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1.

INDLEDNING
Nationalpark Thy ønsker at få belyst mulighed for og konsekvenser af helt eller delvist at genskabe den afvandede Vang Sø.
Formålet med en genskabelse af søen er at forøge naturværdien i området. Den eksisterende
Vang Sø udgør i dag under halvdelen af den oprindelige sø som følge af afvandingen. Projektet
indgår i Nationalparkplan 2010-2016 for Nationalpark Thy som en del af indsatsen for at forbedre
naturforholdene og genskabe den naturlige hydrologi i nationalparkens område.
Den tekniske og biologiske forundersøgelse skal danne beslutningsgrundlag for nationalparkens
videre arbejde med forbedring af naturforholdene i området. Sammen med resultaterne af besøg
hos lodsejerne skal forundersøgelsen kunne danne grundlag for en efterfølgende beslutning om
at gennemføre projektet.
Rambøll yder bistand i forbindelse med udførelse af den tekniske og biologiske forundersøgelse,
både hvad angår feltundersøgelser, analyse af data, projektforslag, konsekvensberegninger og
rapportering.
Nærværende rapport redegør for resultaterne af de hydrologiske, geologiske og biologiske undersøgelser, der er gennemført i forbindelse med projektet og præsenterer forslag til genopretning
af Vang Sø og konsekvenserne heraf.

2.

VANG SØ FØR OG NU
Vang Sø er beliggende ca. 10 km vest for Thisted. Historiske kort fra begyndelsen af 1880’erne
viser en sø på ca. 28 ha, og af ældre kort fremgår søen som sammenhængende med den sydligere beliggende Hellebjerg Sø (også kaldet Tvorup Sø/Mejerisøen), se Fig. 2.1.
I forbindelse med udtørringen af Sjørring Sø i 1858 faldt vandstanden i Vang Sø ca. 1 meter og i
1874 indledtes de første dræningsaktiviteter /3/ og /4/. I 1880 blev der etableret en dæmning
tværs over søen, og det blev besluttet, at de to dele skulle afvandes hver for sig. Syddelen var
pumpet tør i 1884, hvor det første høslet blev taget, og i 1886-87 blev også den nordlige del af
søen pumpet tør, men pumpningen kunne ikke opretholdes og blev opgivet. Senere blev der
etableret en kanal mellem de to søer for at udligne vandstanden /3/ og /4/.
I dag består den tidligere sø af en delvist tilgroet sø i den nordlige ende og en rørsump og agerjord i den sydlige ende. Særligt den sydlige del er rigt grøftet, men visse år står hele søarealet
under vand.
Før start af undersøgelserne ved Vang Sø var der uklarhed omkring afløbsforholdene fra søen.
Meget gamle optegnelser viser, at søen har været forbundet nord ud med Vangs Å. Historiske
dokumenter angiver, at Vangs Å er tilsandet, og i dag har Vang Sø tilsyneladende ikke noget
overjordisk afløb. Det angives i Keld Hansen – Det tabte land-, at der særligt i våde år kan afledes vand til Faddersbøl Kanal, der afvander Sjørring Sø. Dette tyder på, at søen afvander mod
syd. Samtidig indikerer de ovenfor nævnte historiske dokumenter sammen med oplysninger fra
lodsejere og en vurdering fra Viborg Amt (1994), at der er tale om en jordbund med kalklag,
hvor vandet kan sive ud.
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Figur 2.1. Nuværende og tidligere udstrækning af Vang Sø. Den sydligste sø er Hellebjerg sø (Tvorup
sø/Mejerisøen).

