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Der søges om tilladelse til etablering af vådområde ved Keglekær Bæk og Fløjstrup Bæk – begge tilløb til 
Grejs Å. Der søges efter NBL §3, Planloven og vandløbsloven.  

Vådområdeprojektet ønskes gennemført med baggrund i vandplanen for oplandet til Lillebælt. Projektet 
har til formål at forbedre vandmiljøet og naturen ved en reduktion af belastningen med kvælstof til Vejle 
Fjord og Lillebælt. Den samlede kvælstoffjernelse forventes at blive på 5,7 tons N/år. 

Vådområdet er på ca. 80 ha og berører efter gennemført jordfordeling 11 lodsejere og 22 matrikler. 

Ejerlav Mat. 
nr. 

Ejernavn Adresse Postnr. 

Fløjstrup Bæk     
Holtum By, Grejs 30b Landbrugsstyrelsen   
Holtum By, Grejs 30c Bjarne Rahbek Jørgensen Søndervang 2 7160 

Tørring 
Fløjstrup By, Vindelev 4a Anders Kristensen Fløjstrupvej 41 7100 Vejle 
     
Keglekær Bæk     
Hornstrup By, 
Hornstrup 

8a Christian Vestergaard Gl. Hornstrupvej 
63B 

7100 Vejle 

Hornstrup By, 
Hornstrup 

6a Landbrugsstyrelsen    

Hornstrup By, 
Hornstrup 

2k Hans Ole Lomholt Poulsen Keglekærvej 11 7100 Vejle 

Hornstrup By, 
Hornstrup 

2a Hans Ole Lomholt Poulsen Keglekærvej 11 7100 Vejle 

Hornstrup By, 
Hornstrup 

9b Landmandsselskabet Damsgård Aps Vorkvej 107 7100 Vejle 

Hornstrup By, 
Hornstrup 

14a Rene Søndberg Støvring Keglekærvej 10 7100 Vejle 

Hornstrup By, 
Hornstrup 

14c Landbrugsstyrelsen   

Hornstrup By, 
Hornstrup 

14d Landbrugsstyrelsen   

Hornstrup By, 
Hornstrup 

10a Landbrugsstyrelsen   

Hornstrup By, 
Hornstrup 

22a Landbrugsstyrelsen   

Hornstrup By, 
Hornstrup 

6q Landbrugsstyrelsen   

Grejs By, Grejs 12d Else Marie Madsen Gl. Viborgvej 17 7100 Vejle 
Grejs By, Grejs 12f Else Marie Madsen Gl. Viborgvej 17  
Grejs By, Grejs 12g Else Marie Madsen Gl. Viborgvej 17  
Grejs By, Grejs 12l Lars Søsted Poulsen Vejlevej 105 7300 Jelling 
Grejs By, Grejs 68a Preben Schnoor Keglekærvej 60 7100 
Grejs By, Grejs 10a Sønder Bygade P/S Håndværkervej 1A 7120 Vejle 

Ø 
Grejs By, Grejs 9g Sønder Bygade P/S Håndværkervej 1A 7120 Vejle 

Ø 
Grejs By, Grejs 9a Knud Frederik Mikkelsen Møllehusvej 13 7100 Vejle 

Tabel 1.Lodsejerliste med matrikler og ejere indenfor vådområdet 

 



 
 
 

4 

Beliggenhed 
Projektområdet er på ca. 80 ha og er opsplittet i to geografiske områder. Det ene delområde er 51 ha og er 
beliggende ved Keglekær Bæk umiddelbart sydøst for Grejs By. Det andet delområde er 29 ha og er 
beliggende ved Fløjstrup Bæk nordvest for Grejs By.  

 

Figur 1: Geografisk beliggenhed af de to delområder.  

Arealtyper  
Projektområdet på 51 ha ved Keglekær Bæk er domineret af omdriftsarealer og permanent græs, men 
rummer også ca. 9 ha §3 beskyttet natur i form af både overdrev, eng og mose. Derudover findes to mindre 
søer/vandhuller i områdets østlige del. 

Området på 29 ha ved Fløjstrup Bæk er ligeledes domineret af omdriftsarealer og permanent græs. 
Naturarealerne i form af overdrev og mose dækker knap 5 ha. 
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Figur 2: Oversigt over §3-beskyttet natur i vådområdet 

Biologiske forhold 
 
Natura 2000 
Ingen af de to delprojektområder er beliggende inden for Natura 2000-områder. Nærmeste Natura 2000-
område er Øvre Grejsdal (Nr. 81), der ligger nedstrøms området ved Fløjstrup Bæk.  

Rødlistede arter 
Der er i forbindelse med besigtigelserne observeret følgende fredede og rødlistede arter: 

- Engblomme  
- Ejer af ejendommen på matrikel nr. 68a, Grejs By, Grejs har observeret nattergal i 

pilekrattet/mosen ved ejendommen.  



 
 
 

6 

Vandløb 
I begge delprojekter gennemløbes projektområdet af vandløb – hhv. Keglekær Bæk og Fløjstrup Bæk med 
tilløb. Fløjstrup er et privat vandløb, imens Keglekær er offentligt på en delstrækning, med gældende 
regulativ. I ansøgningen angives Fløjstrup bæk med en stationering i forhold til sit forløb medstrøms med 
startpunkt i station ”0” i projektområdets vestligste ende. Stationeringen fremgår også af kortbilag 3.  

