at myndighederne i deres administration og planlægning ikke må vedtage planer, projekter eller lignende, der
skader de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at bevare.
Habitatbekendtgørelsen rummer ud over udpegningen af habitatområder endvidere en mere generel beskyttelse af en række arter opført på habitatdirektivets bilag IV, som også gælder uden
for Natura 2000-områdets grænser. Bekendtgørelsens ordlyd er som udgangspunkt meget restriktiv og siger, at ”der ikke må gives tilladelser eller vedtages planer m.v., der kan beskadige
eller ødelægge yngle- eller rastepladser for visse dyrearter”. Kommissionen har udarbejdet en
vejledning vedrørende artikel 12-beskyttelse og introduceret en mere fleksibel beskyttelse, som
baserer sig på en bredere økologisk forståelse, der stiler mod opretholdelse af en vedvarende
økologisk funktionalitet /5-2/.
I januar 2010 blev de statslige Natura 2000-planer for 246 områder sideløbende med vandplanerne sendt i forhøring hos kommunerne. Formålet med Natura 2000-planerne er at prioritere
den nødvendige indsats på naturområdet med henblik på at stoppe tilbagegangen og sikre fremgang i den sårbare danske natur, der er omfattet af EU’s Natura 2000 direktiver.
Naturbeskyttelsesloven
Naturbeskyttelsesloven beskytter bl.a. naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt
deres levesteder samt de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier. Herunder beskytter loven mod ændringer i naturtypernes tilstand /5-4/.
Naturtyperne, der er omfattet af loven, er listet i § 3, og udgøres af:
•
Søer og vandhuller der er mindst 100 m2.
•
Moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strand-sumpe der hver for sig eller i sammenhæng har et areal på mindst 2.500 m2. Moser under 2.500 m2 er også beskyttede, hvis de
ligger ved beskyttede vandløb eller søer.
•
De fleste vandløb er også beskyttede via en særskilt § 3-udpegning.
Ved søer forstås både naturlige og helt eller delvist menneskeskabte vandhuller, bassiner og
damme.
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Der skal søges dispensation hos den pågældende kommune for at ændre tilstanden af § 3beskyttede arealer.
Biologiske interesser
De biologiske interesser er knyttet til vilde dyr og planter og deres levesteder. Særlig vigtigt for
plante- og dyrelivet er de større sammenhængende naturområder. De rummer et rigt udbud af
føde- og levesteder, som giver mulighed for stabile og sammensatte plante- og dyresamfund. For
de fleste plante- og dyrearter gælder, at store bestande er nødvendige for at arterne i et givet
område kan overleve på længere sigt. Kommuneplanernes naturområder omfatter netop sådanne
større sammenhængende områder med skove, søer, enge, moser, heder og overdrev.
Kommuneplanernes biologiske korridorer og økologiske forbindelser sammenkæder naturområderne med hinanden – herunder naturområder som ligger i andre kommuner – og giver mulighed
for, at planter og dyr kan sprede sig. Nogle biologiske korridorer og økologiske forbindelser indeholder naturområder, bl.a. beskyttede § 3-naturtyper. Andre steder har de begrænset naturindhold, og deres værdi er derfor her at sikre, at der ikke skabes nye barrierer for spredningen af
dyr og planter. Også de mindre naturområder i agerlandet uden for de udpegede beskyttelsesområder – småbiotoperne – er vigtige for at bevare et alsidigt plante- og dyreliv, bl.a. fordi de
udgør ”trædesten”, via hvilke, planter og dyr kan sprede sig. Småbiotoperne omfatter mindre
vandhuller, grøfter, levende hegn, jord- og stendiger, markskel, gravhøje og andre uopdyrkede
pletter. Sådanne områder er ikke udpeget som beskyttelsesområder, men mange er omfattet af
anden beskyttelse bl.a. efter naturbeskyttelsesloven.
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Figur 5-1 Naturforhold for Vejle, Vejen og Kolding kommuner.
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5.2

Vejle Kommune
Natura 2000-områder
I Vejle kommune hvor gasledningen ender i stationen i Egtved findes ca. 3 km nord herfor Natura
2000-område N238, Egtved Ådal (Figur 5-1). Natura 2000-området består af EF-Habitatområde
H238. På grund af afstanden til gasledningen omtales området ikke nærmere.
§ 3 beskyttet natur
I Vejle kommune ligger der to § 3-områder inden for undersøgelsesområdet (Figur 5-1). Linjeføringen for den nye gasledning løber ikke igennem nogle af disse naturområder, der ligger henholdsvis 120 m og 170 m herfra. Inde på kompressorstationen ligger der dog et § 3-beskyttet
vandhul, som potentielt kan blive påvirket ved nærværende projekt.
Tabel 5-1 Antal af lokaliteter for hver § 3-naturtype der er registreret i Vejle Kommune ved kortlægningen til nærværende projekt.

§ 3-naturtype
Sø

Antal
3

Vandhullet på kompressorstationen består af et meget fint lavvandet vandhul med flade brinker,
forholdsvis klart vand og en artsrig fauna (Figur 5-2 og Figur 5-3). Vandhullet har tidligere været
under kraftig tilgroning med pil, men al træopvækst er blevet ryddet for nyligt. Der er derfor kun
en sparsom brinkvegetation. Ved besigtigelsen blev der fundet ægsnore fra skrubtudse samt
ægklumper fra enten butsnudet frø eller spidssnudet frø. I det nuværende udviklingsstadie har
det ikke været muligt at foretage en sikker artsbestemmelse og der blev ikke fundet voksne frøer
i området. Ved besigtigelsen blev der samtidig observeret fisk (antagelig karusse) så det er tvivlsomt, om der kommer ret mange små nyforvandlede frøer på land til sommer.

Figur 5-2 Vandhul i den nordøstlige del af kompressorstationens areal.

5.3

Figur 5-3 Ægklumper fra butsnudet frø eller bilag
IV arten, spidssnudet frø

Vejen Kommune
Natura 2000-områder
I Vejen Kommune ligger gasledningen ca. 2 km fra den østlige ende af Natura 2000-område N91,
Kongeå som består af EF-Habitatområde H80 (Figur 5-1). De centrale elementer i området er
selve vandløbet og de tilstødende eng- og moseområder. Kongeå udspringer ved Farris og løber
ud i Vadehavet. Som hovedvandløb i et vidt forgrenet vandsystem er Kongeå en særdeles vigtig
hovedkorridor. Vandløbet er levested for både hav-, flod og bæklampret. Især sidstnævnte er
almindelig i hele vandløbssystemet /5-12/.
Tabel 5-2. Udpegningsgrundlag for Habitatområde H80.

Naturtyper:
Næringsrig sø (3150)
Vandløb (3260)
Surt overdrev (6230)
Tidvis våd eng (6410)

Arter:
Havlampret (1095)
Bæklampret (1096)
Flodlampret (1099)
Snæbel (1113)
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Naturtyper:
Urtebræmme (6430)

Arter:
Odder (1355)

Kildevæld (7220)
Rigkær (7230)

§ 3 beskyttet natur
I Vejen ligger der 28 § 3-områder inden for undersøgelsesområdet. Heraf er fem ikke tidligere
registreret i kommunen.
Tabel 5-3 Antal af lokaliteter for hver § 3-naturtype der er registreret i Vejen kommune ved kortlægningen til projektet.

§ 3-naturtype
Sø
Eng
Mose
Hede

Antal
18
8
3
1

Linjeføringen for den nye gasledning løber gennem fire af de kortlagte naturområder. Det drejer
sig om en stor eng på lokalitet 9, bestående af en våd dal domineret af græsser og lysesiv samt
tørre skrænter, en eng på lokalitet 28 der består af en stor kulturpræget eng syd for Gesten Skov
med dominans af kulturgræsser, en mose på lokalitet 47 der består af en lille pile- og birkesump
samt en eng på lokalitet 102, som er en forholdsvis intenst drevet kultureng tæt ved kommunegrænsen til Haderslev.
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Figur 5-4 Brunvandet sø med hængesæk på lokalitet 37

De øvrige naturarealer i undersøgelsesområdet består overvejende at vandhuller, men der forekommer ligeledes moser, enge og et enkelt overdrev inden for undersøgelseskorridoren (Figur
5-1). Én af moserne er beliggende øst for Veerst (lokalitet 16, ca. 100 m fra linjeføringen) og er
en artsrig mose med kildepræg samt mindre partier med pilesump (Figur 5-5).
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Figur 5-5 Mose med kildevæld på lokalitet 16.

5.4

Kolding Kommune
Natura 2000-områder
I Kolding Kommune ligger det nærmeste Natura 2000-områder (N226, Svanemose) ca. 10 km fra
gasledningen, og det behandles derfor ikke yderligere (Figur 5-1).
§ 3 beskyttet natur
I Kolding kommune findes 12 § 3-områder inden for undersøgelsesområdet. Heraf er to ikke tidligere registreret i kommunen.
Naturarealerne i undersøgelsesområdet består overvejende at vandhuller, men der forekommer
ligeledes moser og enge inden for undersøgelseskorridoren.

Figur 5-6 Fersk kultureng med fine partier med præg af natureng (lokalitet 66).
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Tabel 5-4 Antal af lokaliteter for hver § 3-naturtype der er registreret i Kolding kommune ved kortlægningen til projektet.

§ 3-naturtype
Sø
Eng
Mose

Antal
7
3
2

Linjeføringen for den nye gasledning løber gennem tre af de kortlagte naturområder. Det drejer
sig om en eng (lokalitet 66) vest for Vamdrup, som stedvist er fin og artsrig med mindre meget
knoldede/tuede partier. (Figur 5-6). Engen ligger omgivet af markante bakker med næringsfattige kulturgræsmarker med en begyndende overdrevsvegetation. Linjeføringen krydser desuden
en eng på lokalitet 64, som er en fint afgræsset og tuet natureng, der er omgivet af kulturenge
samt en grøft, der løber ud i en sø på lokalitet 59.

5.5

Haderslev Kommune
Natura 2000-områder
I Haderslev Kommune ligger det nærmeste Natura 2000-område (N92, Pamhule Skov og Stevning Dam) ca. 7 km fra gasledningen, og det behandles derfor ikke yderligere (Figur 5-8).
§ 3 beskyttet natur
I Haderslev Kommune findes 39 § 3-områder inden for undersøgelsesområdet. Heraf er ét ikke
tidligere registreret i kommunen.
Naturarealerne i undersøgelsesområdet består overvejende at vandhuller, men der forekommer
ligeledes moser og enge inden for undersøgelsesområdet. Én af moserne (lokalitet 143) er beliggende nord for Oksenvad og er en meget fin mose af typen fattigkær med en særdeles velfungerende hængesæk med forekomst af tue-kæruld, smalbladet kæruld og tranebær (Figur 5-7).

Figur 5-7 Fattigkær af hængesæk typen.

Tabel 5-5 Antal af lokaliteter for hver § 3-naturtype, der er registreret i Haderslev kommune ved kortlægningen til projektet.

§ 3-naturtype
Sø
Eng
Mose

Antal
27
9
3

Linjeføringen passerer fem § 3-beskyttede områder. Det drejer sig om to fine engområder i Nørreådalen ved Oksenvad Hede (lokalitet 150 og 153). Engene bestå dels af engområder med et
vist kulturpræg og dels af meget våde og vældpåvirkede engområder med en artsrig flora af
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bredbladede urter. Desuden krydser gasledningen tre enge på lokalitet 139, 161 og 163, der alle
er kulturpåvirkede og indeholder få naturlige elementer.
Desuden passerer gasledningen tæt forbi en gruppe mindre søer på lokaliteterne 123-130. Nogle
af vandhullerne er stærkt eutrofierede, mens andre har fin vandkvalitet. Området vurderes at
være levested for bilag IV-padder, og der er tidligere registreret løvfrø i området. På lokalitet 127
ligger et lille fint vandhul med klart vand, flade brinker og en stor bestand af Skrubtudse omkring
5 m vest for linjeføringen. Længere mod syd ligger et lille, eutrofieret vandhul (lokalitet 127)
nærmere end 10 m vest for linjeføringen.

Ref. 977217_Ellund_Egtved_VVM

VVM KORTLÆGNING

Figur 5-8 Naturforhold for Haderslev og Tønder kommuner
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5.6

Tønder Kommune
Natura 2000-områder
I Tønder Kommune ligger de samme Natura 2000-områder som beskrevet for Aabenraa Kommune. De strækker sig gennem begge kommuner, men krydser gasledningen i Aabenraa Kommune.
Der ligger ikke andre Natura 2000-områder i kommunen som kommer i nærheden af gasledningen (Figur 5-8).
§ 3 beskyttet natur
I Tønder Kommune findes fire § 3-områder inden for undersøgelsesområdet. Heraf er to søer ikke
tidligere registreret i kommunen.
Tabel 5-6 Antal af lokaliteter for hver § 3-naturtype der er registreret i Tønder Kommune ved kortlægningen til nærværende projekt.

§ 3-naturtype
Sø
Eng

Antal
3
1

Linjeføringen for den nye gasledning løber gennem et af de kortlagte naturområder. Det drejer
sig om en eng på lokalitet 200. Engen har fugtige partier og er domineret af kulturgræsser og lysesiv (Figur 5-9).

Figur 5-9 Kultureng på lokalitet 200, som gasledningen skal etableres igennem.
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Figur 5-10 Naturforhold for Aabenraa Kommune.
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64

Aabenraa Kommune
Natura 2000-områder
I Aabenraa Kommune krydser gasledningen to Natura 2000-område (N89, Vadehavet og N101,
Sønder Ådal), og den kommer i nærheden af to andre Natura 2000-områder (N97, Frøslev Mose
og N98, Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose). Se Figur 5-10.
Tinglev sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose
Natura 2000-område N98, Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose, består af EFFuglebeskyttelsesområde F62 og på udpegningsgrundlaget findes to arter, rørhøg og hedehøg.
Området er delt over to områder hvor der nordlige, Tinglev Sø og Mose grænser op til 200 m sikkerhedszonen for gasledningen.
Tabel 5-7. Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde F62.

Arter:
Rørhøg (Y)
Hedehøg (Y)

Området består af to delområder, som ligger med ca. 3 kilometers afstand og henholdsvis 0,4 og
3,6 km fra gasledningen. Terkelsbøl Mose og Ulvemose ligger nordvest for Tinglev by, mens Tinglev Mose ligger sydøst for byen. De centrale mosearealer er nedbrudt højmose med spredte tørvegrave, brunvandede søer og store andele af skovbevokset tørvemose. Randarealerne er lavtliggende marginaljord, som drives ekstensivt. Begge områder er afvandet gennem systemer af
grøfter. Afvandingen er blevet dårligere de seneste årtier, da arealerne i og omkring moserne har
sat sig, som følge af koldforbrænding af tørven. Terkelsbøl Mose, Ulvemosen og den vestlige del
af Tinglev Mose er stærkt tilgroet af birk, pil og græsser som følge af afvanding. Den sidste store
afvanding af Tinglev Mose fandt sted i perioden 1966 - 67. Den nordøstlige del af Tinglev Mose er
levested for rørdrum, plettet rørvagtel, rørhøg og trane samt potentielt levested for odder (i tilknytning til kanalerne). Hedehøg søger føde indenfor områderne og kan måske yngle på randarealerne. Engsnarre er blevet registreret syngende. Rørsumpene er levested for rørdrum og plettet
rørvagtel. Hedehøg indgår i områdets udpegningsgrundlag, men er ikke registreret ynglende.
Rørhøg er registreret ynglende efter at vandstanden er hævet. Af sjældne ynglefugle i øvrigt kan
nævnes fyrremejse og pungmejse. Bunden i mosen udgøres af op til 1½ m søkalk, som er blevet
udnyttet i mosens sydlige del. Her findes åbne arealer med eng-rørhvene og tagrørs-bevoksning
eller hængesæk samt tørvegrave med bl.a. krebseklo. Tinglev Mose er desuden levested for flg.
arter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV: Grøn mosaikguldsmed og spidssnudet frø,
samt flg. fredede arter: Skrubtudse, almindeligt firben, stålorm, snog og hugorm /5-11/.
Sønder Ådal
Natura 2000-område N101, Sønder Ådal består af EF-Fuglebeskyttelsesområde F63, og den østlige ende grænser op til 200 m beskyttelseszonen for gasledningen. Udpegningsgrundlaget er vist i
Tabel 5-8.
Tabel 5-8. Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde F63.