2.1

Oplysninger fra lodsejere og litteratur
I forbindelse med nærværnede projekt har Nationalpark Thy haft møder med lodejere i området,
hvor der er videregivet oplysninger omkring forholdende i og omkring Vang Sø.
En lodejer udtaler at det laveste område i den sydlige sø er i den nordvestlige del, hvor der for 40
år siden stod vand. Dette område er i dag rørsump med vand i bunden. Flere af lodsejerne udtaler ligeledes, at der løber vand ud fra sandet ved den vestlige bred.
Mod nord blev der etableret et dige, hvor der blev forsøgt at pumpe vandet op, se Figur 2.2. Dette dige er også nævnt i /4/.
Der er videregivet information om to små huller øst for søerne, se placeringerne på Figur 2.2 Hullerne skulle være gravet omkring 6-7 meter dybe. Grøfterne, der leder til hullerne er omkring 1,5
m dybe. Kanalen midt i søen er dog meget dyb. Der berettes, at der også blev gravet huller i
1950´erne. Lodejeren ved det nordlige drænhul har fortalt, at kanalen til drænhullet er blevet
lukket af, da det var ønsket at holde vand i søen /1/. Lodsejeren har udtalt at kanalen er opfyldt
med materiale, som blev gravet op fra marken og mener, at det formentlig mest var sand /2/.
Lodsejeren ved det sydlige drænhul udtaler, at drænhullet ved det sydlige bassin altid er helt
vandfyldt efterår, vinter og forår. Det er kun midt på sommeren, at der ikke er vand i hullet. Kanalerne som løber til drænhullet er tørre, når huller er tørt, men desto længere man kommer
mod vest, desto mere fugtigt bliver det /2/.
Flere lodsejere har berettet, at siden etableringen af Vang Vandværk er grundvandsstanden blevet sænket ti. Ejeren l boringen DGU nr. 29.176 oplyser, at hans vandboring løb tør for vand, da
man begyndte at indvinde vand i Vang for mere end 25 år siden /1/. Der er dog ikke observeret
forandringer af vandstanden i søen efter år 2000, hvor indvindingen fra kildepladsen ved Vang
næsten blev halveret. Søen har været tør flere gange siden, men vandstanden svinger meget
/2/.
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Figur 2.2. Kort med lodsejerinformation.

Det tidligere Viborg Amt har i 1994 /5/ beskrevet, at grundvandsstanden er 1-2 m højere tidligt
på foråret, måske over bunden i Vang sø, men i største del af året vil grundvandsstanden stå under søens bund. Det vil derfor være meget vanskeligt at bevare søen året rundt. Vandet siver ud
gennem bunden, og der er en kraftig fordampning fra de fugtige områder omkring søen hele
sommeren.
Viborg Amt kan ligeledes ikke udelukke. at vandindvindingen på Vang Vandværk, ca. 1 km øst for
søen, har en vis indvirkning, men afvandingen af Sjørring Sø har givetvis betydet en generel
sænkning af grundvandsstanden på 1 – 2 m i et stort område nord for Sjørring Sø, og det må
have været afgørende for Vang Søs tilstand /5/.
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I 1999 beskriver Viborg Amt i /12/, at det fremgår, at Vang kildeplads indvinding giver anledning
til sænkninger på ca. 2 m i det primære grundvandsmagasin i et område, der ca. er 1 km2.

3.

BESIGTIGELSER OG FELTMÅLINGER
Den 9. april 2013 blev der ved en besigtigelse af område ved Vang Sø foretaget en indledende
registrering af den aktuelle arealanvendelse, naturforhold og alle tekniske anlæg.
Den 22. maj blev der foretaget opmåling af tekniske anlæg, vandspejl, terræn mm, som supplement til højdemodellen samt opsat 5 tryktransducere (divere).
I juni blev der foretaget en fladedækkende geofysisk opmåling med DUAL M421 samt karteringsboringer.
Den 24. juni til den 6. juli blev der foretaget botaniske og ornitologiske undersøgelser (Thisted
Kommune)
Den 23. august blev der fortaget supplerende karteringsboringer.
Tre af tryktransducerne blev samlet ind den 26. juni, mens tryktransducerne i DGU nr. 29.327 og
KU2 blev samlet ind den 23. august.

Fig. 3.1. Vang Sø 9.4.2013. Til venstre den nordlige sø. Til højre hovedkanalen i den sydlige sø samt
oversvømmede marker.

På nedenstående Figur 3.2 ses opmålingspunkterne samt de målte koter eller registrerede vandspejlskoter. Resultaterne beskrives i de efterfølgende afsnit.
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Figur 3.2. Foretagne indmålinger af hhv. terræn-, bund-, vandspejl- og grundvandsspejlskoter.