Keglekær Bæk har som nævnt et regulativ, men stationeringen i regulativet er modsatrettet, og 
regulativstrækningen omfatter ikke hele vandløbsstrækningen. For at kunne sammenligne hele vandløbet 
med regulativet, bliver stationeringen vendt om i regulativet – således at startpunktet bliver station ”0”, 
hvilket svarer til regulativets oprindelige stationering 1.119   

Afstrømning og opland 
Fløjstrup Bæk løber i alt ca. 1,4 km i et åbent profil igennem projektområdet og har et relativt stort opland 
på ca. 6 km² 

Keglekær Bæk løber i alt ca. 1,9 km igennem projektområdet, hvoraf de ca. 680 m er rørlagt. De øverste ca. 
1.100 m er offentligt vandløb og har et gældende regulativ. Keglekær Bæk har et opland på ca. 1,4 km² 

Afstrømningskarakteristik for de 2 systemer fremgår af tabel 1 og er baseret på oplandsdata fra 
vaspdatabasen. Den karakteristiske afstrømning er ens for de to vandløb, dog er tallene korrigeret i forhold 
til målbar vandføring ved rørudløb til Fløjstrup Bæk, der under en 10 års max situation har vist sig at være 
højere end den karakteristiske afstrømning: 

afstrømning ls/ km² oprundet
Med.min   14,5
som-mid 19
vin.mid 25
med.max 103
10års max 127  

Tabel 2: Karakteristisk afstrømning 

  

Forventede tiltag: 
Beskrivelsen af de forventede tiltag i vådområdeprojektet er i det efterfølgende beskrevet særskilt for 
henholdsvis Keglekær Bæk og Fløjstrup Bæk. Overordnet omfatter projektet genslyngning og fritlægning af 
mere end 2 km vandløb, etablering af forventeligt 8 fladvander/mindre vandhuller, samt fladvander der 
opstår i lavninger og genskabelsen af ca. 5 ha sø/mose. Der knuses også eksisterende dræn og vandløbsrør 
inden for projektområdet. Dræn fra oplandet føres desuden til terræn inden for projektområdet, hvorved 
drænvandet kan overrisle og nedsive på engarealerne. Se kortbilag 2,3,4a og 4b 

Tiltag i Fløjstrup Bæk 
Projektforslagene ved Fløjstrup Bæk består af følgende tiltag, som er uddybet efterfølgende. Der henvises 
til kortbilag 2. 

 Genslyngning af Fløjstrup Bæk i sit oprindelige leje på en 630 meter lang strækning 
 Genslyngning af tilløb til Fløjstrup Bæk fra nord på 2 strækninger a ca.  110 – 115 meter 
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 Etablering af 2-3 overkørsler på Fløjstrup Bæk – antal afhænger også af lodsejerønsker 
 Etablering af midlertidigt sandfang 
 Udlægning af grus og stentærskler i Fløjstrup Bæk og tilløb 
 Etablering af 7 fladvander i den nordlige del af projektområdet  
 Afværgeforanstaltning i form af opfyldning af lavninger uden for projektområde  
 Knusning af dræn i projektområdet og omlægning af tilstødende dræn fra oplandet til overrisling 

inden for projektgrænsen – herunder etablering af drænbrønde hvor det er nødvendigt og 
hensigtsmæssigt  

Genslyngning af Fløjstrup Bæk og tilløb 
Fløjstrup Bæk løber i dag i et reguleret forløb i kanten af skoven og udgør den sydlige afgrænsning af 
projektområdet. I vådområdeprojektet føres bækken tilbage til de oprindelige slyng således at den 
naturlige hydrologi genskabes i området. Det sker dels ved at genslynge Fløjstrup Bæk i et terrænnært 
profil ind over engen mod nord og dels ved at genaktivere de gamle vandløbsslyngninger i skoven mod syd. 
I alt genslynges vandløbet på en ca. 630 meter lang strækning. Se kortbilag 3.   

Station beskrivelse 
0 Genslyngning starter på eng 
25 Overkørsel 
160 Overkørsel 
163 Gl. profil i skov genanvendes 
248 Nuværende åstræk benyttes 
278 Gl. profil i skov genanvendes 
414 Nuværende åstræk benyttes 
450 Genslyngning etableres på eng 
475 Midlertidigt sandfang 
520 Nuværende åstræk benyttes delvist – slyng fortsættes på eng 
630 Nuværende åstræk benyttes herfra og nedstrøms 

Tabel 3: Stationering og beskrivelse 

Det nygravede profil på selve engen får en traditionel skikkelse med en bundbredde på ca. 1,7 - 2 m og 
anlæg 1 på lige stræk, og flade anlæg i indersving med et anlæg ca. 3, samtidigt reduceres terrænhøjden 
langs de yderste ca. 3 meter i indersvingene med ca. 25 cm. Den gravede bund anlægges ca. 0,6 m under 
eksisterende terræn på engen, og derefter vil stenudlægning typisk hæve bunden med ca. 0,2 m. Der sigtes 
efter at etablere et terrænnært vandløb som enkelte steder kan svømme over under meget kraftige 
afstrømningerne, svarende til ca. en median maksimums situation. Vandløbet får et gennemsnitligt fald på 
ca.  3 - 5‰ på engarealet og delstræk med 6 – 8 ‰, typisk ved overgang mellem det nygravede og det 
nuværende profil og videre ind i skoven.  