Arter:
Rørdrum (Y)
Rørhøg (Y)
Hedehøg (Y)
Sortterne (Y)
Mosehornugle (Y)

Området er beliggende syd for Bylderup Bov og sydvest for Tinglev. Arealerne er privat eller
kommunalt ejede. Hovedparten af området er landbrugsarealer i drift. I øst-vest-gående retning
gennemskæres området af Gammelå (nordligt beliggende) og Sønderå (sydligt beliggende), som
er en del af Vidåsystemet, der udmunder i Vadehavet. Selve Sønderå er en del af EFHabitatområde H90 (Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen). I de svagt markerede ådale
langs vandløbene ligger enge, som især i den østlige del er fugtige og for en dels vedkommende
opgivet indenfor de seneste årtier. Vandløbene ligger i næsten naturligt leje, da de ikke er blevet
udrettet under regulerings-kampagnerne i midten af 1900-tallet. Området er udpeget for at beskytte en række fuglearter: Rørdrum, rørhøg, hedehøg, sortterne og mosehornugle. Engene var
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indtil 1980'erne fourageringsområde for flere storkepar. Engsnarre er registreret spillende, og der
er fund af rødrygget tornskade i yngletiden. Engene og rørskovene er potentielle levesteder for
hedehøg og rørdrum. Rørhøg er genindvandret, sandsynligvis som følge af det gennemførte
ådalsprojekt. Stor hornugle yngler uden for fuglebeskyttelsesområdet, men bruger området til
fouragering /5-10/.
Vadehavet
Natura 2000-område N89, Vadehavet består af en lang række Habitat- og Fuglebeskyttelsesområder. Udover EF-Habitatområde H90, Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen, omfatter Natura 2000-området således også større å-systemer med udløb i Vadehavet samt selve Vadehavet. Gasledningen berører kun habitatområde H90, og herefter behandles derfor kun denne del af
området.
Udpegningsgrundlaget for H90 er vist i Tabel 5-9. Da habitatområdet overlapper med EFFuglebeskyttelsesområde F63 er arterne på udpegningsgrundlaget for dette område (Tabel 5-8)
også relevante for habitatområdet.
Tabel 5-9. Udpegningsgrundlag for den del af Natura 2000-område vadehavet, der berøres af gasledningen; habitatområde H90.

Naturtyper:
Næringsrig sø (3150)
Bæklampret (1096)

Arter:
Flodlampret (1099)
Snæbel (1113)
Dyndsmerling (1145)
Odder (1355)
Vandløb (3260)

Habitatområdet omfatter hele Vidå, Grønå, Vintved Kanal og Sønderå samt Arnå til Lundsgårde.
I Vidå-systemet lever Danmarks eneste bestand af den stærkt truede art snæbel. Det vurderes,
at der i dag er ca. 7000 Snæbler tilbage i Danmark, og arten findes kun i den danske del af Vadehavet og gyder kun i Syd- og Sønderjydske vandløb. Vandløbene i hele habitatområdet er dog
potentielt levested for Snæbel, og et omfattende EU-finansieret naturgenopretningsprojekt skal
forbedre forholdene for snæbel i Vadehavsregionen. Bæklampret er registreret på strækninger
ved Emmerske, Tønder Gest Kog, Bylderup Bov, Rens og Eggebæk. Dyndsmerling er fundet i et
tilløb til Vidåen (Sejersbæk), udenfor habitatområdet.
Frøslev mose
Lige nord for grænsen til Tyskland ligger Natura 2000-område N97, Frøslev Mose med en afstand
til gasledningen på ca. 500 m. Natura 2000-området består af EF-Habitatområde H87 og EFFuglebeskyttelsesområde F70, og udpegningsgrundlaget for begge er vist i Tabel 5-10.
Tabel 5-10. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område Frøslev Mose (H87 og F70).

Naturtyper:
Næringsrig sø (3150)
Brunvandet sø (3160)
Tør hede (4030)
Surt overdrev (6230)
Nedbrudt højmose (7120)
Hængesæk (7140)
Stilkege-krat (9190)

Arter:
Rørhøg (Y)
Hedehøg (Y)
Trane (Y)
Engsnarre (Y)
Tinksmed (Y)
Mosehornugle (Y)
Rødrygget Tornskade (Y)

Skovbevokset tørvemose (91D0)
Elle- og askeskov (91E0)

Frøslev Mose er et eng- og moseområde sydvest for Padborg, som hænger sammen med Jardelund Mose på den tyske side af grænsen. Hele området dækker ca. 800 hektar. Området huser
en af de tætteste bestande af rødrygget tornskade i Danmark og er samtidig del af et kerneområde for ynglende stor hornugle. Traner yngler regelmæssigt i området. I 2008 med to par. Desuden er hvepsevåge, hedehøg og blå kærhøg registreret i yngleperioden. Stor hornugle og hedelærke har levested i området og i den nærliggende plantage, men er ikke på udpegningsgrundlaget /5-8/.
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§ 3 beskyttet natur
I Aabenraa Kommune findes 37 § 3-områder inden for undersøgelsesområdet. Heraf er fem ikke
tidligere registreret i kommunen.
Naturområderne inden for undersøgelsesområdet består i Aabenraa Kommune altovervejende af
relativt artsfattige kulturenge samt små vandhuller omgivet af landbrugsarealer.
Tabel 5-11 Antal af lokaliteter for hver § 3-naturtype der er registreret i Aabenraa Kommune ved kortlægningen til projektet.

§ 3-naturtype
Sø
Eng
Mose
Overdrev

Antal
19
12
4
2

Linjeføringen for den nye gasledning er projekteret til at løbe gennem ni af de kortlagte naturområder. Det drejer sig om seks enge, to moser og et overdrev (Figur 5-10). Overdrevet (lokalitet
268, Figur 5-11), der afgræsses af kvæg er et fint, relativt fladt overdrev med stor forekomst af
engmyretuer og lavtvoksende vegetation med karakteristiske overdrevsarter.

Figur 5-11 Overdrev på lokalitet 268. Midt i billedet ses forekomsten af engmyretuer.

Omkring Sønderå ligger en mose (lokalitet 322) nord for åen og en eng (lokalitet 325) syd herfor.
Begge naturarealer er en del af et stort sammenhængende vådområde langs Sønderå, der domineres af høje græsser og stauder. Området er i øvrigt en del af Natura 2000-område N89 som er
beskrevet ovenfor.
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Figur 5-12 Mose- og engarealer langs Sønderå.

Syd for Sønderå krydser gasledningen en lille eng med høslet og en våd lavning med sumpvegetation (lokalitet 350). Gasledningen krydser i Eggebæk Plantage et beskyttet moseområde som er
tilgroet med træer men er næringsfattigt og har potentiale til at indeholde særlige arter tilknyttet
denne naturtype (lokalitet 333). På lokalitet 290 krydser gasledningen en eng med et lille sideløb
til Uge Bæk. Øst for Sommerland Syd passerer gasledningen en våd eng (ved Terkelsbøl Mose)
med en forholdsvis artsrig vegetation (lokalitet 281) og nord for Sommerland Syd passerer gasledningen endnu en eng, der er afgræsset med varierende fugtighed og dermed en heterogen
vegetationssammensætning (lokalitet 272).
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6.

VANDLØB OG SØER
I dette kapitel behandles vandløb og søer, der krydses eller påvirkes ved anlæg af gasledningen
ved f.eks. gennemgravning eller grundvandssænkning.
En gennemgang af linjeføringen viser, at ingen målsatte søer påvirkes af ledningsføringen, og efterfølgende behandles derfor kun vandløb. Mindre § 3-beskyttede vandhuller i linjeføringen er
behandlet i Kapitel 5 Natur.
Alle større vandløb er målsat, og en del af vandløbene er desuden beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det nugældende målsætningssystem har tre klasser: skærpet (A), generel (B) og
lempet (C). Klasserne er yderligere underopdelt, som vist i Tabel 6-1
Tabel 6-1 Det gældende (2010) vandløbsklassifikationssystem. DVFI er Dansk VandFaunaIndeks der på
en skala fra 1 til 7 beskriver vandkvaliteten på basis af smådyrsfaunaen.

Målsætning

DVFI

A

Særligt naturvidenskabeligt interesseområde

5

B0

Biologisk værdifuldt vandløb uden fiskeinteresser

5

B1

Gyde- og yngelvækstområde for laksefisk

5

B2

Laksefiskevand

5

B3

Karpefiskevand

5 (4)

C

Vandløb, som alene anvendes til afledning af vand

4

D

Vandløb påvirket af spildevand

4

E

Vandløb påvirket af grundvandsindvinding

4

F

Vandløb påvirket af okker

-

De nye vandplaner, der er i høring i foråret 2010, har et andet målsætningssystem. Her vurderes
vandløbenes økologiske tilstand som høj, god, moderat, ringe eller dårlig, og alle vandløb bortset
fra kunstige eller stærkt modificerede vandløb målsættes til god eller høj økologisk og kemisk tilstand. Denne tilstand skal være opnået inden 2015. Kravværdier for faunaklasser i naturlige
vandløb med målene høj, god og moderat tilstand, samt vandløb med ”blød bund” er vist i Tabel
6-2.
Tabel 6-2 Vandløbsklassifikationssystemet der i foråret 2010 blev sendt i høring som en del af vandplanerne. Vandløb, hvis nuværende tilstand er faunaklasse 6, skal som minimum bibeholde denne faunaklasse for at opretholde målet ’God tilstand’. Lavere mål som ’moderat’ eller ’ringe’ tilstand benyttes kun
i forbindelse med undtagelsesbestemmelser.

Målsætning

DVFI
Normal

Blødbund

Høj økologisk tilstand

7

5-6

God økologisk tilstand

5

4

Der er i denne gennemgang taget udgangspunkt i det eksisterende klassifikationssystem, da de
nye vandplaner endnu ikke er vedtaget, og da baggrundsmaterialet endnu ikke er færdigt.
Krydsninger af de større vandløb er beskrevet under den tekniske beskrivelse. De mindre vandløb
og drængrøfter forventes krydset ved gennemgravning. Vandet opstemmes i 1-7 dage, idet
vandgennemstrømningen opretholdes via en rørforbindelse eller uden om vandløbet. Herefter
graves der en rende tværs over vandløbsbunden. Renden tørlægges ved en midlertidig grundvandssænkning.
Indgrebet vil betyde en lokal ødelæggelse af brinker og kantvegetation på gravestedet og af fauna og evt. grøde og gydebanker på gravestedet og i nogen afstand nedstrøms som følge af sediRef. 977217_Ellund_Egtved_VVM
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mentspild, der suspenderes og transporteres med vandet. Da lagdelingen i råjorden brydes, og
da grundvandsstanden sænkes lokalt, er der mulighed for forøget okkerudvaskning fra okkerpotentielle jorde.
Laksefisk vandrer op i de øvre dele af vandløbet for at gyde. Derfor kræves fri passage i vandløbet i gydesæsonen, og der kræves iltrigt hastigt strømmende vand samt gydebanker af groft
grus. Fiskenes frie passage i åen hindres midlertidigt, når åen gennemgraves under anlæg af en
gasledning, og gydebanker kan ødelægges enten direkte ved gennemgravning eller ved tilslamning med sand, silt eller andet finkornet materiale, der spildes under gravearbejdet. Gennemgravning af vandløb målsat som gydevand for laksefisk (B1) skal derfor helst foregå uden for gydesæsonen, der ligger fra december til april, og der skal gøres foranstaltninger for at minimere
sedimentspildet mest muligt.
Alle større vandløb er besigtiget i det forventede krydsningspunkt i marts - april 2010. Der er udarbejdet en kort beskrivelse af de fysiske og biologiske forhold i vandløbet, og i de nære omgivelser, og strækningen er fotograferet.
Nedenfor er vandløbskrydsninger i de enkelte kommuner listet og kommenteret, og det er undersøgt om vandløbskrydsningen sker i okkerpotentielle områder. En mere detaljeret beskrivelse af
resultatet af feltundersøgelsen af de enkelte vandløb findes i Bilag 1.

6.1

Vejle Kommune
Projektområdet krydser ingen vandløb i Vejle Kommune.
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Figur 6-1 Målsatte vandløb Vejle, Vejen og Kolding kommuner.
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6.2

Vejen Kommune
I Vejen Kommune løber linjeføringen ganske tæt på vandskellet, og vandløbene er derfor forholdsvis få og små. Der er ingen væsentlige krydsninger; Gamst Å er den største, men den er
rørlagt ved selve ledningskrydsningen. Selvom den er rørlagt, skal sedimentspildet alligevel minimeres da åen kommer til overfladen ca. 50 m nedstrøms og allerede her er målsat som gydevand for laksefisk (B1).
Tabel 6-3 Vandløb findes inden for undersøgelsesområdet i Vejen Kommune

Lok.
nr.

12

29

Vandløb

Bund- Vand- § 3Målbredde føring udsætning
(m)
(l/s) peget

Okkerpotentiale

Åkær Å, mellem Husted og Veerst. Passerer ca.
20 m øst for ny linjeføring og 10 m øst for eksisterende ledning og skærer således ikke linjeføringen. Der er planer om at hæve grundvandsspejlet omkring åen på dette sted.

Ja

B1
bliver A
ca. 2,5
km nedstrøms

Nej

Tilløb til Åkær Å ved Gesten. Udspringer i vaniljekransvandhul, nærmest oven på eksisterende
ledning og forsætter, delvist rørlagt, 2,5 km
mod øst til Åkær Å.

Nej,
men
150 m
nedstrøm
s

B3

Nej

32

Lille grøft nord for Glibstrup. Udmunder øst for
linjeføringen i en mose, der formodentlig også
modtager vand fra nord fra et stykke C-målsat
vandløb der løber ca. 100 m vest for linjeføringen ved Øster Gesten Skov. Stillestående.

39

Gamst Å's ”udspring” syd for Langrejsvej ved
Glibstrup og ca. 50 m vest for linjeføringen. Løber mod vest og krydser således ikke ledningen.
Er dog formodentlig rørlagt på tværs af linjeføringen, da vandføringen ved udspringet er betydelig.