I forbindelse med opmålingerne den 22. maj blev der opsat 5 tryktransducere (divere) i eksisterende boringer og i det nordlige drænhul til kontinuert måling af vandspejlet. Således kan der
udarbejdes pejletidsserier til vurdering af vandstandsniveau, vandspejlsfluktuationerne og evt.
hydrauliske sammenhænge. Placeringen af de opsatte divere ses på Figur 3.3.
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Figur 3.3. Placering af boringer og drænhul med diver.

Til kortlægning af geologien i området ved Vang Sø blev der i juni udført fladedækkende geofysisk fladekortlægning med DualEM421 i det omfang, terrænet tillod det. Ligeledes blev der udført
karteringsboringer. På Figur 3.4 ses, hvor de geologiske undersøgelser er foretaget.

Figur 3.4. Udførte geologisk undersøgelser. De blå linjer viser hvor der er indhentet DualEM421-data. De
røde firkanter viser placeringen af karteringsboringerne. De røde linjer er tidligere udført Paces (geofysik metode med en kortlægningsdybde på 20-30 m) og de lyseblå krydser er boringer fra Jupiterdatabasen.
Rapport Vang sø Rambøll
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4.

GEOLOGI

4.1

Geologisk model
I forbindelse med tolkning af geologien under og omkring Vang Sø er der taget udgangspunkt i
den eksisterende geologiske model, som foreligger fra Naturstyrelsen. I modellen er data fra
DualEM og karteringsboringerne lagt ind, og der er indlagt nye profiler. På grundlag heraf er geologien omkring Vang Sø detaljeret modelleret. Profillægningen ses på Figur 4.1.

Figur 4.1 Profillægningen i den geologiske detailmodel.

På Figur 4.2 ses det geologisk profilsnit Ø-V 8, som går gennem den sydlige del af Vang Sø. På
dette profil ses princippet i den geologiske opbygning i området.
Nederst træffes kalken, som både er dokumenteret ved geofysiske målinger og boringer. I området vest for søen er der kun meget få geologiske informationer, men data tyder på, at kalken
overlejres af et morænelerslag på omkring 4 meter. Morænelerslaget er truffet i hovedparten af
boringerne i den sydlige sø, men det forventes at laget tynder ud mod øst og til dels mod nord.
Dette bygger både på geofysikken og på den geologiske beskrivelse i DGU nr. 29.327 og 29.328.
I DualEM-målinger er der dog registeret et lavmodstandslag (lerlag) på omkring 1 meter oven på
kalken. Vest for søen er morænelerslaget overlejret af flyvesand, som er trukket ind fra vest. I
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bunden af den sydlige sø er der i karteringsboringerne fundet et gytjelag ovenpå morænelerslaget. I en enkel boring i søen er gytjelaget dog aflejret direkte ovenpå kalken.
Flyvesandet, som er trukket ind fra vest, har i det vestlige område af søen overlejret ferskvandsaflejringerne.
Øst for søen kan PACES målingerne ikke observere det tynde morænelerslag. Det er dog usikkert, om der udelukkende er sandede aflejringer ovenpå kalken, eller der evt. er et tyndt morænelerslag, som ikke kan opløses og ikke er beskrevet i boringerne.
På Figur 4.3 ses et øst-vest gående profil gennem den nordlige sø. Da det ikke har været muligt
at udføre boringer i søen pga. at den var vandfyldt, er det ikke muligt at dokumentere et evt.
gytjelag under søen. Ligeledes er det tynde morænelerslags udbredelse under søen usikker.
Som anført i beskrivelsen af profil Ø-V 8, kan PACES målingerne ikke opløse et morænelerslag
øst for søen. På profilet ses boringerne på Vang kildeplads. Det ses tydeligt, at lerlaget er meget
tyndt.