Etableringen af vandløbet på selve engen forventes at frigøre ca. 400 m³ jord, som alle bruges til lukning af 
det gamle profil.  

Inden opfyldningen af det nuværende vandløbsprofil opgraves alle tilgængelige sten og grusmaterialer, så 
de kan genbruges i det fremtidige vandløbsprofil. Det eksisterende grus og stenmaterialer varierer fra 
småstensblandinger med fint gydegrus, til større håndsten og marksten op til 30- 40 cm i diameter. 
Genbrugen af grus- og stenmaterialer fra de sløjfede, regulerede vandløbsstrækninger sikrer en naturlig 
sammensætning af stenmaterialer. Der suppleres med ca. 75 m³ af en gydegrus-blanding (75% nødder (16-
32 mm) og 25% singels (32-64 mm)) 
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Stenene vil skabe stor variation i vandløbet, med strømrender, skift i vandhastigheder, dybere lokale 
partier, og strækninger med lav dybde. 

Der kalkuleres med et manningstal på ca. 22 om vinteren og ca. 12 om sommeren. Vandløbet forventes 
ikke at skulle vedligeholdes efterfølgende, og sommer-manningstallet på 12 forventes rimeligt i forhold til 
at hele strækningen ligger i total skygge, hvorfor grødevæksten bliver stærkt begrænset. 

De fremtidige bundkoter og forventede vandspejlskoter fremgår af nedenstående tabel: 
station, m vs mid kt vs max kt Færdig BND fald ‰

0 59,75 60,05 59,55
4,0

25 59,65 59,85 59,45
4,1

86 59,4 59,6 59,20
4,3

155 59,1 59,3 58,90
6,8

295 58,15 58,35 57,95
6,8

428 57,25 57,45 57,05
8,7

480 56,8 57 56,60
9,2

529 56,35 56,55 56,15
6,3

624 55,75 55,95 55,55
13,5

650 55,4 55,6 55,20  
Tabel 4: beregnede bund, vsp koter og fald 

Følgende vanddybder forventes at optræde i det genslyngede vandløb: 

fløjstrup         

vandføring   l/s 
dybde 
cm man 

med min   88,45 16 12 
som-mid   115,9 19 12 
vint-mid   152,5 17 20 
med.max   628,3 38 20 
10års   774,7 42 20 

Tabel 5: Vandføring, dybder og manningtal 

Konsekvenskort fremgår af bilag 7a og 7b 

Forhøjet terræn langs brinker, langs nordsiden på det gamle (nuværende) åprofil tilpasses på delstræk ved 
at skrabe topjorden af, da terrænet forhindrer at der kan ske en naturlig overfladeafstrømning til 
vandløbet. Jorden bruges også til at lukke den gamle strækning med i forbindelse med genslyngningen.  
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Genaktiveringen af de gamle slyng sker ved at lave en let oprensning af det gamle vandløbsprofil, som 
stadig er synligt, og som rummer årtiers puljer af organisk materiale. Herefter lukkes vandet fra Fløjstrup 
Bæk gradvist ind i det oprensede profil. Det giver en stor materialevandring, som opsamles i et midlertidigt 
sandfang etableret på det nygravede vandløbsprofil nedstrøms oprensningen (st. 467). I forbindelse med 
oprensningen kan det blive nødvendigt at fælde enkelte træer, så gravemaskinen kan arbejde. Det drejer 
sig dog kun om yngre træer. Både det opgravede og det oprensede materiale deponeres i den del af det 
nuværende vandløbsprofil, som afsnøres i forbindelse med genslyngningen. Fløjstrup Bæk har i dag et 
gennemsnitligt fald på strækningen på ca. 7-9 promille. Efter genslyngningen bliver faldet reduceret til ca. 
5-6 promille. 

Tilløb til Fløjstrup Bæk 
strækning 1: 

I tilløbet til Fløjstrup Bæk, ca. 140 m opstrøms sammenløbet (kortbilag 3), graves et nyt, genslynget forløb 
ind over engen i slugten, så bækken igen forløber som før reguleringen. Strækningen er ca. 112 m lang. 
Profilet bliver ca. 1 m bredt med anlæg 1,5 – 2, og vil ligge ca. 0,5 - 0,6 m under terræn. Vandløbet får et 
kraftigt fald på gennemsnitligt 12 ‰.  Vandløbet fores med grus og sten fra det gamle profil som renses op 
og genbruges, og der suppleres med udlægning af 25 m³ gydegrus der hvor faldet giver mulighed for det. 

Det opgravede materiale fra genslyngningen fyldes i det nuværende, dybt nedskårede (2½ m dyb) 
vandløbsprofil, således det kan lukkes fuldstændigt og integreres med skrænten mod vest igen. 
Jordmængden fra det genslyngede vandløb er dog ikke tilstrækkelig, og en ekstra mængde jord til 
lukningen af det nuværende profil, findes gennem en terrænregulering på et ca. 400 m² højtliggende areal 
som ligger langs med det nuværende vandløb samt afgravningen af en forhøjet jordbalk langs med 
vandløbet. Til lukningen skal der i alt bruges ca. 450 m³ jord. Etableringen af selve det nye vandløbsprofil 
forventes at frigøre ca. 100 m³ jord.  