44

Bæk v. St. Andst Nord for Koldingvej, ”udspringer” 80 m vest for linjeføringen. Fortsætter mod
vest og krydser således ikke ledningen. Er dog
formodentlig rørlagt på tværs af linjeføringen.
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0

Nej

Umålsat

Nej

1

30

Ja

B1

Nej

Ja

B1

Nej
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Figur 6-2 Gamst Å har allerede ved ”udspringet” 50 m vest for linjeføringen en anseelig størrelse

6.3

Kolding Kommune
Kongeåen er det eneste væsentlige vandløb, der krydses i Kolding Kommune. Lavbundsområderne i ådalen er særdeles okkerpotentielle, og det samme er et lavbundsområde, der krydses 6 –
800 m nord for Kongeåen.
Tabel 6-4
Vandløb inden for undersøgelsesområdet i Vejen Kommune. Vandføring er anslået ved
besigtigelse i marts-april 2010 og er blot medtaget for at give et indtryk af de indbydes forskelle.

Lok.
nr.

57

Vandløb

Dybt nedgravet grøft nord for Toldstedgård på
grænsen til Vejle Kommune. Er i krydsningspunktet ikke § 3-beskyttet eller målsat.

Kongeå. Bred, hastigt strømmende å i bred ådal.
Reguleret men skånsomt vedligeholdt og begyndende naturlig slyngning. Godt fald og god
strøm, klart vand, stryg og høller.
67
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Bund- Vand- § 3Målbredde føring udsætning
(m)
(l/s) peget

Okkerpotentiale

0,4

0,5

Nej,
men
80m
nedstrøm
s

nej

Nej

5

1200

Ja

B2

Klasse 1 stort potentiale.
Gælder også et lavbundsområde ca.
700 m
nord for
Kongeåen
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Figur 6-3 Kongeåen ved den eksisterende krydsning, set mod øst. Ketsjeren i forgrunden markerer den
ny linjeføring.

6.4

Haderslev Kommune
I Haderslev Kommune passeres 11 vandløb (Blåå deles dog med Kolding), med Blåå, Nørreå,
Selskær Bæk og Gels Å som de væsentligste. Gels Å er målsat som naturvidenskabeligt interesseområde og Blåå og Barsbøl Bæk er målsat som gyde- og opvækstområde for laksefisk og dermed særlig følsomme for blokering og sedimentspild. Ved seks af vandløbene har de omkringliggende lavbundsarealer et større eller mindre okkerpotentiale, som der skal tages hensyn til ved
anlægsarbejdet.
Tabel 6-5 Vandløb inden for undersøgelsesområdet i Haderslev Kommune. Vandføring er anslået ved besigtigelse i marts-april 2010 og er blot medtaget for at give et indtryk af de indbydes forskelle.

Vandløb

Bund- Vand- § 3Målbredde føring udsætning
(m)
(l/s) peget

Okkerpotentiale

100

Blåå ved Over Jels. Vandløb med naturligt slynget forløb på grænsen til Kolding Kommune

1,8

200

Ja

B1

Nej

140

Barsbøl Bæk. Klart vand og fint slynget forløb.

1 -1,5

50

Ja

B1

Nej

6

1500

Ja

B2

154

Nørreå ved Oksenvad bro. Stor dyb og vandrig
å, med gydegrus

Klasse 2 middel potentiale

2

400

Ja

B2

155

Tingvad/Selskær Bæk. Vandrig bæk med mange
gydegruber.

Klasse 2 middel potentiale

Syvsig Bæk. En lille langsomt flydende
bæk/grøft. Muligvis sommerudtørrende

0,6

5

Ja

B0

Klasse 2 middel potentiale i et
mindre
område

Elkær Bæk. Mindre vandløb, reguleret, klart
vand med lidt okker på sten og planter.

1,4

70

Ja

B3

Klasse 1 stort po-

157

162
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Vandløb

Bund- Vand- § 3Målbredde føring udsætning
(m)
(l/s) peget

Okkerpotentiale
tentiale

176

175

Tilløb til Gabøl Bæk fra nord. Stærkt reguleret
og nedgravet vandløb/grøft. Klart vand, muligvis
udtørrende.

1,0

30

Nej

C

Nej

Gabøl Bæk v. Valsbækvej. Langsomtflydende,
med klart vand, mudderbund og lidt okker

1,2

50

Ja

C

Klasse 3 lille potentiale

Ja

C

Klasse 3 lille potentiale

Bæk v. Smedagervej
180

183

Valsbæk. Reguleret og nedgravet, klart vand og
stærk sandvandring.

1,0

30

Ja

B0

Nej

188

Gels Å ved Bevtoft. Vandrig, dyb, reguleret og
nedgravet. Lidt uklart rødfarvet vand.

6-7

2000

Ja

A

Nej

Figur 6-4 Barsbøl Bæk ved Ørsted er en lille klarvandet bæk med et fint naturligt forløb.
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Figur 6-5 Valsbæk er stærkt reguleret, nedgravet, og med kraftig sandvandring. Målsætningen er B0,
dvs. uden fisk. Ketsjeren på bredden markerer den nye linjeføring.

Figur 6-6 Gels Å ved Bevtoft er A-målsat, dvs. som naturvidenskabeligt interesseområde.
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Figur 6-7 Målsatte vandløb Haderslev og Tønder kommuner.
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6.5

Tønder Kommune
I Tønder Kommune krydses et enkelt lille stærkt modificeret og lavt målsat vandløb – en grøft
med udløb i Nipså, der siden løber til Gels Å. Vandet er okkerholdigt, og hele området omkring
grøften og Nipså har et stort okkerpotentiale.
Tabel 6-6 Vandløb inden for undersøgelsesområdet i Tønder Kommune. Vandføring er anslået ved besigtigelse i marts-april 2010 og er blot medtaget for at give et indtryk af de indbydes forskelle.

Lok.
nr.

202

Vandløb

Grøft mellem Galsted og Langstup - tilløb til Nipså. Grøften er dybt nedgravet og med sandvandring. Vandet klart, men rødligt.

Bund- Vand- § 3Målbredde føring udsætning
(m)
(l/s) peget
0,8

20

Nej

C
- og ”B3okker” i

Okkerpotentiale
Klasse 1 stort potentiale

Nipså, 1
km nedstrøms

Figur 6-8 Tilløbet til Nipså ved Rangstrup er C-målsat og ligger i stærkt okkerpotentielle omgivelser.

6.6

Aabenraa Kommune
I Aabenraa Kommune krydses 15 målsatte og/eller § 3-beskyttede vandløb, og fem mindre grøfter passeres inden for undersøgelsesområdet. Fire vandløb er målsat som gyde- og opvækstvand
for laksefisk (B1) og derfor særlig følsomme for sedimentspild. Det drejer sig om Rødå, Rebbøl Å,
Terkelsbøl Å, og Dambækken. Desuden krydses Sønderå, der er strækningens største (vandrigeste) å, og desuden er den en del af EF-Habitatområde H90, der bl.a. omfatter Vidåen med tilløb.
Udpegningsgrundlaget for H90 omfatter flod- og bæklampret og fiskene dyndsmerling og snæbel.
Også odder er på udpegningsgrundlaget. Sønderåen er målsat som B2, dvs. som opvækst- men
ikke gydevand for laksefisk.

Ref. 977217_Ellund_Egtved_VVM

VVM KORTLÆGNING

Figur 6-9 Målsatte vandløb Aabenraa Kommune.
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Tabel 6-7 Vandløb findes inden for undersøgelsesområdet i Tønder Kommune. Vandføring er anslået ved
besigtigelse i marts-april 2010 og er blot medtaget for at give et indtryk af størrelsesorden og de indbydes forskelle.

Lok.
nr.

Vandløb

Bund- Vand- § 3MålOkkerbredde føring udsætning potentiale
(m)
(l/s) peget

Surbæk. Reguleret og nedgravet. Kraftig sandvandring, noget okker.

1,2

50

Ja

B2

217

Klasse 2,
middel potentiale

Rødå. Reguleret og nedgravet. Rødfarvet men
nogenlunde klart vand.

0,8

20

Ja

B1

222

Klasse 1,
stort potentiale

Hvirlå. Reguleret og nedgravet. En del okker.

4-5

600

Ja

B3

Ja, klasse 1,
stort potentiale

Grøft ved Tågholm syd for Hvirl Å, ca. 40 m vest
for linjeføringen og parallelt hermed. Reguleret,
uddybet og kraftigt okkerbelastet

-

-

Nej

ikke
målsat

Klasse 4,
men alligevel
stærkt okkerbelastet

Lundbæk, nordligt tilløb. Stærkt reguleret, nedgravet, meget okker. Artsfattig.

1,5

50

Ja

ikke
målsat

Ikke klassificeret, men
stærkt okkerbelastet

Lundbæk. Reguleret og nedgravet. Stærkt okkerbelastet, dog med vandplanter

1,6

50

Ja

B3

Ikke klassificeret, men
stærkt okkerbelastet

Vandløb nord for Vollerup. Reguleret og uddybet. Kraftig sandvandring, okker

1-1,5

80100

Ja

ikke
målsat

Klasse 4,
men alligevel
okkerbelastet

Søderup Å. Stærkt reguleret og nedgravet. Lidt
okker, grønligt-uklar vand.

2-2,5

4-500

Ja

B3

Ikke klassificeret i
krydsningen.
Kl. 1 opstrøms.

0,5

2

Ja

ikke
målsat

Klasse 2 middel potentiale

227

231

232

235

239

245

256

Lille grøft ved Rørmose ca. 50 m vest for linjeføringen og parallelt hermed. Reguleret og uddybet. Klart vand med okker.

265

Rebbøl Å. Reguleret og nedgravet. Nogenlunde
klart vand med lidt okker.

2-2,5

250

Ja

B1

Lidt klasse 2 i
nærområdet.

4-5

1500

Ja

B1

287

Terkelsbøl Å (NB: østlig rute, langs eksisterende). Reguleret, men fremskreden naturlig restaurering. Mørkt brunt okkerfarvet vand.

Klasse 1,
stort potentiale. Hele
Terkelbøl Mose er kl. 1.

Uge Bæk ved Vøvle Bro. Reguleret og uddybet.
2-3 stryg opstrøms broen. Brunt lidt uklart
vand(okker)

2,5-3

700

Ja

B2

296

Klasse 4,
men alligevel
okkerbelastet

Ja

ikke
målsat

nej

304

Tilløb til Volddalgrøften fra nord, v Kravlund.
Grøft vest for linjeføringen; på en kortere
strækning (100 m) næsten sammenfaldende.
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Lok.
nr.

Vandløb

Bund- Vand- § 3MålOkkerbredde føring udsætning potentiale
(m)
(l/s) peget

Volddalgrøften nord for Eggebæk. Kraftigt reguleret og uddybet. Klart vand og kraftig sandvandring. Brune trådalger.

0,8-1

5

Ja

B3

Klasse 4

307

5-6

2500

Ja

B2

Klasse 4

323

Sønderå, dyb, forholdsvis ureguleret forløb og
næsten i niveau med engene i ådalen. Forholdsvis klar, lidt brunt, vand. Åen er en del af EFHabitatområde H90.

335

Dambæk. Tidlige reguleret. Påbegyndt naturligt
forløb. Stærkt okkerfarvet uklart vand

1,5-2

100

Ja

B1

Klasse 4

Grøft, sydligt tilløb til Dambæk. Tør ved besigtigelsen.

1

Tør

Nej

ikke
målsat

Klasse 2 middel potentiale

0,6

5-10

Ja

ikke
målsat

Nej - ikke
klassificeret

0,5-1

5

Nej

ikke
målsat

Nej - ikke
klassificeret

0,8

20

Ja

B3

Nej - ikke
klassificeret

342

351

357

361

Grøft. Tilløb til Dambækken langs Sofiedalvej.
Meget okker
Grøft vest for Krathuse. Meget okker

Nørrekær Kanal. Grøft, reguleret og nedgravet.
Brunt vand, måske udtørrende.

Figur 6-10 Sønderå ved Eggebæk er en del af EF-Habitatområde H90 og ligger i en bred og våd ådal.
Krydsningen foretages ved underboring for ikke at skade åen og nærmeste omgivelser.
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Figur 6-11 I Aabenraa Kommune er der især mange grøfter og vandløb, der lider under stærk okkerbelastning. Her en grøft ved Krathuse nordvest for Frøslev Plantage.
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LAVBUNDSOMRÅDER
Dette kapitel indeholder en kortlægning af potentielle vådområder og øvrige lavbundsarealer.
Potentielle vådområder er lavbundsarealer, der er kunstigt afvandede, f.eks. tidligere våde enge,
moser, og lavvandede søer. Arealerne vurderes at kunne genoprettes som vådområder med henblik på at fjerne kvælstof fra dræn- og åvand, som forudsat af Folketingets Vandmiljøplan II fra
1998. Arealerne er udpeget af amterne og har været en del af regionplanlægningen. Arealerne
kaldes også for VMP II-områder. Det er kun en mindre del af områderne der indtil nu er blevet
genoprettet, men anden planlægning skal tage hensyn til at det muligvis sker på et senere tidspunkt På oversigtskortene Figur 3-7, Figur 3-8 og Figur 3-9 ses potentielle vådområder og andre
lavbundsarealer for de seks kommuner /7-1/.

7.1

Vejle Kommune
Der findes ingen våd- eller lavbundsområder inden for undersøgelsesområdet i Vejle Kommune.

7.2

Vejen Kommune
I Vejen Kommune er der ingen officielle planer om nye VMP II projekter /7-2/.
Ved kommunens nordlige grænse ligger et større potentielt vådområde, hvor naturkvaliteten er
A-målsat i Kommuneplanen. Heraf strækker en del sig fra øst ind i korridoren, men da området
ligger øst for den eksisterende gasledning, vil det ikke blive berørt af den nye linjeføring.
Nord for Veerst, ved Hustedgård, er et lavtliggende, tidligere moseområde i 2009 blevet genetableret som vådområde, idet drænrørene i området er fjernet eller knust. Hermed er skabt et område, som i nedbørsrige perioder vil være oversvømmet, mens det i tørre perioder vil tørre op.
Dette er en del (delområde 3) af et større vådområdeprojekt omkring Åkær Å, som Kolding
Kommune har gennemført, der også omfattede lodsejere i Vejen Kommune.
Området fremgår ikke ved gennemgang af data fra Miljøportalen, og information er indhentet
særskilt på Kolding Kommunes hjemmeside /7-3/.
I Figur 7-1 ses et udsnit af ”Bilag 2.1” til notatet vedrørende de tekniske og biologiske forundersøgelser i forbindelse med projektet /7-4/.

Figur 7-1 Illustration af et område nord for Veerst, hvor der er gennemført vådområdeprojekt.
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Ved Veerst passerer linjeføringen et potentielt vådområde to steder, hvor der derfor vil være tale
om direkte konflikter. I kortudsnittet Figur 7-2, ses hvorledes området ved Veerst passeres.

Figur 7-2 Potentielle vådområder ved Veerst.

Syd for Øster Gesten Skov, passerer linjeføringen igennem et potentielt vådområde på en strækning af omkring 40 m, jf. Figur 7-3.

Figur 7-3 Potentielle vådområder ved Øster Gesten Skov.

500 m nord for Koldingvej passerer linjeføringen et potentielt vådområde beliggende omkring et
tilløb til Gamst Å, hvoraf mindre områder er A-målsatte. På lokaliteten hvor området passeres af
ledningen, er naturkvaliteten dog ikke målsat. Tilløbet er forbundet til et større område, der er
VMP II målsat, men dette er ikke gældende ved passagestedet. På Figur 7-4 ses hvorledes vådområdet nord for Koldingvej passeres.
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Figur 7-4 Potentielle vådområder nord for Koldingvej.