Figur 4.2. Øst – vest gående profil gennem den sydlige sø. Placering af profilet kan ses på Figur 4.1. Gul
= flyvesand, blågrøn=ferskvandsaflejringer, brun=morænelerslag, mørke grøn= kalk.
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Figur 4.3. Øst – vest gående profil gennem den nordlige sø. Placering af profilet kan ses på Figur 4.1.
Gul = flyvesand, blågrøn=ferskvandsaflejringer, brun=morænelerslag, mørke grøn= kalk.

Rapport Vang sø Rambøll

13

På Figur 4.4 ses profillægning fra den geologiske model på det historiske kort. Her ses bl.a. at
profil Ø-V 10 går igennem et evt. tidligere udløb fra den sydlige sø. I dette området er der trukket flyvesand ind over, men på profilet Ø-V10 er der i DualEM målingerne indikationer på en tilsandet kanal, se Figur 4.5. Ligeledes er der på Ø-V1 indikationer på en tilsandet nordgående kanal, se Figur 4.6.

Figur 4.4. Profillægningen i den geologiske detailmodel med det historiske kort som baggrundskort.
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Figur 4.5. Øst-vest gående profil gennem området mellem Hellebjerg Sø og den sydlige del af Vang Sø.
Placering af profilet kan ses på Figur 4.1 og Figur 4.4. Gul = flyvesand, blågrøn=ferskvandsaflejringer,
brun=morænelerslag, mørke grøn= kalk.

Figur 4.6. Øst-vest gående profil gennem området nord for den nordlige sø. Placering af profilet kan ses
på Figur 4.1 og Figur 4.4. Gul = flyvesand, blågrøn=ferskvandsaflejringer, brun=morænelerslag, mørke
grøn= kalk.
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4.2

Supplerende karteringsboringer i kanaler
For at dokumentere i hvilket geologisk lag bunden af de eksisterende kanaler samt den tilsandede kanal mod syd er beliggende i, blev der udført en række supplerende karteringsboringer. Boringsplaceringerne og resultaterne ses på Fig. 4.7.
Der blev udført 3 stk. boringer fordelt langs hovedkanalen med fokus på geologien under bunden
af kanalen med henblik på at få be- eller afkræftet, om kanalen er gravet ned til/ i kalken. Derudover blev der udført 3 stk. boringer i et forsøg på at verificere en tilsandet kanal mod syd. Endeligt blev der udført 1 stk. boring i kanalen, som løber ned mod det sydlige drænhul, ligeledes
for at undersøge geologien under bunden af kanalen.
Resultaterne af boringer mod syd, ned mod Hellebjerg sø, kunne ikke bekræfte en kanal, hvor
der er direkte hydraulisk kontakt mellem flyvesandslaget og kalken. Det skal dog bemærkes at
kanalens placering er usikker og det er tvivlsom om boringerne er repræsentative for kanalens
opfyldning.
I alle boringer, som blev boret i kanalerne, er der truffet moræneler, dog af varierende tykkelse.
I den nordligste boring (14) er der kun registreret 0,1 meter, mens der i de øvrige boringer er
lerlaget mellem 1-2 meter. Dette afkræfter dermed at kanalerne er gravet ned i kalken.

Figur 4.7. Placering af supplerende karteringsboringer samt resultaterne af heraf.
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5.

HYDROLOGI

5.1

Potentialeforhold
På baggrund af det regionale potentialekort fra 2005, udarbejdet af Viborg Amt, ses at der umiddelbart vest for Vang Sø i klit og hedeområdet ligger et potentialetoppunkt, se Figur 5.1. Herfra
falder grundvandsspejlet hhv. ud mod vestkysten og ned mod Vang Sø og lavningen, hvor Sjørring Sø er beliggende. I området nord for Vang ses ligeledes et toppunkt i potentialet. Herfra
strømmer vandet hhv. ned mod Vang og Sjørring Sø samt ud mod Vandet Sø.

Figur 5.1. Regionale potentialekort, Viborg Amt 2005.