Nedstrøms genslyngningen afvikles faldforskellen mellem det nye og det gamle vandløb ved udlægning af 
stentærskler på en ca. 100 lang strækning. Stenblandingen bliver primært håndsten, marksten og singles. 
Stenmængden estimeres til ca. 35 – 40 m³. 

strækning 2: 

Længere opstrøms i den nordlige del af projektområdet slynges bækken igen (kortbilag 3). Her føres den 
ind over marken på en 115 m lang strækning. Det opgravede materiale bruges igen til aflukning af det 
nuværende vandløbsprofil, og til at hæve terrænet mellem det ny vandløb og et nyt fladvande som 
etableres umiddelbart op til vandløbet mod vest. 

Profilet bliver igen ca. 1 m bredt i bunden og får flade brinker med anlæg 2, vandløbet anlægges 
terrænnært med en forventet dybde på ca. 0,30 m under terræn. Vandløbet får et gennemsnitligt fald på 
ca. 17‰. Etableringen forventes at frigøre små 80 m³ jord, som bruges til at lukke det gamle profil med. 

Overkørsler 
I forbindelse med genslyngningen etableres to rør-overkørsler på Fløjstrup Bæk med henblik på at sikre 
lodsejers traktor-adgang til engen nedstrøms genslyngningen. Placeringen af overkørsler fremgår af bilag 3 
og tabel 3. Overkørsler etableres med ø 80 cm rør a 4-6 m. længde. Rørene etableres med en bund der 
ligger ca. 20-25 cm under selve vandløbsbunden, og sten og sandmaterialer forventes med tiden at kunne 
danne et naturlig bundlag i røret.  
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Etablering af fladvander 
Der laves 7 fladvander i lavningerne på de tidligere opdyrkede arealer i den nordlige del af projektområdet 
ved Fløjstrup Bæk. Fladvanderne forventes at skabe vandspejlsflader på i alt ca. 8.500 m², og hvert 
fladvande vil typisk få en størrelse på 1.200 – 1.500 m². Drænvandet fra de tilstødende, dyrkede arealer 
ledes igennem fladvanderne, og der laves store overrislingsområder nedstrøms/mellem de enkelte 
fladvander. Vandet – der løber til bækken – er dermed reduceret væsentligt for kvælstof, fosfor og 
sediment. Fladvanderne etableres med op til 40 - 60 cm dybe og laves typisk ved at ca. skrabe topjorden af i 
eksisterende lavninger og ved at supplere med en mindre forhøjning/dæmning på ca. 20-30 cm i udgangen 
af en lavning, så drænvandet stemmes op. Om der suppleres med forhøjede udløbstærskler vurderes for 
det enkelte fladvande under anlægsfasen. Nogle steder er fladvandet så velafgrænset af højt terræn at det 
udelukkende kan skabes ved at etablere en udløbstærskel fra området. Om der i de tilfælde samtidigt 
suppleres med afgravning af topjord, vurderes også først under selve anlægsarbejdet. Fladvanderne 
anlægges alle med helt flade anlæg der glider naturligt sammen med det omkringliggende terræn. 

Etablering af fladvanderne forventes at frigøre i alt ca. 4.200 m³ jord. En del af den jord som frigives ved 
etablering af fladvander, deponeres i midlertidigt jorddepot, som senere skal benyttes til opbygning af en 
dæmning i forbindelse med vandforsinkelsesområde 21. Al arbejde med dæmningen holdes udenfor selve 
vådområdeprojektet, og etableringen af jorddepotet forventes at tilsvare den udgift som en hver anden 
håndtering af jorden i vådområdet ville have udløst (eksempelvis udplanering).  

Ca. 2.000 m³ af den frigivne jord deponeres derfor i et midlertidigt depot uden for projektområdet. Den 
resterende jordmængde forventes at blive udplaneret på landbrugsarealer umiddelbart udenfor 
projektområdet, se afsnit om afværgeforanstaltninger. 

Fladvanderne vil med tiden udvikle sig til mindre moseområder, som naturligt har været i området tidligere. 
De fremmer således de artsrige overgange mellem våd og tør natur. Nogle af fladvanderne vil formentlig 
udtørre helt i tørre sommerperioder.  

Afværgeforanstaltninger 
Med henblik på at sikre afvandingen af de tilstødende landbrugsarealer er det nødvendigt at fylde to 
mindre lavninger op med ca. 50 - 70 cm topjord i den nordlige del af projektområdet. Lavningerne fremgår 
af bilag 2. Lavningerne udgør et samlet areal på ca. 3.800 m² og fyldes op til terrænniveau omkring kote 
70,1. Lavningerne kan rumme ca. 2.200 m³ jord.  

Knusning og omlægning af dræn, og etablering af overrisling 
Alle dræn, der støder til projektområdet, omlægges og føres i terræn, så hurtigt som muligt inde i 
projektområdet. Det sikres, at der fortsat er mindst 1 meter fri dræningsdybde uden for projektområdet.  

Eksisterende dræn inden for projektområdet knuses ved punktvis at grave ned til drænene og knuse disse, 
hvorefter gravehullet igen opfyldes. I alt sløjfes der ca. 1.200 m drænsystem. Derudover omlægges der ca. 
450 meter dræn, så de får frit udløb over terræn. Der sættes i den forbindelse ca. 2-3 nye drænbrønde. 