7.3

Kolding Kommune
Der er ingen officielle planer om udpegning af nye VMP II arealer i Kolding Kommune /7-3/.
I Kolding Kommune passerer linjeføringen et potentielt vådområde, der ligger i forbindelse med
Kongeå. På udpegningsgrundlaget for Kongeå indgår desuden de tilstødende eng- og moseområder, herunder potentielle vådområder, der passeres af linjeføringen ved Vester Vamdrup.
Vådområdet er et større kompleks med forgreninger, der passeres af linjeføringen to gange. På
Figur 7-5 ses krydsningen af vådområdekomplekset omkring Kongeå ved Vester Vamdrup.
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Figur 7-5 Potentielle vådområder omkring Kongeå ved Vester Vamdrup.

Nord for kommunegrænsen ligger et lavbundsområde, Bastrup Mose, hvoraf en del strækker sig
ind i korridoren fra øst. Da lavbundsområdet ligger bag den eksisterende gasledning, vil det ikke
blive berørt af den nye linjeføring.

7.4

Haderslev Kommune
Der er ingen officielle planer om udpegning af nye VMP II arealer i Haderslev Kommune /7-5/.
I Haderslev Kommune, ved Neder Lert, ligger et VMP II område, hvoraf en del strækker sig ind i
undersøgelsesområdet fra øst. Da VMP II området ligger øst for den eksisterende gasledning, vil
området ikke blive berørt af den nye gasledning.
Ved Tingvad nordvest for Jegerup er vådområderne omkring den beskyttede Nørreå og Tingvad
Bæk udpegede til VMP II arealer, jf. Figur 7-6.
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Figur 7-6 Potentielle vådområder ved Tingvad.

Ved Gels Å er de omkringliggende arealer udlagt som VMP II områder. Linjeføringen passerer
området øst for Bevtoft i en strækning på omkring 300 m. Kortudsnittet Figur 7-7Error! Reference source not found. viser det VMP II udpegede vådområde ved Bevtofte.

Figur 7-7 Potentielt vådområde ved Bevtofte.

7.5

Tønder Kommune
Der er ingen officielle planer om udpegning af nye VMP II arealer i Tønder Kommune /7-6/.
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Nord for Rangstrup i områderne omkring tilløbet til Nipså passerer linjeføringen et vådområde,
der er udlagt til VMP II lavbundsareal. Området er forbundet med ovennævnte VMP II areal ved
Bevtoft. Gasledningen passerer dette område på en strækning af ca. 400 m. I kortudsnittet Figur
7-8 ses passagen med det VMP II udpegede lavbundsområde.

Figur 7-8 Potentielle vådområder nord for Rangstrup.

7.6

Aabenraa Kommune
I Aabenraa er der ingen officielle planer om udpegning af nye VMP II områder /7-7/.
Vådområdet omkring Surbæk er udlagt som VMP II lavbundsareal. Linjeføringen passerer området øst for Hellevad, på en strækning af ca. 300 m. Nedenfor ses et kortudsnit over passageområdet ved Hellevad, Figur 7-9.
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Figur 7-9 Potentielle vådområder ved Hellevad.

Vådområdet omkring Rødå er ligeledes udlagt som VMP II areal og er forbundet til ovennævnte
VMP II areal omkring Hellevad. Det berørte område er omkring 180 m bredt på passagestedet.
Nedenfor ses et kortudsnit over passageområdet ved Rødå (Figur 7-10).

Figur 7-10 Potentielle vådområder ved Rødå.

Omkring Lundbæk ligger to øvrige lavbundsarealer på hver side af linjeføringen, hvor yderkanten
berøres for begge områder. Der er tale om berørte strækninger på omkring 320 og 220 m (Figur
7-11).
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Figur 7-11 Øvrige lavbundsarealer ved Lundbæk.

De potentielle vådområder omkring Rebbøl Å er udlagt til VMP II areal. På passagestedet er området omkring 400 m bredt (Figur 7-12).

Figur 7-12 Potentielle vådområder ved Rebbøl.

Nord for Terkelsbøl ligger et stort vådområde, Terkelsbøl Mose, der er udlagt til VMP II areal. Linjeføringen skærer igennem det udlagte område to steder, hvoraf det ene er minimalt (fremgår
ikke af figuren), mens en strækning på omkring 700 m, omkring den beskyttede Terkelsbøl Å,
berøres af linjeføringen (Figur 7-13).

Ref. 977217_Ellund_Egtved_VVM

VVM KORTLÆGNING

Figur 7-13 Potentielle vådområder ved Terkelsbøl Mose.

Området omkring Uge Bæk, Figur 7-14, er udlagt til VMP II areal. Den passerede strækning er
omkring 350 m.

Figur 7-14 Potentielle vådområder ved Uge Bæk.

Omkring Dambæk passeres et øvrigt lavbundsareal i en strækning på ca. 450 m (Figur 7-15).
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Figur 7-15 Øvrigt lavbundsareal ved Dambæk.
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GRUNDVAND
Grundvandsforholdene er beskrevet i forhold til følgende problemstillinger:
•
•
•

•

Drikkevandsinteresser (udpegningsgrundlaget og placering af almene vandforsyninger og
indvindingsboringer)
Grundvandsinteresser (placering af andre grundvandsindvindingsanlæg)
Hvor der forventes der bliver behov for tørholdelse i forbindelse med anlægsarbejdet. Tørholdelse omfatter bortledning eller bortpumpning af "overfladevand", "sekundært grundvand" og "primært grundvand".
Grundvandskemi (hvor er der risiko for en forringelse af de nuværende grundvandskemiske
forhold til de terrænnære sekundære grundvandsforekomster og de primære regionale
grundvandsforekomster)

"Overfladevand" dækker nedbør, der falder på selve jordoverfladen, terræn eller afgravede jordoverflader mm.
Ved "sekundært grundvand" forstås vandforekomster i højereliggende grundvandsmagasiner (afgrænset vandførende lag, hvorfra der kan indvindes vand). Disse har som oftest en begrænset
udbredelse. De har som regel et grundvandsspejl, der afviger fra det primære grundvandsspejl
dels mht. niveau og dels med hensyn til variation. Dette er afhængig af den aktuelle geologi i
området. Grundvandsspejlet er grundvandets niveau i et jordlag/geologisk aflejring. Det kan måles f.eks. i en boring, som er filtersat i det geologiske lag. Omregnes ofte til meter over en defineret standard som f.eks. DVR90 (Dansk Vertikal Reference). Koten angiver grundvandspotentialet i det lag, som boringens filter står i.
Ved "primært grundvand" forstås en sammenhængende forekomst af grundvand under terræn.
Det primære grundvandsreservoir udgøres her af sand- og grusaflejringer. Det er ligeledes i det
primære reservoir, at vandindvindingsinteresserne ligger.
På kortene over drikkevandsinteresser er foruden selve udpegningen af de forskellige områder
vist, hvor der er indvindingsoplande tilhørende de almene vandforsyninger i området, og hvor der
er nitratfølsomme indvindingsoplande.
Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) dækker de grundvandsmagasiner, der har
størst betydning for drikkevandsforsyningen. OSD-områderne omfatter grundvand, der indvindes
til større og mindre vandforsyninger af regional betydning, eller som kan få regional betydning i
fremtiden.
I områder med almindelige drikkevandsinteresser (OD) skal den generelle grundvandsbeskyttelse
opretholdes, og det skal i videst muligt omfang sikres, at der er en tilstrækkelig uforurenet og
velbeskyttet grundvandsressource.
Nye særligt grundvandstruende virksomheder skal så vidt muligt placeres i områder med begrænsede drikkevandsinteresser (OBD).
Kildeplads er det område, hvor et vandforsyningsanlægs indvindingsboringer er placeret.
De nitratfølsomme indvindingsområder er områder, hvor grundvandet er nitratbelastet, samt områder, hvor der er en lille geologisk beskyttelse over for nitrat. Områderne er udpeget der, hvor
der er fundet et forhøjet eller stigende indhold af nitrat i grundvandet samt der, hvor grundvandet er sårbart ved kun at have et lille lerlag over grundvandsmagasinet. I nitratfølsomme indvindingsområder må der ikke placeres anlæg, som kan medføre væsentlige forøgelser af grundvandets nitratindhold.
På kortene over eksisterende indvindingsanlæg er vist, hvilke typer af indvindingsanlæg, som
findes i områderne og hvor deres store indvindingstilladelser er. Der er kun vist tilladelser, som
er over 50.000 m3/år
Ref. 977217_Ellund_Egtved_VVM

VVM KORTLÆGNING

94

På kortene over tørholdelse Figur 8-3, Figur 8-6 og Figur 8-9 er angivet et estimat af hvor der på
strækningen forventes det kan blive nødvendigt at tørholde ledningsgraven og hvilken metode,
som forventes anvendt. Endvidere er angivet hvor på strækningen der vil blive underboret, og
hvor der ikke forventes, der bliver behov for tørholdelse.
Der skelnes generelt mellem tre former for normal tørholdelse i forbindelse med anlægsarbejder:
• Simpel tørholdelse
• Dræning
• Grundvandssænkning.
"Simpel tørholdelse" kan opnås ved, at bunden af ledningsgraven har et passende fald, så vandet
kan løbe til pumpesump. En pumpesump er det laveste sted i graven, hvor det afdrænede vand
kan opsamles og bortpumpes.
"Dræning" (midlertidig) kan efter omstændighederne f.eks. placering af drænledning som nedpløjes under ledningsgraven.
"Grundvandssænkning" (midlertidig) opnås her f.eks. ved et sugespidsanlæg, som består af en
pumpestation, hvorfra sugespidserne er tilkoblet via en hovedledning.
Tørholdelse i forbindelse med anlægsarbejdet forventes at kunne vare alt fra få dage og op til 2-3
uger og i det tidsrum, hvor ledningsarbejdet pågår i det pågældende område.
De endelige anlægstekniske løsninger for tørholdelse og de endelige strækninger, hvor der skal
underbores er ikke på nuværende tidspunkt fastlagt. Ifølge designrapporten /8-1/ kan der være
op til 5,4 km af strækningen hvor vandspejlet står højere end 2 m u.t.
Vurderingen af behovet for tørholdelse er foretaget ud fra viden om, hvor der i ved etablering af
den eksisterende ledning var højtliggende terænnært grundvandsspejl, og hvor det på daværende tidspunkt blev vurderet, at der var behov for tørholdelse /8-3//8-4/ samt eksisterende og ikke
nødvendigvis helt nye oplysninger om vandspejl fra boringer (Jupiter databasen /8-2/). Koblet
med geologiske oplysninger og oplysninger om hvor der eksisterer lavbundsarealer, er dette anvendt til udpegning af områder langs linjeføringen, hvor ledningsgraven evt. skal tørholdes i forbindelse med anlægsarbejderne. Boringsoplysninger er hentet ind på geologiske snit langs hele
linjeføringen for at kunne vurdere de overordnede geologiske forhold i forhold til udførelsen af
anlægsarbejdet. Oplysninger om de geologiske forhold fra jordartskort og den centrale boringsdatabase Jupiter /8-2/ er vurderet langs hele linjeføringen i forhold til vandføringsevne og i forhold til anlægstekniske problemstillinger ved de planlagte underføringer under de store veje og
en enkelt jernbane.
Der er ikke foretaget en egenvurdering af den nuværende kvalitet af i det terrænnære grundvand
og i det primære grundvand, men der henvises til kort over den kemiske tilstand i det terrænnære grundvand og de dybere og regionale grundvandsforekomster i forhøringen til Statens Vandplaner /8-5/, /8-6/ og /8-6/.

8.1

Vejle Kommune
Drikkevandsinteresser
Både kompressorstation og den del af den planlagte gasledning, som ligger i Vejle Kommune, er
placeret i et område med drikkevandsinteresser. Der findes ikke nogle nærliggende almene vandforsyninger, jf. Figur 8-1 og Figur 8-2.
Grundvandsinteresser
Cirka 60 m fra den planlagte nye linjeføring findes en enkeltindvinder (husdyr) med en indvindingstilladelse på 3000 m3/år, jf. Figur 8-2.
Behov for tørholdelse
Der forventes ikke at være områder i Vejle Kommune langs linjeføringen, hvor der vil være behov for tørholdelse i forbindelse med anlægsarbejdet, jf. Figur 8-3.
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Figur 8-1 Grundvands- og drikkevandsinteresser Vejle, Vejen og Kolding kommuner.
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Figur 8-2 Aktive indvindingsanlæg Vejle, Vejen og Kolding kommuner.
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Figur 8-3 Estimat af steder, hvor der evt. bliver nødvendigt at tørholde ledningsgraven i forbindelse med
anlægsarbejdet. Vejle, Vejen og Kolding kommuner.
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Grundvandskvalitet
Den kemiske tilstand i det terrænnære grundvand angivet som ringe og i de dybere grundvandsforekomster angivet som god. I de mellemliggende regionale forekomster er den generelt angivet
som ringe-god

8.2

Vejen Kommune
Drikkevandsinteresser
Den planlagte ledning ligger primært i område med drikkevandsinteresser, dog skærer linjeføringen sydøst for Gjesten ved St. 83-84 km et område med særlige drikkevandsinteresser, som også er udpeget som nitratfølsomt indvindingsopland. Der findes ikke nogle nærliggende almene
vandforsyninger, jf. Figur 8-1 og Figur 8-2.
Grundvandsinteresser
100 m fra den planlagte nye linjeføring lige nord for jernbanen ved St. Andst (St. 78 km) findes
en enkeltindvinder (husholdning 1-2 husstande), jf. Figur 8-2,
Behov for tørholdelse
Som angivet i Tabel 8-1 er der steder, hvor det kan blive nødvendigt at tørholde ledningsgraven,
jf. Figur 8-3.
Tabel 8-1 Lokaliteter hvor ledningsgraven evt. skal tørholdes i anlægsfasen.

St. Km

Forventet metode til tørholdelse

Forventet geologi

Ved 90 Vest for Husted ved
Landsbjerg

Simpel tørholdelse / dræning /
sugespidsanlæg

0,8-3 m Tørv, leret tørv på sand

Ved 89 NØ for Veerst

Sugespidsanlæg

Tørv, leret tørv på sand

Ved 86 Vest for Egholt Skov.
NØ for Gesten

Simpel tørholdelse

Tørv, leret tørv

Ved 84,4 Lige nord for Gesten
Skov

Simpel tørholdelse / dræning /
sugespidsanlæg

Tørv, leret tørv

Ved 81,9 Lige nord for motorvej
ved Gilbstrup

Simpel tørholdelse

Tørv, sand, ler

Ved 69,5 Nord for Hovedlandevej ved Bastrup Mose

Simpel tørholdelse

Sand og ler

Ved 69,3 Nord for Hovedlandevej

Simpel tørholdelse

Tørv på sand

Ved 68 Nord for Blåå

Sugespidsanlæg

0,5 leret tørv på leret sand

Der er tre steder hvor gasledningen skal lægges ved styret underboring, som angivet i Tabel 8-2
og det forventes ikke, at hvor grundvandet står så højt, at der skal grundvandsænkes, før anlægsarbejdet kan udføres.
Tabel 8-2 Geologi og grundvandsforhold ved krydsninger med styret underboring.

St.Km

Navn

Forventet grundvandsspejl
m u.t.