I maj 2013 har Københavns Universitet afholdt et feltkursus, som bl.a. har til formål at indhente
information til beskrivelse af potentialeforholdene i området omkring Vangså Hede og Vang Sø,
samt at undersøge, om potentialetoppunktet ved Vangså Hede vest for Vang Sø kan be- eller afkræftes.
I området ved Vangså Hede og Vang Sø er der etableret en række boringer, hvis placering ses på
Figur 5.2. Ligeledes er de målte grundvandsstande indlagt på figuren. Det ses, at trykniveauet er
højest i klitplantagen vest for Vang Sø. På baggrund af de pejlede vandspejle har de studerende
udarbejdet et lokalt potentialekort (se Figur 5.3) samt en konceptuel model for grundvandsstrømningen ved Vangså Hede og Vang Sø (Figur 5.4).
Resultaterne fra Københavns Universitets feltkursus bekræfter potentialetoppunktet (grundvandsskellet) i klit- og hede området vest for Vang Sø, men vurderer, at toppunktet er forskudt
en smule mod vest i forhold til det topografiske toppunkt. Hvis dette er korrekt, betyder det, at
oplandet til Vang Sø er større end først antaget.
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Figur 5.2. oversigt over boringer udarbejdet under Feltkursus 3 - Københavns Universitet og målte vandspejlskoter /15/.

Figur 5.3. Isopotentialelinjer for Vangså Hede baseret på hydrauliske trykniveauer og vandstandsmålinger udført under Feltkursus 3 - Københavns Universitet /1/.
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Figur 5.4. Ny konceptuel model af Vangså Hede/ Vang Sø dannet på baggrund af feltundersøgelserne udført under Feltkursus 3 - Københavns Universitet /1/.

5.1.1

Vandstand og strømningsretninger

Målingerne foretaget den 22. maj 2013 ses på Figur 3. og bilag 1.
Trykniveauet i KU boringerne vest for søen ligger i kote 16,35 til 16,63, og med et væsentlig lavere trykniveau i kalkmagasinet øst for søen, betyder det, at grundvandet strømmer fra vest mod
øst, hvilket stemmer overens med beskrivelserne af potentialeforhold i det ovenstående afsnit.
KU boringerne afspejler formentlig trykniveauet i flyvesandslaget vest for søen, mens trykniveauet i DGU nr. 29.328 afspejlet trykniveauet i kalkmagasinet.
Da bunden af søen jf. KMS´s højdemodel ligger omkring kote 14,50 – 15, forventes det, at der
sker en udstrømning af grundvand over morænelerslaget langs den vestlige bred. Dette stemmer
overens med nogle af de betragtninger, som lodsejere i området har gjort sig tidligere.
Under besigtigelsen af området kunne der ikke umiddelbart ses et gennemløb gennem dæmningen, som adskiller den nordlig og den sydlige del af søen. Opmålingerne af vandstandene hhv.
syd og nord for dæmningen bekræfter, at der ikke er direkte hydraulisk kontakt gennem dæmningen. Dette ses ved at vandstanden syd for dæmningen ligger i kote 14,63, mens vandstanden
nord for ligger i kote 14,96. Vandstandsmålingerne viser vandstande i den nordlige sø overvejende ligger omkring kote 14,9, mens vandstandsmålingerne i den sydlige sø ligger 30 cm lavere i
kote 14,6.
Under opmålingen stod vandet i det nordlige drænhul i kote 14,288. Grundvandsstanden i boring
DGU nr. 29.327, umiddelbart øst for det nordlige drænhul, ligger i kote 14,05.
Vandspejlsmålingerne af det nordlige drænhul tyder på, at det er korrekt, at den direkte kontakt
til søen er afskåret, som lodsejeren også har udtalt.
Det ses at grundvandstanden øst for søerne er væsentlig lavere end vandstanden i både den
nordlige og sydlige sø.
Vandstandsmålingen i Hellebjerg sø ligger i kote 14,567, hvilket er lidt lavere end vandstanden i
den sydlige sø.
5.1.2