I forbindelse med knusning og omlægning af dræn vil der opstår store overrislingsarealer i området. 
Udbredelsen vil afhænge meget af topografien og jordbundstypen, og forventeligt vil der i alt ske 
overrisling på ca. 1,5 – 2 ha, indenfor projektområdet. Overrislingsarealer vil blive tydeligt fugtpåvirket og 
vil nogle steder fremstå som våd eng og andre steder få mose karakter. På konsekvenskortene (kort 7a, 7b) 
vil overrislingsarealer som regel være sammenfaldende med drændybder der er karakteriseret som ”sump” 
i de anvendte intervaller, hvilket betyder at afstanden fra terræn og ned til grundvandsspejlet er ca. 0 – 25 
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cm.  På de arealer som ligger langt væk fra vandløb, og hvor grundvandsspejlet udelukkende styres af 
drænvand som ledes ud over terræn eller i fladvander, bliver der lavet konsekvensberegninger af 
drændybderne i og omkring overrislingsarealet og fladvandet. På de arealer som ligger vandløbsnært 
regnes der på drændybder styret af vandløbet. På kraftigt skrånende arealer, vil der blot blive vist en 
overrislingssignatur, og her regnes der ikke på drændybder. 

Pga. områdets stejle skrænter ned mod lavbunden kan der enkelte steder suppleres med tærskler eller 
fordeler-render som sikrer at vandet bremses og ikke blot graver sig ned i en enkelt rende med direkte 
udløb til vandløbet. Dette vurderes generelt løbende under anlægsfasen, dog forventes der at blive behov 
for tærskler i forbindelse med omlægning af et stort drænsystem som støder til projektområdet fra vest. 
Her kunne der i vinteren 2020 observeres begyndende store erosionsrender, og stor sedimenttransport fra 
markerne og ned i projektområdet. Tærsklerne etableres ved at skrabe topjord af i nogle ca. 10-15 brede 
bælter og bygge det op nedstrøms afskrabningen med ca. 25 – 35 cm højde. Derved skabes små lommer 
med vand, som vil neddrosle hastigheden på vandet, og tilbageholde sediment. Tærsklerne etableres med 
20 – 30 m mellemrum, og fortsættes indtil terrænet flader ud. Afhængigt af jordtypen der bygges op med, 
kan der blive behov for at sikre tærsklerne med sten. (se kort 2)  

 Omlægningerne og drænbrønde fremgår af bilag 2. 

Tiltag i Keglekær Bæk 
Projektforslagene ved Keglekær Bæk består af følgende tiltag, som er uddybet efterfølgende. Der henvises 
til kortbilag 4a og 4b. 

 Genåbning af en ca. 680 meter rørlagt strækning af Keglekær Bæk – herunder terrænregulering 
 Genskabelse af tre moser på samlet ca. 5,2 ha – herunder vandforsinkelse af op mod 4.000 m3 

vand  
 Nyt forløb af Keglekær Bæk på en 210 meter lang strækning 
 Terrænregulering af 2.500 m³ jord i forbindelse med frilægning af Keglekær Bæk umiddelbart 

opstrøms og nedstrøms Keglekærvej 
 Afværgeforanstaltning omkring mose 2 i form af fire mindre terrænhævninger 
 Afværgeforanstaltning omkring elmast i form af jernkasse og mindre tilkørselsvej 
 Etablering af rør-overkørsel på Keglekær Bæk 
 Etablering af 80 meter lang og 3 m bred, våd overkørsel på eng i sydvestlig del af projektområdet 
 Knusning/sløjfning af ca. 1.200 m dræn i projektområdet og omlægning af tilstødende dræn fra 

oplandet til overrisling inden for projektgrænsen, ca. 300 m – herunder etablering af ca. 2 - 4  nye 
drænbrønde 

 Oprensning af ca. 400 m² vandhul  

Genåbning af Keglekær Bæk og genetablering af tre moser 
Inden for projektområdet er der flere delstrækninger, hvor Keglekær Bæk er rørlagt, og derfor skal 
genåbnes. For overskuelighedens skyld vil tiltagene blive delt i fem delstrækninger, som præsenteres 
herunder. Derudover genskabes tre moser i større eller mindre grad (betegnet mose 1, 2 og 3). i alt løber 
Kegelkær Bæk på en ca. 1.780 m lang strækning indenfor projektområdet, begyndende i station ”0” i den 
østligste ende. De første ca. 1.100 m af Keglekær Bæk er omfattet af et regulativ.  

Eksisterende bund og regulativ, samt den projekterede bund fremgår af længdeprofil bilag 5a. Eksisterende 
vandspejl og fremtidige (projekterede) vandspejl fremgår af længdeprofil bilag 5b. Hertil skal bemærkes at 
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vandspejlet i en medianmax situation illustreres ukorrekt ved rørunderløb i st. 300, 748 og ved Keglekærvej 
station ca. 970. Dette skyldes at vandet teoretisk set ikke kan være i røret hvorfor det vises som løbende 
videre oven over røret. I virkeligheden betyder det blot at vandet stuves op ved rørindløbene. Se bilag 4a, 
5a, 5b for det samlede overblik. 

Vandføringen ændrer sig en del på den lange strækning fra st. 0 til st. 1788. Vandføringen for 2 relevante 
strækninger anvendes derfor i nedenstående forsimplede tabel. Tabellerne viser vandføring og dybder 
nedstrøms station 561 da hele området opstrøms er styret af dæmningen i st. 561 og får sø/mose karakter. 
 