Forventet geologi

81,6

Esbjergmotorvej

8-10

4-10 m ler efterfulgt af sand

79,2

Koldingvej

5-?.

4-6 m ler/sand efterfulgt af
ler

78,0

Jernbane

? – evt 5-10

Ler med indslag af sand

Ref. 977217_Ellund_Egtved_VVM

99

VVM KORTLÆGNING

Grundvandskvalitet
Den kemiske tilstand i det terrænnære grundvand angivet som ringe og i de dybere grundvandsforekomster angivet som god. I de mellemliggende regionale forekomster er den generelt angivet
som ringe-god

8.3

Kolding Kommune
Drikkevandsinteresser
Linjeføringen ligger i område med drikkevandsinteresser Der er ikke nogle nærliggende almene
vandforsyninger. jf. Figur 8-1 og Figur 8-2.
Grundvandsinteresser
Cirka 60 fra den planlagte nye linjeføring ved Pottehuse kan der findes en markvandingsboring
og lige mellem den eksisterende gasledning og den nye ledning, nord for St. 73 km syd for Vester Vamdrup, kan der findes en markvandingsboring, jf. Figur 8-2.
Behov for tørholdelse
Som angivet i Tabel 8-3 er der steder, hvor det evt. bliver nødvendigt at tørholde ledningsgraven, jf. Figur 8-3.
Tabel 8-3 Lokaliteter hvor ledningsgraven evt. skal tørholdes i anlægsfasen.

St. Km

Forventet metode til tørholdelse

Forventet geologi

Ved 77 ved kommunegrænsen
mod Vejen

Simpel tørholdelse

Sand/grus

Ved 74 Vådområde nord for
Kongeå, ved Vester Vamdrup

Sugespidsanlæg

1-2 m Tørv på sand

Området lige ved kommunegrænsen var ikke afvandet, da den første gasledning blev etableret
og områderne ved Pottehuse og Vester Vamdrup er meget sandede, og oplysninger fra boringer
indikerer, at grundvandsspejlet står højt.
I den resterende del af strækningen forventes der ikke at være områder med højtliggende terrænnært grundvand.
Der er to steder hvor gasledningen skal lægges ved styret underboring, som angivet i Tabel 8-4.
Det forventes at underboringen under Hovedlandevej kan foretages uden grundvandssænkning.
Der grundvandssænkes ikke i forbindelse med underboringen ved Kongeå.
Tabel 8-4 Geologi og grundvandsforhold ved krydsninger med styret underboring.

Stationering
Km

Navn

Forventet grundvandsspejl
M u.t.

Forventet geologi

73,5

Kongeåen

3-?

Blandet ler og sand

68,8

Hovedlandevej

?

20 m ler

Grundvandskvalitet
Den kemiske tilstand i det terrænnære grundvand angivet som ringe og i de dybere grundvandsforekomster angivet som god. I de mellemliggende regionale forekomster er den generelt angivet
som ringe-god

8.4

Haderslev Kommune
Drikkevandsinteresser
Linjeføringen ligger primært i område med særlige drikkevandsinteresser, som også er udpeget
som nitratfølsomt indvindingsopland. Den eneste undtagelse er i den nordlige del af kommunen,
hvor linjeføringen skærer område med drikkevandsinteresser. Der er ikke nogle nærliggende almene vandforsyninger jf. Figur 8-4 og Figur 8-5.
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Grundvandsinteresser
Langs linjeføringen findes flere nærliggende aktive markvandingsanlæg, jf. Figur 8-5.
Behov for tørholdelse
Som angivet i Tabel 8-5 er der steder, hvor det evt. bliver nødvendigt at tørholde ledningsgraven, jf. Figur 8-6.
Tabel 8-5 Lokaliteter hvor ledningsgraven evt. skal tørholdes i anlægsfasen.

St. Km

Forventet metode til tørholdelse

Forventet geologi

Ved 68 Syd for Blåå

Simpel tørholdelse

0,2-0,5 leret tørv på sand

Ved 64 Barsbøl Bæk

Simpel tørholdelse

Sand

Ved 62,3 Ved Ørsted

Simpel tørholdelse

Sand

Ved 58,5 Selskjær Bæk

Sugespidsanlæg

Sand

Ved 56,3 Elkjær Bæk

Sugespidsanlæg

0-1 leret tørv på sand/grus

Ved 48,5-49 Ved Valsbæk

Simpel tørholdelse

Sand/grus

Alle disse områder er meget sandede, og oplysninger fra boringer og de geotekniske undersøgelser i 1979-1980 indikerer at grundvandsspejlet står højt. I den resterende del af strækningen
forventet ikke at være områder med højtliggende terrænnært grundvand.
Der er et sted hvor gasledningen skal lægges ved styret underboring, som angivet i Tabel 8-6.
Der grundvandssænkes ikke i forbindelse med underboringen ved Gels Å.
Tabel 8-6 Geologi og grundvandsforhold ved krydsninger med styret underboring.

Stationering
Km

Navn

Forventet grundvandsspejl
M u.t.

Forventet geologi

Ved 46,5-48

Gels Å

0-2

Sand/grus

Grundvandskvalitet
Den kemiske tilstand i det terrænnære grundvand angivet som ringe og i de dybere grundvandsforekomster angivet som god. I de mellemliggende regionale forekomster er den generelt angivet
som ringe-god
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Figur 8-4 Grundvands- og drikkevandsinteresser Haderslev og Tønder kommuner.
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Figur 8-5 Aktive indvindingsanlæg Haderslev og Tønder kommuner.
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Figur 8-6 Estimat af steder, hvor der evt. bliver nødvendigt at tørholde ledningsgraven i forbindelse med
anlægsarbejdet. Haderslev og Tønder kommuner.
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8.5

Tønder Kommune
Drikkevandsinteresser
Linjeføringen ligger primært i område med særlige drikkevandsinteresser, som nogle steder langs
strækningen også er udpeget som nitratfølsomt indvindingsopland. Der er ikke nogle nærliggende
almene vandforsyninger. jf. Figur 8-4 og Figur 8-5.
Grundvandsinteresser
Langs linjefæringen findes flere nærliggende aktive markvandingsanlæg, jf. Figur 8-5.
Behov for tørholdelse
Som angivet i Tabel 8-7 er der steder, hvor det evt. bliver nødvendigt at tørholde ledningsgraven, jf. Figur 8-6.
Tabel 8-7 Lokaliteter hvor ledningsgraven evt. skal tørholdes i anlægsfasen.

St.Km

Forventet metode til tørholdelse

Forventet geologi

Ved 43-44 Ved Galsted

Simpel tørholdelse eller Sugespidsanlæg

Sand/grus

Ved 42 Nipså

Sugespidsanlæg

Tørv, mudder, sand/grus*

Ved 40,2 Ved Rangstrup

Simpel tørholdelse

Sand/grus

Ved 39,8 Ved Rangstrup

Simpel tørholdelse

Sand/grus

Ved 37-38 Lige nord for
Goldbæk

Simpel tørholdelse

Sand/grus

*Ved de geotekniske forundersøgelser i 1980 er angivet at det er vigtigt at starte grundvandssænkningen i
god tid, så det meget mudrede lavtliggende område ved Nipså kan nå af blive afvandet inden anlægsarbejdet
udføres. Området ved Nipså er angivet som risikoområde for okkerudledning og den kemiske tilstand i det
terrænære grundvand er i forhøringen til vandplanerne angivet som ringe. Grundvandssænkninger i kan forværre okkerproblematikken. Området fremstår på luftfoto rødligt, hvilket indikerer området allerede er okkerramt.

I den resterende del af strækningen forventes ikke at være områder med højtliggende terrænnært grundvand.
Der er forventes ikke at være nogen steder, hvor gasledningen skal lægges ved styret underboring.
Grundvandskvalitet
Den kemiske tilstand i det terrænnære grundvand angivet som ringe og i de dybere grundvandsforekomster angivet som god. I de mellemliggende regionale forekomster er den generelt angivet
som ringe-god

8.6

Aabenraa Kommune
Drikkevandsinteresser
Linjeføringen ligger i den nordlige del af kommunen og i den sydlige del i områder med særlige
drikkevandsinteresser, som nogle steder er udpeget som nitratfølsomt indvindingsopland. Der
ligger en enkelt nærliggende almen vandforsyning, Hellevad Vandværk. jf. Figur 8-7 og Figur
8-8.
Grundvandsinteresser
Langs linjeføringen findes flere nærliggende aktive markvandingsanlæg, jf. Figur 8-8.
Behov for tørholdelse
Som angivet i
Tabel 8-8 er der steder, hvor det evt. bliver nødvendigt at tørholde ledningsgraven.

Tabel 8-8 Lokaliteter hvor ledningsgraven evt. skal tørholdes i anlægsfasen.
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St. Km

Forventet metode til tørholdelse

Forventet geologi

Ved 36,3 Lige syd for
Goldbæk

Simpel tørholdelse

Sand

Ved 33,5 Surbæk

Simpel tørholdelse

Sand/ler

Ved 32,1 Rød Å

Simpel tørholdelse

Sand/ler

Ved 31 Hvirlå

Sugespidsanlæg

0-1 m tørv/evt. leret på sand/grus

Ved 26-29 Lundbæk både
nord og syd for

Simpel tørholdelse eller Sugespidsanlæg

0-1 m tørv på sand/grus

Ved 24,5 Søderup Å

Simpel tørholdelse

Sand/grus

Ved 23 Rebbøl Å

Sugespidsanlæg

Humusrig sandjord, sand, tørv

Ved 17 Uge Bæk

Simpel tørholdelse eller sugespidsanlæg

1 m leret.tørv på sand/grus

Ved 14 Volddalsgrøften

Simpel tørholdelse

Sand/grus

Ved 11,9 Eggebæk

Simpel tørholdelse

Sand/grus

Ved 9,2 Syd for Eggebæk
Plantage

Sugespidsanlæg

Simpel tørholdelse

Der er to lokaliteter, hvor gasledningen skal lægges ved styret underboring, jf. Tabel 8-9. Der
grundvandssænkes ikke i forbindelse med disse underboringer.
Tabel 8-9 Geologi og grundvandsforhold ved krydsninger med styret underboring.

St. Km

Navn

Forventet grundvandsspejl.
m u.t.

Forventet geologi

19-20

Ved Terkelsbøl
Mose og Terkelsbøl Bæk

0-2

Sand, grus, tørv, leret tørv, humus

12,8

Sønderå

0-4

Tørv, mudder, sand/grus

Ud over det nævnte områder kan der være andre steder langs strækningen, hvor der kan højtliggende terrænnært grundvand og der kan være behov for tørholdelse af ledningsgraven i forbindelse med anlægsarbejdet.
Grundvandskvalitet
Den kemiske tilstand i det terrænnære grundvand angivet som ringe og i de dybere grundvandsforekomster angivet som god. I de mellemliggende regionale forekomster er den generelt angivet
som ringe-god
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Figur 8-7 Grundvands- og drikkevandsinteresser Aabenraa Kommune.

Ref. 977217_Ellund_Egtved_VVM

106

VVM KORTLÆGNING

Figur 8-8 Aktive indvindingsanlæg Aabenraa Kommune.
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Figur 8-9 Estimat af steder, hvor der evt. bliver nødvendigt at tørholde ledningsgraven i forbindelse med
anlægsarbejdet. Aabenraa Kommune.
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FREDNINGER OG KULTURHISTORIE
I dette kapitel behandles de fredninger og beskyttelsesinteresser, herunder fredede fortidsminder
samt kulturhistoriske værdier i landskabet, der forekommer inden for undersøgelsesområdet. I
enkelte tilfælde beskrives ligeledes områder der ligger uden for korridoren i det omfang det vurderes relevant i forhold til påvirkninger, der kan strække sig ud over undersøgelsesområdets
grænser. Det gælder eksempelvis risikoen for visuelle konsekvenser ved kompressorstationen,
der kan indvirke på områder uden for selve korridoren.
De kulturhistoriske værdier dækker over bevaringsværdige byer, kirkeomgivelser, kulturmiljøer,
kulturhistoriske elementer samt beskyttede sten- og jorddiger.

9.1

Beskyttelse af kulturhistoriske værdier

9.1.1 Fredninger

Benyttelsen af fredning af udvalgte områder har siden 1917 været centralt i naturbeskyttelsen i
Danmark, og er det ældste og mest vidtgående instrument til beskyttelse af natur og landskaber.
Fredninger kan gennemføres til at varetage alle de formål, som naturbeskyttelsesloven indeholder, dvs. beskyttelse af dyr og planter og deres levesteder, landskab og kulturhistorie, ligesom
en fredning kan fastsætte bestemmelser om forbedring og genopretning af naturen. Endvidere
kan fredninger regulere folks adgang til at færdes i naturen. Fredningsnævnet behandler fredningsforslag og vedtager den endelige fredningskendelse for hvert enkelt område.
9.1.2 Fredede fortidsminder

Ved fredning af fortidsminder sikres det at der ikke sker ændringer i deres tilstand. Det vil sige,
at påvirkning af fortidsmindernes indhold og overflade ikke er tilladt, ligesom der ikke må ske
matrikulære ændringer, der fastlægger skel gennem et fortidsminde. På fortidsminder, og inden
for en afstand på 2 m fra dem, må der ikke foretages jordbehandling o.l. Synlige fortidsminder
har en 100 m beskyttelseszone, hvor tilstanden ikke må ændres.
Der skal indhentes dispensation fra den pågældende kommune, såfremt det planlægges at der
skal ske ændringer inden for beskyttelseszonen, og dispensation fra Kulturministeriet såfremt
fortidsmindet skal ændres indenfor 2 m grænsen. Kulturarvsstyrelsen har i 2008 iværksat en ny
runde tilsyn med de fredede fortidsminder, hvor disse GPS-opmåles. Efterhånden som disse målinger foreligger, vil de gældende beskyttelseslinjer blive opdateret.
9.1.3 Kirkeomgivelser

Udpegning af kirkeomgivelser har til formål at sikre de visuelle forhold omkring kirker for at bevare indsigten til kirken og udsigtskiler fra kirken. Ved byggeri og anlæg skal der derfor tages
højde for de visuelle påvirkninger. Det gælder yderligere inden for de konkret afgrænsede kirkeomgivelser, at byggeri, anlæg og skovplantning kun må gennemføres, hvis det ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab eller landsbymiljø.
9.1.4 Kulturmiljøer

Udpegningen af kulturmiljøer har til formål at sikre, at der ikke etableres nye anlæg, bebyggelse
eller foretages andre indgreb i disse områder, hvis tiltaget i væsentlig grad vil forringe oplevelsen
eller kvaliteten af bevaringsinteresserne. Samspillet mellem kultursporene, naturgrundlaget og
det omgivne landskab må ikke sløres eller ødelægges.
9.1.5 Kulturhistoriske elementer

De kulturhistoriske enkeltelementer er udvalgt med henblik på at afspejle forskellige sider af den
kulturhistoriske udvikling. I udpegningen af de kulturhistoriske enkeltelementer er dels medtaget
prioriterede anlæg, som har en landskabelig værdi dels anlæg eller ressourceområder, hvor man
direkte kan spore sig ind på de processer, som har ført til dannelse af nutidens kulturlandskab,
og som er vigtige at bevare som af hensyn til fremtidige studier af forandringsprocesserne.
9.1.6 Sten- og jorddiger