Grundvandsfluktuationer

På Figur 5.5 ses de indhentede diverdata fra de udvalgte boringer og drænhul, placeringen af disse ses på Figur 3.. Data fra tryktransducerne blev indhentet i juni, hvor det også blev besluttet at
indhente tre af de fem transducere, og det blev besluttet at lade diverne i KU2 og DGU nr.
28.327 sidde frem til august, som hhv. er placeret vest og øst for den sydlige sø. Af grafen ses,
at der er meget få fluktuationer i grundvandstanden over denne periode. Der ses kun en meget
svag faldende tendens på omkring 10 cm i boringerne DGU nr. 29.327 fra maj til august, mens
vandstand i KU2 er relativ stabilt niveau, med fluktuationer indenfor 5 cm. Det er ikke muligt at
se en evt. påvirkning fra indvinding på Vang Kildeplads.
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Figur 5.5. Grundvandsstand og vandspejlsvariationer i boringer og drænhul med diver fra maj til august
2013.

På baggrund af historiske pejletidsserier er det muligt at danne sig et indtryk af, hvordan grundvandet har varieret gennem år og årstider.
I tidligere undersøgelser af Viborg Amt i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning
er det konstateret via pejletidsserier, at der er meget betydelige årstidsvariationer (1 til 4 meter)
i grundvandsspejlet i området /12/.
På Figur 5.6 ses antallet af indberettede pejlinger til Jupiterdatabasen i området omkring Vang.
Det ses, at der er meget få boringer, hvor der er indberettet mere end 1-2 pejlinger. Der er dog
enkelte boringer med en længere pejletidsserie i området omkring Vang Sø. Disse er listet i
Tabel 5.1.
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Figur 5.6. Pejletidsserier og betydende indvindingsanlæg.

Tabel 5.1 Boringer med pejletidsserie .

DGU nr.

Indtag

30.1389

1
2
3
4
1
1
1

29.328
29.327
29.302

Antal pejlinger
2875
2875
2876
1414
51
4
169

De 4 boringer, hvorfra der foreligger pejletidsserier, er alle filtersat i kalkmagasinet. Grafer for
pejletidsserierne for de fire boringer i
Tabel 5.1 ses nedenfor. For DGU nr. 29.327 forefindes kun 4 pejlinger i perioden fra 1999 til
2012, men pejletidsserien viser, at vandstande har varieret fra omkring kote 15 til 13, hvilket er
en variation på 2 meter. Ligeledes viser pejletidsserierne i DGU nr. 29.328 og DGU nr. 29.302 en
årstidsvariation i grundvandsstanden på omkring 2 meter, hvilket formodes at være variationen
man kan forvente i området i kalkmagasinet ved Vang Sø.
Grafen for pejletidsserien i DGU nr. 30.1389 har meget store variationer, og det vurderes, at der
er informationer, som ikke er korrekt indberettet til Jupiterdatabasen, og at afbildningen på grafen derfor ikke er korrekt.
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Fig. 5.7. Pejletidsserierserier for 4 DGU-boringer.

5.1.3

Indvindingsdata

På Figur 5.6 ses, at det eneste betydelige indvindingsanlæg i området omkring Vang Sø er Thisted Drikkevands kildeplads ved Vang. Kildepladsen er placeret ca. 1 km øst for Vang Sø. På Fig.
5.8 ses de indberettede indvindingsmængder fra kildepladsen fra perioden 1983 til 2012. Af grafen ses, hvordan indvindingsmængden steg kraftigt op igennem 1980´erne, hvorefter indvindingsmængden i en lang periode lå på omkring 1.200.000 til 1.400.000 m3/år. Omkring år 2000
falder indvindingsmængden kraftigt, hvilket formentlig skyldes opsætning af vandure i private
hjem. Indvindingsmængden fra kildepladsen ved Vang har herefter ligget omkring 600.000
m3/år. De seneste par år er indvindingen faldet til omkring 500.000 m 3/år.