Manningtallet i tabellerne er beregnet af Orbicon i forbindelse med forundersøgelsen, og er indbygget i 
vandspejlsberegningerne i vasp, som også er med som bilag. Manningstal for overløbstærskler er baseret 
på erfaringstal fra lignende overløb. (bemærk alle forhold er illustreret i længde- og tværprofiler på bilag 5a 
og 5b samt tværprofiler i bilag 6) 
Følgende vanddybder og manningtal optræder i keglekær Bæk. 
Keglekær Station 
560 - 940         

    

vandføring   l/s 
Dybde  
 i cm man 

Tærskel 
st. 561 

man 

Dybde 
cm 

Tærskel 
st. 749 

man 

Dybde 
cm 

som-mid   17 12 11 6 2 6 5 
vint-mid   22 11 15 10 2 10 5 
med.max   80 25 15 10 3 10 13 

10års   105 28 15 10 4 10 16 
 
Keglekær Station 
940 -1788         

vandføring   l/s 
Dybde  
i cm man 

som-mid   27 19 11 
vint-mid   35 18 15 
med.max   144 31 15 
10års   178 40 15 

Tabel 6: Vandføring, dybder og manningtal 

 

Første genåbning sker i tilløb til Keglekær Bæk på strækningen mellem mose 1 og Keglekær Bæk i st. 158. 
Strækningen er samlet ca. 280 meter. Benyt bilag 4a sammen med understående  punkter. 

• Røret afproppes ved udløbet fra mose 1. Røret knuses derefter i nedstrøms retning med maks. 10 
meters afstand. Betonelementerne bortskaffes ikke, men det sikres, at alle elementer er under 
fremtidigt terræn. 

• Terrænet lige nedstrøms mose 1 afgraves med ca. 0,5 meter til kote 77,20 m DVR90. Vandet løber 
herefter ud over terrænet i denne kote hvilket medfører en vandstigning i mosen på ca. 10 cm. De 
første ca. 5 m af det afgravede terræn forstærkes med håndsten. Vandet fra mosen flyder diffust 
ned gennem slugten og skaber selv et nyt forløb over terræn ned mod mose 2, der etableres 
nedstrøms. Enkelte lavninger vil herefter stå med mere eller mindre permanent vandspejl, og disse 
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kan evt. udvides/uddybes ved bortskrab af de øverste ca. 25 cm muld. Dette aftales nærmere med 
lodsejere under anlægsfasen. 
 Mose 2 fungerer også som sandfang for sediment, der transporteres når vandet/vandløbet graver 
sit eget forløb. 

• Al afgravet jord udplaneres i et 10 cm tykt lag på de omkringliggende arealer.   
• Der udlægges som sikkerhedsforanstaltning stenforinger på ca. 5x2 meter for ca. hver 20 – 30 

meter for at forhindre det nye profil i at grave sig uhensigtsmæssigt ned. Stenforinger udlægges i 
tyndelag af ca. 0,1 m. 

Anden genåbning foretages imellem st. 300 - 450. 

• Røret knuses med maks. 30 meters afstand. Betonelementerne skal ikke bortskaffes, men det 
sikres, at alle elementer er under fremtidigt terræn. 

• Der etableres ikke et egentligt nyt vandløbsprofil, idet hele strækningen indgår i den projekterede 
mose 2.  

Opdæmning af Keglekær Bæk i st. 561 i forbindelse med etablering af sø i mose 2 

• I st. 561 lukkes hele vandløbsprofilet med en mindre dæmning med en topkote/udløbstærskel i 
kote 71.80 m. Dæmningen laves 5 meter bred og sikres mod erosion med sten. Dæmningen 
matcher det gamle terrænniveau før dræning af mosen, og genskaber derfor det naturlige 
moseareal opstrøms på ca. 4 ha  

• Vandsøjlehøjden over tærsklen beregnes med et sommer manningtal på 6 og vinter manningtal på 
10. (tabel 6) Dette gøres for at tage højde for en forventet kraftig tilgroning af stentærsklen om 
sommeren, med risiko for tilbagestående rodklumper om vinteren. Selve tærsklen afvikles med ca. 
150 ‰ og fungerer som overløbsbygværk – dette medfører at dybden henover tærsklen vil variere 
fra ca. 2 cm til max. 7 cm – ved en 10 års max. hændelse  

• I dæmningen indbygges ligeledes et neddykket Ø110 pvc-rør med en svanehals i kote ca. 71,70 
Røret vil i perioder med lav vandføring, sikre en langsom nedtrækning af vandspejlet i selve 
mosearealet. Dette skaber en forsinkelseseffekt ved større afstrømninger, hvor hele mosearealet 
skal stige igen med ca. 10 cm før det løber over overløbstærskel i kote 71.80 m. Det forsinker op 
mod 4.000 m³ vand og bidrager derfor til klimasikringen af Vejle By. 

• Vejle Kommune er ansvarlig for driften af neddroslingsrøret. 
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Tredje genåbning af Keglekær Bæk foretages imellem st. 748 – ca. 969.  

• Rørlægningen og rørdele mellem st. 748 – ca. 969 knuses med maks. 10 meters afstand. 
Betonelementerne skal ikke bortskaffes, men det sikres, at alle elementer er under fremtidig 
terræn. 