Sten- og jorddiger er ældre tiders hegning og markering af skel og ejendom i landskabet. Digerne er beskyttet imod tilstandsændringer jf. museumsloven § 29a, /9-1/. Digerne er i dag også
vigtige levesteder og spredningsveje for dyr og planter og bidrager til et afvekslende landskab
/9-2/. I Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende af 2006 /9-3/ udspecifice-

Ref. 977217_Ellund_Egtved_VVM

VVM KORTLÆGNING

111

res, hvilke typer af diger der er omfattet af beskyttelsen, hvor de vigtigste for nærværende projekt er:
1.
Stendiger.
2.
Andre diger, der ejes af offentlige myndigheder.
3.
Andre diger, der ligger på eller afgrænser naturtyper, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3.
4.
Andre diger, der er angivet på kortbladet (KMS 1:25.000). Dette gælder dog ikke i byzone
eller sommerhusområder, medmindre diget afgrænser et byzone- eller sommerhusareal fra
landzone.
Dispensation fra beskyttelsen kan gives af Kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde, hvor væsentlige samfundsmæssige interesser vil kunne tilsidesætte bevaringsbestemmelserne. Dette omfatter i mange tilfælde offentlige anlægsarbejder. I enkeltsager vurderes digets værdier i forhold til
landskab, kulturhistorie og biologi. Digebekendtgørelsen fastlægger endvidere, at loven skal respektere habitatdirektivet og de bilag IV-arter, som kan være tilknyttet diger (bl.a. mark-firben,
stor vandsalamander, frøer, tudser og flagermus).
I forbindelse med nærværende projekt er fire diger besigtiget. Digerne krydses af linjeføringen
og er ud fra luftfotos vurderet at være ejerlavs- og sognediger. Ejerlaugsdigerne er gamle strukturer, der ofte er omkring 800 år gamle. De har meget stor landskabelig såvel som biologisk og
kulturhistorisk værdi, og er ofte hel- eller halvsides stendiger. Ejerlaugene hører til blandt nogle
af de ældste strukturer i landskabet vi stadig bruger, og da ejerlaugsdigerne er meget gamle og
kan være etableret ovenpå endnu ældre strukturer, kan der ud over de øvrige værdier også være
arkæologiske spor i disse diger. Øvrige diger, herunder udskiftningsdigerne, som ofte er jorddiger, er ikke besigtiget. Antallet af disse diger, der gennembrydes af linjeføringen, er dog vurderet
ud fra de diger, der er registreret i Danmarks Miljøportal /9-5/ og angivet for hver kommune.

9.2

Vejle Kommune
Fredning af Egtved ådal
Egtved ådal blev fredet i 1963, 1964 og 1980. Området består af dyrkede marker, skove, ådale,
moser, småheder og overdrev i kuperet landskab. Fredningen bestemmer at landskabet ikke må
ændres. Skove skal drives som skove, der må ikke plantes træer i det åbne landskab, men græsarealer kan opdyrkes i indtil tre år. Der må på markerne alene anvendes ukrudtsgifte og i skovene kun ukrudtsgifte og insektgifte. Huse må ikke ombygges så de ændrer udseende. Det fredede
område ligger ca. 2,5 km fra den eksisterende rørledning og fra den kommende kompressorstation ved Egtved.
Diger
I Vejle Kommune bryder linjeføringen igennem to udskiftningsdiger.
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Figu-9-1 Fredninger og kulturhistorie Vejle, Vejen og Kolding kommuner.
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Vejen Kommune
Fredning af Jels søerne
Jels søerne, Nedersø, Midtsø og Oversø og deres nærmeste omgivelser, på i alt 100 hektar, blev
fredet i 1960. Fredningen sikrer, at der ikke bliver bygget mere langs søbredderne, og at der tages hensyn til de rekreative interesser. Af hensyn til fuglelivet er sejlads og fiskeri forbudt på og
ved Oversø. En del af skovene, især de sønære dele, er udlagt som urørt skov eller drives ved
plukhugst. Fredningen omkring Oversø ligger ca. 200 m fra den eksisterende rørledning.
Kirkeomgivelser
Linjeføringen passerer gennem udpegede kirkeomgivelser til Veerst Kirke og Andst Kirke.
Kulturhistorisk element
Øst for Jels Oversø passer linjeføringen igennem et kulturhistorisk element bestående af en rensdyrjægerboplads
Diger.
I Vejen Kommune vurderes linjeføringen at bryde igennem 14 udskiftningsdiger samt fire ejerlavs- og sognediger, hvoraf de sidste fire er besigtiget (Figur 9-2).

Figur 9-2 Detailkort over placering for de omtalte diger. Digerne er angivet med brunt. Fra øverste
venste hjørne mod nederste højre hjørne: Ejerlaugsdige ved Over Jels, ejerlaugsdige mellem Andst og
Nagbøl, ejerlaugsdige syd for Gejsing Skov samt ejerlaugdige syd for Veerst.

Ved besigtigelse af ejerlaugsdigerne viste det sig, at diget ved Over Jels består af et meget ødelagt jorddige på ca. 20 cm højde. På dele af strækningen er der kun antydning af et dige tilbage
(Figur 9-3), og ca. 40 meter vest for den eksisterende gasledning går diget over i en grøft (vandløb) i stedet (Figur 9-4).
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Figur 9-3 Resterne af et ejerlaugdige ved Over
Jels

Figur 9-4 Grøft i forlængelse af ejerlaugsdiget ved
Over Jels

Mellem Andst og Nagbøl er der ikke noget egentligt dige, der er et lille vandløb i stedet. Vandløbet er derfor ikke beskyttet efter museumslovens § 29 (Figur 9-5).

Figur 9-5 Vandløb hvor der er registreret et beskyttet dige.

Syd for Gejsing Skov er der et gammelt forholdsvis velbevaret ejerlaugsdige (Figur 9-6). Diget
slutter ca. 25 meter sydøst for den eksisterende gasledning og går over i et lille vandløb i stedet
(Figur 9-7). Det planlagte forløb krydser således ikke selve diget. Diget består af et ca. 1 meter
højt jorddige med en blandet træ og buskbevoksning bl.a. med forekomst af flere meget gamle
egetræer.
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Figur 9-6 Ejerlaugsdige syd for Gejsing Skov

Figur 9-7 Vandløb i forlængelse af ejerlaugsdige
syd for Gejsing Skov

Umiddelbart syd for Veerst er der en mindre stump af et gammelt ejerlaugsdige (Figur 9-8). Diget slutter ca. 20 meter vest for den eksisterende gasledning og går over i et lille vandløb i stedet
(Figur 9-9). Det planlagte forløb krydser således ikke selve diget. Diget består af et ca. 1 meter
højt jorddige bevokset med en række gamle ege.

Figur 9-8 Ejerlaugsdige syd for Veerst

Figur 9-9 Vandløb i forlængelse af ejerlaugsdige
syd for Veerst

Det er således kun det ødelagte jorddige ved Over Jels som er beskyttet jf. museumsloven på
den strækning hvor gasledningen krydser. De tre øvrige ejerlaugsdiger behandles derfor ikke
yderligere.

9.4

Kolding Kommune
Der ligger ingen fredede områder i nærheden af gasledningen i Kolding kommune.
Diger
I Kolding Kommune passerer linjeføringen igennem seks udskiftningsdiger.

9.5

Haderslev Kommune
Der ligger ingen fredede områder i nærheden af gasledningen i Haderslev kommune.
Fredede fortidsminder
Ved Slevad Bro krydser linjeføringen en fortidsmindebeskyttelseslinje, der er afkastet af en stenbygget grav fra yngre sten- eller bronzealder.
Kirkeomgivelser
Linjeføringen passerer igennem et udpeget kirkeomgivelsesområde ved Oksenvad Kirke.
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Kulturhistorisk element
Linjeføringen passerer gennem et kulturhistorisk enkeltelement ved Lundsbæk, som er et ressourceområde hvor bebyggelsesmønstret fra ældre jernalder til vikingetid er dokumenteret gennem omfattende udgravninger Figur 9-10.
Diger
I Haderslev Kommune passerer linjeføringen igennem 22 udskiftningsdiger.

Ref. 977217_Ellund_Egtved_VVM

VVM KORTLÆGNING

Figur 9-10 Fredninger og kulturhistorie Haderslev og Tønder kommuner.
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Tønder Kommune
Der ligger ingen fredede områder i nærheden af naturgasledningen i Tønder kommune.
Fredede fortidsminder
Øst for Galsted krydser linjeføringen igennem en fortidsmindebeskyttelseslinje omkring en rundhøj fra oldtiden.
Kulturhistorisk element
Linjeføringen passerer gennem et kulturhistorisk enkeltelement ved Galsted. Det kulturhistoriske
element ved Galsted er et ressourceområde hvor bebyggelsesmønstret fra ældre jernalder til vikingetid er dokumenteret gennem omfattende udgravninger.
Diger
I Tønder Kommune passerer linjeføringen igennem et enkelt udskiftningsdige.

9.7

Aabenraa Kommune
Fredning af Frøslev Mose
Frøslev mose blev fredet i 1983 med det formål at:
•
bevare områdets karakter af mose med omkringliggende åbne marker og
•
at udvikle mulighederne for mosens naturlige dyre- og planteliv.
Det fredede område ligger ca. 1 km fra den eksisterende gasledning.
Fredede fortidsminder
Linjeføringen passerer 50 m fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved Knak Høj.
Værdifulde kulturmiljøer
Linjeføringen passerer gennem det værdifulde kulturmiljø ved Frøslev Plantage og Frøslevlejren
Frøslev Plantage er udpeget som et kulturmiljø, da den er et natur-kulturmiljø af særlig interesse,
som repræsenterer særligt værdifulde og/eller karakteristiske udviklingstræk /9-4/.
Diger
I Aabenraa Kommune passerer linjeføringen igennem 18 udskiftningsdiger.
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Figur 9-11 Fredninger og kulturhistorie Aabenraa Kommune.
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10. ARKÆOLOGI
I dette kapitel beskrives de arkæologiske interesser der findes langs linjeføringen. Undersøgelsesområdet adskiller sig her fra det gængse fastlagte område, der er anvendt ved kortlægningen
af de øvrige temaer. Til den arkivalske kontrol er der taget udgangspunkt i linjeføringen for gasledningen, samt at det berørte arbejdsareal ved etablering af ledningen har en bredde på 25 m,
og at linjeføringen for gasledningen forløber i sammenhæng med den eksisterende gasledning.
Desuden beskrives også de udpegede kulturarvsarealer. Registreringen af kulturarvsarealer er en
landsdækkende kortlægning af middelalderbyer samt særligt bevaringsværdige arkæologiske lokaliteter, der ikke er fredede. Fra marts 2003 til oktober 2004 har landets kulturhistoriske museer indberettet oplysninger om kulturarvsarealer til Kulturarvsstyrelsen. Disse informationer er
overført til databasen over Fund og Fortidsminder /10-1/.

10.1 Arkivalsk kontrol

I henhold til museumsloven /9-1/ skal der gennemføres arkivalsk kontrol med henblik på at sikre
såvel arkæologiske forundersøgelser således, at eventuelle nye fund kan blive registreret forinden anlægsprojektet udføres. Museumsloven foreskriver jf. § 29 g, at hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejder på land, skal anlægsarbejdet straks standses, og fundet skal anmeldes til det nærmeste statsanerkendte, kulturhistoriske museum.
På baggrund af kontrollen mener museerne, at der ved jordarbejder i forbindelse med
projektet vil være risiko for at støde på jordfaste fortidsminder, omfattet af museumslovens §
27. Risikoen kan inddeles i tre kategorier:
1) Steder hvor der med stor sandsynlighed skal foretages arkæologisk undersøgelse. Lokaliteterne dækker over steder med registrerede arkæologiske levn, som enten slet ikke er
undersøgte eller ikke er færdigundersøgte og altså beskyttet i henhold til museumsloven.
En del af disse lokaliteter er fremkommet i forbindelse med etablering af den eksisterende naturgasledning fra starten af 1980’erne. Undersøgelserne foregik dengang, som nu,
inden for det definerede arbejdsareal. Mange af disse arkæologiske lokaliteter er kun delvist undersøgte, da de har en arealmæssig udstrækning ud over grænsen på linjeføringen.
2) Strækninger, hvor det må vurderes, at der er en vis risiko for at træffe arkæologiske levn
beskyttet i henhold til museumsloven.
3) Strækninger, hvor det må vurderes, at der er en relativt mindre risiko for, at træffe arkæologiske levn beskyttet i henhold til museumsloven.

Sådanne fortidsminder vil i henhold til museumslovens § 27 skulle udgraves, inden de ødelægges
ved eventuelle anlægsarbejder.
Museerne vil derfor anbefale, at der laves en arkæologisk forundersøgelse af linjeføringen inden
anlægsarbejdet igangsættes. Med baggrund i ovenstående inddeling i tre risikogrupper, har museerne udpeget lokaliteter hvoromkring, der med sandsynlighed vil skulle foretages arkæologiske
undersøgelser (Tabel 10-1 til Tabel 10-6).

10.2 Vejle Kommune
Arkivalsk kontrol
I Vejle Kommune har museerne udpeget en enkelt lokalitet, hvor der med sandsynlighed skal foretages arkæologiske undersøgelser (Tabel 10-1 og Figur 10-1).
Tabel 10-1 Lokalitet i Vejle Kommune hvor den arkivalske kontrol angiver, at der med stor sandsynlighed
skal foretages arkæologiske undersøgelser

Matrikelnummer

Fund

Beskrivelse

Matrikel nr. 2b Ø.
Torsted By, Egtved

Fund af stolpehuller, smågruber og et
ildsted. Museal udgravning 1981: Ingen af de erkendte fyldskifter kan karakteriseres som værende sikre stolpehuller eller gruber, ligesom ingen af
fyldskifterne kan indpasses i nogen
konstruktion.

Bopladssporene er ikke afgrænsede, og vil
skulle undersøges nærmere. Den tidligere
undersøgelse har sandsynligvis blot afdækket et randområde af en bebyggelse
fra jernalder eller historisk tid.
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Figur 10-1 Arkæologi Vejle, Vejen og Kolding kommuner.
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10.3 Vejen Kommune
Kulturarvsareal
Øst for Jels Oversø passer linjeføringen igennem et kulturarvsareal, hvor der er registreret et
meget stort antal bopladser fra ældre stenalder (Samme areal er udpeget som kulturhistorisk
element, jf. kap. 9, Fredninger og kulturhistorie).
Arkivalsk kontrol
I Vejen Kommune har museerne udpeget seks lokaliteter, hvor der med sandsynlighed skal foretages arkæologiske undersøgelser (Tabel 10-2 og Figur 10-1).
Tabel 10-2 Lokaliteter i Vejen Kommune hvor den arkivalske kontrol angiver, at der med stor sandsynlighed skal foretages arkæologiske undersøgelser

Matrikelnummer

Fund

Beskrivelse

Matrikel nr. 41 mfl.
Jels, Jels

Kulturarvsareal: Langs bredden af Jels
Oversø er der registreret et meget
stort tal bopladser fra ældre stenalder,
bl.a. fra Hamburgkulturen. Placeringen
ved passagen mellem de to søer illustrerer tydeligt rensdyrjægernes bosætningsstruktur og jagtstrategi. Der
vil inden for det afsatte kulturarvsareal
være store muligheder for at støde på
flere pladser, specielt langs nordsiden
af Jels Oversø. To stenalderbopladser,
som linjeøfringen berører inden for
kulturarvsarealet fra henholdsvis Maglemosekulturen og Ertebøllekulturen.