Figur 5.8. Indvindingsmængder fra Vang kildeplads i perioden 1983 til 2012.
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Af Naturstyrelsens simulerede potentialekort udarbejdet i forbindelse med grundvandskortlægningen fremgår det, at nok fjernes der noget vand fra kalkmagasinet ved Vang kildeplads, men
kildepladsen sænker ikke grundvandspotentialet generelt i området og dermed heller ikke vandstanden i søen. Desuden går indvindingsoplandet til Vang kildeplads, både den nye og den gamle, som var noget større, uden om søen.
5.1.4

Nedbør

Udover at grundvand kan bidrag til søen er et andet stort bidrag fra nedbør. Den nærmeste offentligt tilgængelige nedbørsstation ligger ved Skive lufthavn. Herfra foreligger nedbørsdata fra
1999, som er afbilledet på grafen på 5.9. Nedbørskurven antyder, at der har været en lille faldende tendens. Bidraget fra nedbøren skal sammenholdes med størrelsen af den potentielle fordampning fra søen. Hvis det ønskes at undersøge eventuelle ændringer i nedbør og fordampning
gennem tiden, anbefales det, at der i stedet indhente data fra målestationen 05095 Nørre Vorupør, som ligger tæt på Vang Sø, og foretage en analyse af data herfra. Data fra Nørre Vorupør
kan hentes fra Danmarks Meteorologiske Institut mod betaling.

Figur 5.9 Nedbørsmængder fra nedbørsstation ved Skive Lufthavn fra perioden 1999 til 2013.

5.1.5

Temperaturfluktuationer

På Fig. 5.10 ses temperaturfluktuationerne i boringer DGU nr. 29.328 og KU1 og det nordlige
drænhul i perioden maj og juni 2013 samt fra maj til august 2013 for KU2 og DGU nr. 29.327.
Temperaturfluktuationerne kan, som fluktuationerne i grundvandsstanden, sige noget om grundvandsmagasinerne og de hydrauliske sammenhænge.
Temperaturen i drænhullet varierer dagligt med temperaturen i luften. Det kan dermed konkluderes, at vandet i drænhullet er overfladepåvirket, og at der ikke er en opadrettet gradient og tilstrømning fra grundvand.
Det ses at kurverne for KU1 og KU2 er stigende gennem perioden, mens temperaturen i DGU nr.
29.327 og 29.328 ligger helt stabilt omkring 8 grader, hvilket er karakteristisk for et primært
grundvandsmagasin. Dette betyder, at grundvandet i KU1 og KU2 til dels er påvirket af temperaturstigningerne i luften, hvilket kan skyldes, at sandmagasinet, hvori de er placeret, i langt højere grad er overfladepåvirket end kalkmagasinet, hvori DGU 29.327 og 29.328 er placeret. Det
kan dog også være et udtryk for at KU boringerne ikke er afproppet tilstrækkeligt og boringerne
er overfladepåvirket på grund af tilstrømning ned langs filterrøret.
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Figur 5.10 Temperatur og temperaturfluktuationer i boringer og drænhul med diver fra maj til august
2013.

5.2

Vandbalance
Den årlige nettonedbør er opgjort i Tabel 5.2. for målestationen Nørre Vorupør. Afstrømningen er
på 470 mm, hvor sommeren bidrager med en negativ nettonedbør på – 66 mm, som fordamper
fra sandet og skal ”genfyldes” af nedbørsoverskuddet om efteråret. Dette er indregnet.
Det betyder, at der strømmer 4.700 m3/ha opland om året til søen gennem sandet (og evt. vandløb om vinteren). Et opland på 4,6 km2 giver således en årlig tilstrømning på et år med normal
nedbør på 2.162.000 m3. Vandindvindingen er opgjort til 500.000 m3 pr. år (afsnit 5.1.3), men
det sker fra det nedre grundvandsmagasin.
I Tabel 5.3 er sænkningen i vandstanden i søen udregnet for en normal sommer, en tør sommer
og en våd sommer.
I en sø uden tilløb og uden afløb eller udsivning vil vandstanden falde 11 cm på en normal sommer og op til 34 cm på en tør sommer på grund af nettofordampningen. Den viste sø på ca. 12
ha vil således miste 13.000 – 40.000 m3 på en sommer. Hvis vi kunne holde på hele vinterens
tilstrømning i en ønsket vandspejlskote, ville vandstanden i søen om sommeren kun falde 10 –
34 cm, eller mindre, hvis der stadig var en lille tilstrømning gennem sandet om sommeren.
Tilstrømningen i en tør vinter med 50 % af normal nedbør vil stadig være 184 mm svarende til
850 000 m3, der langt overstiger fordampningen om sommeren.
I løbet af et normalt nedbørsår er der således ca. 2.150.000 m3 (med det givne opland), der løber fra søen ved nedsivning til kalklaget og derfra til vandindvindingen eller til afvandingskanalen
i Sjørring Sø.
I Afsnit 7 er konsekvenserne af nedsivningen til det nedre grundvandsmagasin i kalken vurderet.
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Tabel 5.2. Afstrømning fra oplandet til Vang Sø.
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Tabel 5.3. Vandbalance for Vang Sø.
Målestation Nr. Vorupør