• Den opstrøms liggende vandløbsstrækning fra station ca. 630 – 730 lukkes delvist ved punktvis 
udlægning af stentærskler 

• I st. 748 laves en stentærskel i kote 70.30, der hæver vandstanden i mose 3 med ca. 10 cm. 
Tærsklen etableres som en ca. 5 meter bred overløbskant med sten, og den snævres gradvist ind til 
vandløbsprofilet i løbet af en ca. 7 m lang strækning. Ligesom den forrige tærskel sættes 
manningtallet på 6 for sommer og 10 for vinteren. (tabel 6) 

• På strækningen fra st. 748 – 969 forlægges vandløbet syd for den eksisterende rørlægning 
startende i afløbet fra mose 3 og sluttende ved Keglekærvej. Vandløbet starter i st. 748 med en 
bundkote i 70.30 m og slutter ved vejen i kote ca. 69,55 m. Vandløbsprofilet graves som et bredt 
trug/forløb gennem den lille knold syd for den nuværende rørlægning. Vandløbet får et 
gennemsnitligt fald på ca. 3 ‰. Forløbet er vist på bilag 4a. Projekteret skikkelse fremgår af bilag 5a 

• Det nye vandløb forsynes med stenmaterialer af gydegrus og pak-sten ca. 20 m³. 
Gydegrusblandingen består af 75% nødder (16-32 mm) og 25% singels (32-64 mm). 

• Der skal opgraves i alt ca. 1.700 m³ jord ved etableringen af vandløbet på denne strækning. 
Størstedelen af jorden skal graves omkring forlægningen ved st. 904 – 969 pga. det højt-liggende 
terræn. Vandløbet kommer til at ligge i op til 3.3 meters dybde på dele af strækningen og brinkerne 
flades derfor så meget som muligt. 

• Overskudsjord, som ikke kan benyttes til øvrig jordarbejde inden for projektområdet, udlægges på 
tilstødende mark, så det fremhæver landskabets eksisterende former. 

 

Fjerde genåbning foretages imellem st. 1000 fra udløbet under Keglekærvej til st. 1110  

Betonelementerne graves fri og bortkøres. 

• Bunden i det fritlagte vandløb fores med stenmaterialer gydegrus og pak-sten, igen ca. 20 m³ og 
samme blanding som ovenfor.   

• Bundkoten ændres ikke i vandløbet. Vandløbet starter ved rørudløb under Keglekærvej i st. ca. 
1000 i kote ca. 69,50 m DVR90 og slutter i st. 1110 i kote ca. 69,35 m DVR90. Vandløbet får et 
gennemsnitligt fald på ca. 1,35 ‰. 

• I venstre vandløbsbrink (mod syd) foretages en afskrabning, så anlægget lægges til 1:1,5 – 1:2. 
• Der skal afgraves ca. 800-1000 m³ jord ifm. fjerde genåbning, som udplaneres i projektområdet på 

den tilstødende mark. 

Femte genåbning foretages imellem st. 1740 og 1780 

• Betonelementerne graves fri og bortkøres. 
• Bunden i det fritlagte vandløb fores med stenmaterialer (gydegrus og pak-sten samme blanding 

som øvrige stræk) svarende til ca. 15 m³   
• Bundkoten ændres i beskedent omfang i vandløbet med ca. 10 cm. Således starter den ny bund i st. 

1740 i kote 60.70 m DVR90 og slutter i st. 1780 i eksisterende kote 60.60 m DVR90. Det åbne profil 
får en bundbredde på ca. 0,5 – 0,8 m og anlæg 1:1 på brinkerne. 
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• Der skal afgraves 100 m³ jord ifm. fritlægningen, og jorden udplaneres i projektområdet på den 
tilstødende eng/mark (se kortbilag 4b). 

Samtlige vandløbsstrækninger i projektområdet vedligeholdes ikke fremover og overgår til naturtilstand. 

Overkørsler 
Der laves to overkørsler ved Keglekær Bæk.  

Ved st. 585 etableres en ca. 6 m bred overkørsel i form af et Ø60 plastrør. Røret etableres med en bund i 
kote ca. 69,9 hvilket svarer til bundkoten det pågældende sted. Røret graves således ikke lidt ned i selve 
bunden da strækningen vil være stuvningspåvirket af tærsklen i st. 748, hvilket vil medføre et minimums 
vandspejl i røret i kote ca. 70.30. Således er røret næsten helt neddykket.  

Nord for st. 1740 etableres en våd 80 meter lang, våd kørevej henover engen. Vejen laves som en stenkasse 
af større sten Ø100-150mm, der trykkes ned i engen, således vejen er bærende for mindre køretøjer. 
Stenkonstruktionen sikrer, at vejkassen er permeabel for det vand, som kontinuerligt strømmer til fra nord. 
Vejkassen laves i niveau med det eksisterende terræn.  

Begge overkørsler har været et krav fra lodsejer for deltagelse i projektet, således de ikke afskæres fra dele 
af deres ejendom. 

Afværgeforanstaltninger 
 
Med henblik på at sikre lodsejers fremtidig adgang til og brug af arealer har det været et krav fra to 
lodsejere, at der skal laves en mindre terrænhævning på 30-40 cm omkring mose 2. Det drejer sig om 
jordpåfyldning 4 steder rundt langs kanten af den nyetablerede mose. – se bilag 4b. Jord til 
terrænhævningen skaffes fra uddybning af mose 2.  