Der er stor risiko for at påtræffe stenalderbopladser i et ca. 500 meter langt
stræk, hvor gasledningen passerer nord
om Jelssøerne. Forundersøgelse essentiel.

Matrikel nr. 18i St.
Andst By, Andst

Museal berejsning, 1898. Berejsertekst: Overpløjet, stærkt udjævnet
Høj.

Højen bliver muligvis påtruffet af linjeføringen.

Matrikel nr. 14a St.
Andst By, Andst

Museal berejsning, 1898. Berejsertekst: Overpløjet Høj. Højde 1,6 met.
Tværmaal 25 met. Herfra Bronzealdersfundet Mus.Nr. B. 4321-2.

Højen bliver muligvis påtruffet af linjeføringen.

Matrikel nr. 6e Glibstrup By, Andst og
7000f Gejsing By,
Andst

Opsamling af bearbejdet flint, heriblandt regelmæssige flækker; Museal
prøvegravning 1994: Ingen anlæg inden for linjeføringen, men pga. løsfundene muligvis en boplads i umiddelbar
nærhed. På en bakketunge, syd for et
mindre vådområde, er der påvist et
velafgrænset område (ca. 20 m i diameter) med en stor koncentration af
flintredskaber og flintaffald. Sandsynligvis Maglemosekultur.

To stenalderpladser liggende på hver
side af gasledningen. Pladserne ligger
begge på nordsiden af et mindre vådområde. Der vil være risiko for at gasledningen vil ramme lignende pladser

Matrikel nr. 4s Ø.
Gesten By, Gesten

Udgravning af 24 x 13 m stort område.
Ved fladeafdækning fandtes fem flade
gruber, der tolkes som lertagningsgruber. Efter brugen er de fyldt op dels
med skår, dels med vandaflejrede
sandlag. Der er ikke konstateret spor
efter bebyggelse på stedet.

Pladsen er ikke afgrænset, og der vil være risiko for at støde på selve bebyggelsessporene inden for den nye linjeføring.

Matrikel nr. 4p
Veerst By, Veerst

Udgravning fra yngre bronzealder periode VI i form af en grube med skår.
Desuden to hustomter, der på baggrund af deres udformning må dateres
til yngre bronzealder. En grube fra før-

Pladsen er ikke afgrænset, og vil skulle
undersøges yderligere.
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Matrikelnummer

Fund

Beskrivelse

romersk jernalder periode I. Seks
hustomter og dele af et hegn kan dateres til vikingetid/ældre middelalder.

10.4 Kolding Kommune
Kulturarvsareal
Linjeføringen passerer igennem et kulturarvsareal nord for Vester Vamdrup, der består af en
bronzealderhøjrække langs nordsiden af Kongeåen.
Arkivalsk kontrol
I Kolding Kommune har museerne udpeget en enkelt lokalitet, hvor der med sandsynlighed skal
foretages arkæologiske undersøgelser (Tabel 10-3 og Figur 10-1).
Tabel 10-3 Lokaliteter i Kolding Kommune hvor den arkivalske kontrol angiver, at der med stor sandsynlighed skal foretages arkæologiske undersøgelser

Matrikelnummer

Fund

Beskrivelse

Matrikel nr. 6n, 5b V.
Vamdrup By, Vamdrup

Kulturarvsareal: Bronzealderhøjrække
langs nordsiden af Kongeåen. Der er
over et 2 km langt stræk registreret
mindst 25 gravhøje, hvoraf kun 3 er
fredede. Blandt de mange høje findes
nogle af landets største og fundrigeste
- Guldhøj og Kongenshøj. Der er således her registreret flere gravhøje med
egekistebegravelser. Det anses for
sandsynligt, at der her potentielt kan
findes velbevarede egekistegrave bevaret i fugtige højkerner indkapslet i
"alkapper". Ved boringer foretaget i
området er det påvist, at højgruppen
tilhører gruppen af gravhøje med jernlag. Området er derfor udpeget som
særligt bevaringsværdigt og med et
stort forskningspotentiale i lighed med
området omkring Tobøl ved Kongeåens
vestlige halvdel. Specifikt kan nævnes
at jernkappen i Guldhøj (sb. 6) er opbrudt af ploven, men det anses for
sandsynligt, at der fortsat kan gøres
iagttagelser vedrørende højkonstruktionen.

Gasledningen løber igennem kulturarvsarealet, og passerer tæt forbi to overpløjede gravhøje sb 11 og 12 Vamdrup.
Der er risiko for at linjeføringen berører
gravhøjene

10.5 Haderslev Kommune
Kulturarvsareal
Ved Lundsbæk passeres at kulturarvsareal i form af et ressourceområde hvor bebyggelsesmønstret fra ældre jernalder til vikingetid er dokumenteret gennem omfattende udgravninger. (samme areal er også udpeget kulturhistorisk element, jf. kap. 9.
Desuden passerer linjeføringen igennem endnu et kulturavsareal ved Slevad Bro, der er udpeget
for at være et karakteristisk overgangssted på et af Hærvejsforløbene.
Arkivalsk kontrol
I Haderslev kommune har museerne udpeget 21 lokaliteter hvor der med sandsynlighed skal foretages arkæologiske undersøgelser (Tabel 10-4 og Figur 10-2).
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Tabel 10-4 Lokaliteter i Haderslev Kommune hvor den arkivalske kontrol angiver, at der med stor sandsynlighed skal foretages arkæologiske undersøgelser

Matrikelnummer

Fund

Beskrivelse

Matrikel nr. 1 Galsted, Agerskov

Boplads med spor efter fem langhuse

Bopladsen er ikke afgrænset. Der vil
skulle foretages arkæologisk undersøgelse af de nye områder, som bliver berørt
ved den planlagte gasledning.

Matrikel nr. 40, 132
Galsted, Agerskov

Område med jernudvindingsgruber beliggende mellem to jernalderlandsbyer

Hele området langs gasledningen skal på
disse to matrikler arkæologisk undersøges.

Matrikel nr. 73, Bevtoft, Bevtoft

Sløjfet høj

Gravhøjen er på kortbilag afmærket lidt
udenfor gasledningen. Gravhøjsafsætninger er ofte fejlbehæftede. Gravhøjen
kan derfor muligvis blive berørt af linjeføringen.

Matrikel nr. 132 Uldal, Skrydstrup

Gruber med myremalm og jernslagger

Aktivitetsområde fra jernalder eller historisk tid. Området er ikke afgrænset.
Der vil skulle foretages arkæologisk undersøgelse af de nye områder, som bliver berørt ved den planlagte linjeføring.

Matrikel nr. 60 Uldal,
Skrydstrup

Boplads med gruber og stolpehuller,
yngre bronzealder

Bopladsområdet er ikke afgrænset. Der
vil skulle foretages en arkæologisk undersøgelse af de nye områder, som bliver berørt ved den planlagte gasledning.

Matrikel nr. 60 Uldal,
Skrydstrup

Boplads med otte langhuse og 11 grubehuse fra vikingetid, samt gruber fra
ældre bronzealder

En vigtig vikingeboplads. Bopladsen er
ikke afgrænset. Der vil skulle foretages
en arkæologisk undersøgelse af de nye
områder, som bliver berørt ved den
planlagte gasledning.

Matrikel nr. 9 Uldal,
Skrydstrup

Gruber med skår fra yngre bronzealder

Bopladsen er ikke afgrænset. Der vil
skulle foretages en arkæologisk undersøgelse af de nye områder, som bliver
berørt ved den planlagte gasledning.

Matrikel nr. 63 Uldal,
Skrydstrup

Museal berejsning, 1927 med berejsertekst I den lille Mose ”Brøkkelmose” er
flere Gange fundet sorte Lerpotter;
men ingen af dem er blevet bevarede.
De stammer efter Beskrivelsensnarest
fra Jernalderen.

Risiko for at påtræffe mosepotter i forbindelse med etablering af linjeføringen
igennem det lille mosehul.

Matrikel nr. 97
Kolsnap, Nustrup

Bopladsområde med gruber, grøfter og
stolpehuller. Keramikken peger mod
datering til ældre romertid.

Bopladsområdet er ikke afgrænset. Der
vil skulle foretages arkæologisk undersøgelse af de nye områder,
som bliver berørt ved den planlagte gasledning.

Matrikel nr. 3 Nustrup Bæk, Nustrup

Tre gruber med sten og trækul

Mulighed for at træffe yderligere bopladsspor i forbindelse med den nye gasledning.

Matrikel nr. 18 Nustrup Bæk, Nustrup

Gruber konstateret

Mulighed for at træffe yderligere bopladsspor i forbindelse med den nye gasledning.

Matrikel nr. 13 Nustrup Bæk, Nustrup

Gruber konstateret

Mulighed for at træffe yderligere bopladsspor i forbindelse med den nye gasledning.

Matrikel nr. 5 Nustrup Bæk,

Kulturarvsareal: udsnit af meget velbevarede jernalderlandsbyer er undersøgt. Undersøgelserne godtgør, at det
udpegede kulturarvsareal omfatter et
ressourceområde, der har været ud-

De sydlige 2/3 af matrikel 5 er omfattet
af Kulturarvsstyrelsens udpegning af kulturarvsarealer i 2005.
Området er således under skærpet overvågning i forbindelse med anlægsarbej-
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Matrikelnummer

Fund

Beskrivelse

nyttet kontinuerligt fra ældre jernalder
og frem til vikingetid, hvor den nuværende landsby Lundsbæk blev etableret
(0 - 1050 e.Kr.). Alt i alt må der forventes væsentlige uerkendte jordfaste
arkæologiske levn. Området har således et stort forskningspotentiale.

de. Der vil blive prøvegravet intensivt,
ligesom der med de kendte registreringer vil være stor sandsynlighed for at
der skal laves egentlige udgravninger på
i alt fald dele af strækningen.

Matrikel nr. 29 og 31
Jegerup, Jegerup

Kulturarvsareal: Ved Nørreå ligger Slevad Bro, som er et karakteristisk overgangssted på et af hærvejsforløbene.
Der er opstillet flere hærvejssten nord
for broen. I åen ses sten fra et ældre
vad over åen. Øst for broen og ved
sammenløbet fra Selskær Bæk og Nørreåen, er der fundet rester af to middelalderlige vandmøller. I alt må området derfor igennem både forhistorie
og middelalder opfattes som et knudepunkt, hvor der må forventes væsentlige uerkendte jordfaste arkæologiske
levn. Området har således et stort
forskningspotentiale. Inden for kulturarvsarealet ses følgende lokaliteter:
- Sandet kulturlag med flintafslag og redskaber. På overfladen fundet en
rhombisk spidspil. Kongemosekultur.
-Tyndt oldsagsførende lag med overvejende mesolitisk flint.

Linjeføringen passerer igennem dele af
arealet, der er udpeget som kulturarvsareal. Området er således under skærpet
overvågning i forbindelse med anlægsarbejde. Der vil blive prøvegravet intensivt,
ligesom de to stenalderlokaliteter ikke er
afgrænsede, og vil skulle undersøges
yderligere

Matrikel nr. 157 Oksenvad, Oksenvad

Lerkarskår, nakke af flintøkse og flintafslag fra yngre stenalder.

Stenalderlokalitet. Ej afgrænset.

Matrikel nr. 157 Oksenvad, Oksenvad

Tværpil og spredte afslag, tre udaterede stolpehuller. Datering Ertebølle- eller tragtbægerkultur
1924 Berejser: Broholm,H.C. Berejsertekst: 2 [sb. 78-79] smaa Højninger,
efter Dir. Lunds Medd. 2 sløjfede Høje.
/ Efter Med. fra Dir.

Stenalderlokalitet. Ej afgrænset.

Matrikel nr. 3 Oksenvad, Oksenvad

En gruppe overpløjede gravhøje, hvoraf
det ikke kan udelukkes at sb 78-79 og
82-83 bliver berørt af
linjeføringen.

C. M. Lund har her ligget 3 [sb. 82-84]
forsvundne Høje.
Museal berejsning, 1924. Berejsertekst: Sløjfet Høj, kun en svag Højning
er synlig. Fund i Haderslev Museum.
3964-68: en
Flintdolk, to Ravperler, to stykker Harpiks.
Før 1937 (Sognebeskrivelsen): Grav
fra ældre Bronzealder under flad Mark;
et Bronzesværd fandtes; en anden
Grav var uden Oldsager.

Et gravfund under flad mark kan indikere
en fladmarksgravplads. Denne kan
strække sig ind i linjeføringen, hvilket
skal afklares ved forundersøgelse.

Matrikel nr. 263 Ørsted, Oksenvad

Overpløjet højtomt liggende inden for
gasledningen.

Hvis højen er bevaret vil den skulle undersøges.

Matrikel nr. 9 Ørsted,
Oksenvad

Udgravning af gruber, kogegruber,
stolpehuller og mulig brønd fra yngre
Bronzealder.

Bopladsen er ikke afgrænset, og vil skulle undersøges yderligere

Matrikel nr. 18, Ørsted, Oksenvad

Fund af kogegrube.

Mulige bopladsspor. Disse er ikke afgrænsede, og vil skulle undersøges
yderligere.

Matrikel nr. 265 Ørsted, Oksenvad

Matrikel nr. 271/265
Ørsted, Oksenvad
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Figur 10-2 Arkæologi Haderslev og Tønder kommuner.
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10.6 Tønder Kommune
I Tønder kommune har museerne udpeget to lokaliteter hvor der med sandsynlighed skal foretages arkæologiske undersøgelser (Tabel 10-5 og Figur 10-2).
Tabel 10-5 Lokaliteter i Tønder Kommune hvor den arkivalske kontrol angiver, at der med stor sandsynlighed skal foretages arkæologiske undersøgelser

Matrikelnummer

Fund

Beskrivelse

Matrikel nr. 16 Rangstrup, Agerskov

Område med jernslagger

Det iagttagne jernudvindingsområde kan
være ret ekstensivt. Der er derfor risiko
for at påtræffe udvindingsaktiviteter inden for den nye linjeføring, selv om der
ikke blev påtruffet spor ved prøvegravning af linjeføringen i 1979.

Matrikel nr. 20 Rangstrup, Agerskov

Fund af lerkarskår fra ældre romersk
jernalder

Bopladsen er ikke afgrænset. Der vil
skulle foretages arkæologisk undersøgelse af de nye områder, som bliver berørt
ved den planlagte gasledning.

10.7 Aabenraa Kommune
I Aabenraa kommune har museerne udpeget 17 lokaliteter hvoromkring der med sandsynlighed
vil skulle foretages arkæologiske undersøgelser. Fem af disse pladser må betegnes som færdig
undersøgte, da de blev udgravet i forbindelse med etablering af den eksisterende ledning (Tabel
10-6 og Figur 10-3).
Tabel 10-6 Lokaliteter i Aabenraa Kommune hvor den arkivalske kontrol angiver, at der med stor sandsynlighed skal foretages arkæologiske undersøgelser

Matrikelnummer

Fund

Beskrivelse

Matrikel nr. 419
Frøslev, Bov

Fund af jernslagger

Pladsen ligger tæt på den østlige side af
linjeføringen, men der må påregnes stor
risiko for at støde på arkæologiske levn
ved form af bopladsspor eller jernudvindingspladser.