Elmast 
I forbindelse med etableringen af mose 2 stiger vandspejlet så meget, at fundamentet på en elmast bliver 
sat under vand. Det er et krav fra ledningsejer, at adgangen sikres til elmasten. Derfor laves en mindre 
jordpåfyldning/kørevej ud til masten, ligesom der monteres en stålkasse omkring fundamentet. Jord til 
kørevejen skaffes fra afgravning af den nærliggende skrænt. Adgang til masten kan dermed ske fra ”tørt” 
terræn ved etablering af en kørevejen fra eksisterende højt terræn i kote ca. 72,4 og ud til masten. 
Terrænet rundt om masten hæves ligeledes til kote. Ca. 72,4, og jorden holdes væk fra selve 
betonfundamentet ved at sikre betonsiderne med stålplader i kote ca. 72,5. Ved behov for reparation og 
vedligehold kan det lille isolerede areal omkring masten herefter, let pumpes tørt.  

Omlægning og knusning af dræn samt etablering af fladvande 
Alle dræn, der støder til projektområdet, omlægges og føres i terræn, så hurtigt som muligt inde i 
projektområdet. Det sikres, at der fortsat er mindst 1 meter fri dræningsdybde uden for projektområdet.  
Nedstrøms de fritlagte dræn laves overrislingsområder, således drænvandet får længst mulig vej ned mod 
vandløbet. 

Eksisterende dræn inden for projektområdet knuses ved punktvis at grave ned til drænene og knuse disse, 
hvorefter gravehullet igen opfyldes. I alt sløjfes ca. 1.200 m drænsystem på denne måde. 

Desuden omlægges ca. 300 meter dræn i forbindelse med projektet så de får frit udløb over terræn. I 
forbindelse med knusning og omlægning af dræn vil der opstå store overrislingsarealer i området. 
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Udbredelsen vil som i Fløjstrup, afhænge meget af topografien og jordbundstypen, og forventeligt vil der i 
alt ske overrisling på ca. 1,5 – 2 ha, indenfor projektområdet.  

På konsekvenskortene (kort 8a, 8b) vil overrislingsarealer som regel være sammenfaldende med 
drændybder der er karakteriseret som ”sump” i de anvendte intervaller, hvilket betyder at afstanden fra 
terræn og ned til grundvandsspejlet er ca. 0 – 25 cm. På de arealer som ligger langt væk fra vandløb, og 
hvor grundvandsspejlet udelukkende styres af drænvand som ledes ud over terræn, bliver der lavet 
konsekvensberegninger af drændybderne i og omkring overrislingsarealet. På de arealer som ligger 
vandløbsnært regnes der på drændybder styret af vandløbet. På meget skrånende arealer, vil der blot blive 
vist en overrislingssignatur, og her regnes der ikke drændybder. I forbindelse med omlægning af 
drænsystemer, kan der blive behov for at sætte en ny brønd mellem det ny og det gamle system. Dette 
afhænger meget af forhold som dræntype, dybde i jorden og topografien det specifikke sted. Arbejdet 
tilpasses derfor disse forhold under selve anlægsfasen. Der kalkuleres erfaringsmæssigt med ca. 3 nye 
drænbrønde. Omlægningerne og drænbrønde fremgår af bilag 4b 

Endelig laves der et fladvande (se bilag 4b) i en mindre lavning ved Hans Ole Lomholt. 

Oprensning af vandhul 
Vandhullet umiddelbart øst for Preben Schnoors ejendom på matrikel nr. 68a, Grejs By, Grejs ønskes 
oprenset, da det er voldsomt tilgroet. Derfor oprenses vandhullet til den tidligere størrelse på ca. 400 m². 
Det opgravede materiale vil primært bestå af planterester og organisk materiale. Materialet aflægges i det 
eksisterende grøftelignende profil som ligger oven på den rørlagte del af Keglekær Bæk st. 748 – 820. Røret 
knuses i forbindelse med fritlægningen og det nye profil, som tidligere beskrevet. Det aflagte organiske 
materiale tildækkes herefter med jord som frigøres i forbindelse med etableringen af det åbne vandløb.  

I forbindelse med omlægningen og frilægningen af Keglekær Bæk sikres det, at vandspejlet i vandhullet ved 
Preben Schnoor fastholdes på de nuværende kote 70,10 m DVR90. Det sker ved at lave en stentærskel i  
udløbet fra vandhullet til eksisterende afløbsbrønd. 

Tilstand efter etablering 
Ved gennemførelse af vådområdeprojektet afbrydes dræn og grøfter inden for projektområdet. 
Udløbstærskler og grøfter mm. udformes så den eksisterende afvanding af bagvedliggende opland sikres i 
uændret udstrækning. 

I den nordlige del af projektområdet ved Fløjstrup Bæk vil der opstå store bredzonearealer med varierende 
vanddækkede og tørre flader, til stor gavn for vildtet og fuglelivet. 

Det vurderes at tiltagene generelt vil styrke naturtilstanden i området ved både Fløjstrup og Keglekær Bæk 
og samtidigt fjerne næringsstoffer fra de omkringliggende marker. 

Inden for projektgrænsen skabes områder med sump, samt våd og tør eng, og i væsentligt omfang åbne 
vandspejlsflader i fladvander, og dele af de tidligere mosearealer, som har været bortdrænet. Endvidere 
fritlægges de rørlagte vandløbstrækninger i Keglekær, mens de fysiske forhold i Fløjstrup Bæk øges ved 
genslyngning og udlægning af sten. 

Den fremtidige afvandingsforhold efter gennemførelsen af de beskrevne tiltag fremgår af konsekvenskort 
på bilag 7a, 7b og 8a, 8b. 
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