Matrikel nr. 9 Terkelsbøl, Tinglev (inden for alternativ linjeføring)

Overpløjet gravhøj

Muligvis beliggende inden for gasledningen. Skal genfindes og undersøges, hvis
den ligger i linjeføringen, og hvis der er
noget bevaret af højen.

Matrikel nr. 4 Heds,
Bylderup (inden for
alternativ linjeføring)

Overpløjet gravhøj

Muligvis beliggende inden for linjeføringen. Skal genfindes og undersøges, hvis
den ligger i linjeføringen, og hvis der er
noget bevaret af højen.

Matrikel nr. 36 Smedager, Bjolderup

Mulig stenalderboplads

Pladsen er ikke afgrænset, og vil skulle
undersøges yderligere

Matrikel nr. 295 Vollerup, Bjolderup

Mulig yngre stenaldersboplads

Pladsen er ikke afgrænset og vil skulle
undersøges yderligere

Matrikel nr. 3 Vollerup, Bjolderup

Fund af flintafslag og knusesten

Pladsen er ikke afgrænset og vil skulle
undersøges yderligere inden for den nye
gasledning.

Matrikel nr. 4 Hydevad, Hellevad

Bopladsgruber fra ældre jernalder

Pladsen er ikke afgrænset og vil skulle
undersøges yderligere inden for den nye
gasledning.

Matrikel nr. 6 Hydevad, Hellevad

Bopladsgruber, ældre jernalder

Pladsen er ikke afgrænset og vil skulle
undersøges yderligere inden for den nye
gasledning

Matrikel nr. 414 Hellevad, Hellevad

Mange nedrammede egepæle og
lodretstående planker tværs over åen,
måske stemmeværk

Risiko for at bevarede spor efter vandmøllekonstruktioner vil kunne findes
ovenfor stemmeværket, og altså inden
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Matrikelnummer

Fund

Matrikel nr. 341 og
565 Hellevad, Hellevad

Tre små muldagtige forhøjninger, der
nok er for længst sløjfede gravhøje
samt boplads med gruber fra senneolitikum/ældrebronzealder.

Matrikel nr. 24 Hellevad, Hellevad

Stor grube i lerjord

Ref. 977217_Ellund_Egtved_VVM

Beskrivelse
for linjeføringen.
Bopladsen er ikke afgrænset og vil skulle
undersøges yderligere inden for den nye
gasledning.

Bopladsen er ikke afgrænset og vil skulle
undersøges yderligere inden for den nye
gasledning
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Figur 10-3 Arkæologi Aabenraa Kommune.
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11. FRILUFTSLIV
Det åbne land har væsentlig rekreativ værdi for befolkningen, og især ved nær tilknytning til bymæssig bebyggelse får det åbne land en særlig rekreativ betydning. I kommuneplanerne er udpeget områder til fritidsformål, som har en særlig regional betydning for større dele af regionens
befolkning.
Linjeføringen krydser planlagte nationale og regionale cykelruter samt planlagte arealer til ferieog fritidsformål, hvilket uddybes under de enkelte kommuner.
Som udgangspunkt sikres offentlighedens adgang til naturen ad veje og stier ved naturbeskyttelseslovens kapitel 4. Derudover opnås forbedrede muligheder for færdsel i det åbne land ved de
planlagte regionale og nationale cykelstier og vandreruter, som fastlægges i kommuneplanerne.
Bestemmelserne i kommuneplanerne sikrer, at dispositioner, som forhindrer opretholdelsen af
nationale og regionale vandre- og cykelruter, ikke må foretages.
Større arealkrævende fritidsanlæg defineres som anlæg på over 1 ha. Disse er ligeledes udpeget i
kommuneplanerne. Etablering af golfbaner, sommerlande og andre større arealkrævende fritidsanlæg skal ske i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser
og kræver forudgående planlægning. Udover større arealkrævende fritidsanlæg er udpeget støjende fritidsanlæg i kommuneplanerne. Linjeføringen har ingen betydning for udpegningen af
konsekvensområder omkring sådanne anlæg, hvorfor denne anlægstype ikke uddybes yderligere.
11.1.1 Jagt- og fiskeriinteresser

Langs hele linjeføringen findes der generelle jagtinteresser, og for det meste af korridoren findes
der ligeledes lystfiskerinteresser.
Anlægsarbejdet vil i et vist omfang påvirke mulighederne for jagt i de berørte områder. Jagtinteresserne ligger primært i perioden september til og med januar, for råbukke endvidere fra 16.
maj til 15. juli.
Foretages anlægsarbejdet i den mest sårbare yngletid for vildtet, kan det øgede stressniveau
endvidere have konsekvenser for det kommende års vildtbestand. Der er ikke eftersøgt vildt i
forbindelse med projektet, men under de øvrige feltarbejder er der observeret et højt antal fasaner og harer.
Ifølge DOF yngler fasaner primært i den nordlige del af ledningskorridoren, men data er fra 19931996, så dette forhold kan have ændret sig, og det kan derfor ikke udelukkes, at fasaner yngler i
hele korridoren /11-1/. Yngle- og rugetid løber over ca. 3 måneder fra forår til forsommer. Haren
har parringstid fra januar til august, hvor de kan få 3-4 kuld harekillinger.
Gasledningen vil krydse et antal vandløb og vil potentielt kunne påvirke vilkårene for lystfiskeri
negativt. Det kan være i form af dårligere adgangsforhold for fiskene til gydebanker opstrøms
samt forringet vandkvalitet grundet tilslamning nedstrøms. For Kongeåen, Nørre Å og Sønderå
planlægges det dog at bore rørene under vandløbene, så forstyrrelsen af bundsedimentet begrænses væsentligt i disse åer, og der forudses ingen påvirkning.
For de øvrige vandløb gælder, at anlægsarbejdet vil være af begrænset tidshorisont og udstrækning, så det vurderes, at lystfiskeri kun vil blive mindre påvirket af vandløbskrydsningerne.

11.2 Vejle Kommune
Linjeføringen passerer ingen udpegede friluftslivsinteresser i Vejle Kommune, hvilket fremgår af
Figur 11-1. Derudover krydses ingen vandløb, men til gengæld øvrige områder, hvor der potentielt kan være jagtinteresser.

11.3 Vejen Kommune
Linjeføringen passerer to steder en cykelrute i Vejen Kommune, hvilket fremgår af Figur 11-1.
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De vandløb der krydses af linjeføringen er små, og er ved krydsningen med gasledningen ofte
rørlagte. Nedstrøms kan der dog være tilknyttet visse lystfiskeinteresser. I området er der også
væsentlige jagtinteresser.

11.4 Kolding Kommune
Linjeføringen krydser en regional sti vest for Vester Vamdrup, hvilket fremgår af Figur 11-1.
Kongeåen er, hvor den krydses af linjeføringen nord for Toldstedgård, karakteriseret som værende dybt nedgravet. Der er lystfiskeinteresser tilknyttet Kongeåen og i området er der endvidere
generelle jagtinteresser.
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Figur 11-1 Udpegninger for friluftsliv for Vejle, Vejen og Kolding kommuner.
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11.5 Haderslev Kommune
Linjeføringen krydser en national rute og en vandrerute nord for Vojens, hvilket fremgår af Figur
11-2. Derudover krydser linjeføringen et støjkonsekvensområde for en skydebane, hvilket ligeledes fremgår af Figur 11-2.
Inde for kommunen passeres 11 vandløb, hvor Blåå, Nørre Å, Selskær Bæk og Gels Å er de væsentligste. Der er knyttet væsentlige lystfiskeinteresser til området og der er endvidere generelle
jagtinteresser.

11.6 Tønder Kommune
Linjeføringen passerer ingen udpegede friluftsinteresser inden for Tønder Kommune, hvilket
fremgår af Figur 11-2.
Linjeføringen passerer ingen vandløb med potentielle fiskeriinteresser. Endvidere er der generelle
jagtinteresser.
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Figur 11-2 Udpegninger for friluftsliv i Haderslev og Tønder kommuner.
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11.7 Aabenraa Kommune
Øst for Hellevad krydser linjeføringen en regional sti samt Sommerland Syd. Derudover går linjeføringen langs en cykelrute vest for Padborg mellem st. 2 og 3. Vest for Padborg berører undersøgelsesområdet et udpeget turistområde og et støjkonsekvensområde for en skydebane. Arealudpegningerne fremgår af Figur 11-3.
Linjeføringen passerer en række vandløb og åer, herunder bl.a. Surbæk, Hvirlå, Rødå og Søderup
Å, Terkelsbøl Å, Uge Bæk, Eggebæk og Sønderå. Der er således væsentlige lystfiskeinteresser i
området. Endvidere er der generelle jagtinteresser.
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Figur 11-3 Udpegninger for friluftsliv for Aabenraa Kommune.
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12. FORURENET JORD
Dette kapitel omfatter en kortlægning af V1 og V2 kortlagte grunde.

12.1 Forurenet jord
Forureningskortlagte ejendomme inddeles på vidensniveau 1 og 2. Arealer kortlagt på vidensniveau 1 (V1), kan potentielt være forurenet på baggrund af de aktiviteter, der har været på arealet. Arealer kortlægges på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening.
På kortlagte og områdeklassificerede arealer er der krav i forbindelse med bortskaffelse og anvendelse af jord fra sådanne områder, ligesom der kan være andre myndighedsmæssige krav i
relation til de forurenede eller muligt forurenede områder.
Hvis opgravet jord ikke er forurenet, ikke kommer fra kortlagte eller område klassificerede arealer eller fra offentlig vej skal jorden ikke anmeldes.
12.1.1 Håndtering af forurenet grundvand

Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet skal ske grundvandssænkning eller afledning af vand
nær forurenede arealer, kan det medvirke til en spredning af forureninger i grundvandet i sænkningens influenszone.
På baggrund af de kortlagte ejendomme, der ligger i linjeføringen for naturgasledningen i de pågældende kommuner, synes der imidlertid ikke at være forureninger i eller nær linjeføringen for
naturgasledningen i nogen af de pågældende kommuner, der tyder på, at der i projektet skal
håndteres forurenet grundvand.

12.2 Vejle Kommune
Råstofområder
Linjeføringen passerer ingen udpegede råstofområder i Vejle Kommune, hvilket fremgår af Figur
12-1.
Forurenet jord
Linjeføringen passerer ingen forureningskortlagte grunde eller områdeklassificerede arealer i Vejle Kommune.
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Figur 12-1 Forurenede grunde, Vejle, Vejen og Kolding kommuner.
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12.3 Vejen Kommune
Råstofområder
I Vejen Kommune går undersøgelsesområdet igennem interesseområde for sand, grus og sten,
som er nord for Lundeskov og Store Andst. Derudover går linjeføringen igennem et interesseområde for ler, som er mellem skovene Ravnholt, Gesten Skov og Egholt Skov.
Forurenet jord
I Vejen kommune passerer undersøgelsesområdet en V1-kortlagt ejendom samt to V2 kortlagte
ejendomme, men ingen områdeklassificerede arealer.
Tabel 12-1 Kortlagte ejendomme i Vejen kommune

Kortlægnings-nr.

575.32022

575-77007

575-55009

Adresse / Branche
Egtvedvej 12, 6600
Vejen
Vognmandsforretning med tankoplag
Gejsingvej 18, 6600
Vejen
Tidligere produkthandel
Koldingvej 54, 6600
Vejen
Slagge fra affaldsforbrænding

Kortlagt

Forurenet medie

V1

-

V2

Jord

V2

Jord

Beskrivelse / Potentielle stoffer
Der er oplysninger om 1 tank på 1.500 l, 2
tanke på hver 4.000 l, en tank af ubekendt
indhold og størrelse samt en olietank under 6.000 l. Potentielle stoffer: Benzin,
diesel, oliekomponenter.
Der er i overfladejorden påvist tungmetaller (bly, zink) og PAH-forbindelser.
Der er udlagt slagger fra affaldsforbrænding på to markveje på ejendommen. Potentielle stoffer: Tungmetaller, PAH’er

12.4 Kolding Kommune
Råstofområder
Undersøgelsesområdet passerer ingen udpegede råstofområder i Kolding Kommune, hvilket
fremgår af Figur 12-1.
Forurenet jord
I Kolding Kommune passerer undersøgelsesområdet en V2-kortlagt ejendom.
Tabel 12-2 Kortlagte ejendomme i Kolding Kommune

Kortlægnings-nr.

Adresse / Branche

629-00004

Røddingvej 8, 6580
Kolding
Losseplads

Kortlagt

Forurenet medie

V2

Jord

Beskrivelse / Potentielle stoffer
Et eng-/moseområde registreret som losseplads. Der er ikke udført undersøgelse og
derfor ikke kendskab til omfang af forurening.

12.5 Haderslev Kommune
Råstofområder
Undersøgelsesområdet passerer to interesseområder for sand, grus og sten. Det ene område er
vest for Sommersted, hvor linjeføringen krydser områdets østligste del. Det andet område er øst
for Bevtoft, hvor linjeføringen krydser arealudpegningens vestligste del. Begge områder fremgår
af Figur 12-2.
Forurenet jord
Undersøgelsesområdet passerer ingen forureningskortlagte grunde i Haderslev Kommune.
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Figur 12-2 Forurenede grunde, Haderslev og Tønder kommuner.
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12.6 Tønder Kommune
Råstofområder
Undersøgelsesområdet passerer ingen udpegede råstofområder i Tønder Kommune, hvilket fremgår af Figur 12-2.
Forurenet jord
I Tønder Kommune passerer undersøgelsesområdet en V1-kortlagt ejendom.
Tabel 12-3 Kortlagte ejendomme i Tønder kommune

Kortlægnings-nr.

525-40064

Adresse / Branche
Galstedvej 41, 6541 Tønder
Købmand med detailsalg af
benzin

Kortlagt

Forurenet
medie

V1

-

Beskrivelse / Potentielle stoffer
Lokaliteten er beliggende i byen Galsted og
sandsynligvis uden for det egentlige anlægsområde. Der har været detailsalg af benzin,
men anlægget er nedlagt i 1950. Petroleumsog fyringsolietank findes på ejendom. Der er
ikke kendskab til forurening. Potentielle stoffer: Benzin, petroleum, fyringsolie

12.7 Aabenraa Kommune
Råstofområder
Undersøgelsesområdet passerer ingen udpegede råstofområder i Aabenraa Kommune, hvilket
fremgår af Figur 12-3.
Forurenet jord
I Aabenraa Kommune passerer undersøgelsesområdet en V2-kortlagt ejendom samt et område
omkring Hellevad, der er områdeklassificeret. At et areal er områdeklassificeret betyder, at de
øvre jordlag som udgangspunkt må forventes at være lettere forurenet med tjærestoffer og
tungmetaller, som følge af diffus forurening fra trafik mv.
Tabel 12-4 Kortlagte ejendomme i Aabenraa Kommune

Kortlægnings-nr.

529-30002

Adresse / Branche
Sindetvej 10, 6230 Rødekro
Udlagt slagger
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Kortlagt

Forurenet
medie

V2

Jord

Beskrivelse / Potentielle stoffer
På 795 m2 fordelt på to områder er der udlagt
slagge til genanvendelse. Slagger kan indeholde tungmetaller og PAH’er.
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Figur 12-3 Forurenede grunde, Aabenraa Kommune.
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12.8 Referencer
/12-1/

http://www.regionsyddanmark.dk/wm214124

/12-2/

Region Syddanmark, Regional Udvikling, Jordforureningsafdelingen

BILAG 1
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