Vandstand i mm i søen uden tilløb og nedsivning - Udgangspunkt 1.april i 0,0 mm

Normal sommer
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Normal nedbør - halv korrektion

Måned

88

56

65

47

48

55

59

79

94

105

113

98

906

Fordampning fra frie vandflader

10

10

22

45

80

105

90

80

50

20

10

8

530

78

46

43

2

-32

-50

-31

-1

44

85

103

90

375

287

333

0

2

-30

-80

-111

-113

-69

16

119

209

M

J

J

A

S

Nettonedbør i søer
Vandstand i søen fra 0,0 mm 1.april

Tør sommer

50 % nedbør og 125 % fordampning
J

Middel vinterperioden - halv korrektion

88

F

M

A

56

65

47

Middel sommerperioden - halv korrektion (50 %)

24

27

29

39

47

Året

O

N

D

Året

105

113

98

571
167

Fordampning fra frie vandflader (125 %)

10

10

22

45

100

131

113

100

62,5

20

10

8

631,25

Nettonedbør i søer

78

46

43

2

-76

-104

-83

-61

-16

85

103

90

107

Vandstand i forhold til vintervandstand

19

64

0

2

-74

-178

-261

-322

-337

-252

-150

-59

M

J

J

A

S

Våd sommer

150 % nedbør og 75 % fordampning

Middel vinterperioden - halv korrektion

J

F

M

A

88

56

65

47

Middel sommerperioden - halv korrektion (50 %)

72

82

88

118

141

O

N

D

Året

105

113

98

571
501

Fordampning fra frie vandflader (125 %)

10

10

22

45

60

78,8

67,5

60

37,5

20

10

8

428,75

Nettonedbør i søer

78

46

43

2

12

4

21

58

103

85

103

90

644

555

601

0

2

14

17

38

96

200

284

387

477

Vandstand i forhold til vintervandstand

6. BIOLOGISKE UNDERSØGELSER
6.1

Botaniske forhold
Botaniske undersøgelser i området er foretaget 24.6 til 2.7.2013 af Thisted Kommune ved Holger
Søndergård, Tved. I undersøgelsen er området i og omkring søerne opdelt i 38 delområder. For
hvert delområde er der foretaget registreringer af artssammensætning mv., og der er foretaget
en bedømmelse af en eventuel påvirkning ved en vandspejlsstigning i området på 0,5-1 m (Bilag
1).
Områder med særlige botaniske forekomster er område 16-20 (mose og hængesæk), samt område 23 og 24 (søer) (Fig. 6.1). Særlig område 17 og 18 rummer større forekomster af rundbladet soldug og liden vintergrøn. Område 20 har en forekomst af kambregne der er sjælden uden
for Nordvestjylland
I den midterste del af Vang Sø er vegetationen domineret af rørgræs på mere eller mindre fugtig
bund, og der er ikke særlige botaniske forekomster.
Omkring Hellebjerg sø er der en forholdsvis våd rørsump, og på de lidt højere arealer dominerer
rørgræs. Der er ikke registreret særlige botaniske forekomster.
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Fig. 6.1. Oversigt over delområder fra den botaniske undersøgelse af Vang Sø.

6.2

Fugleliv
Fuglelivet i Vang Sø er undersøgt i perioden 24.6 – 2.7.2013 af Thisted Kommune ved Holger
Søndergård. Desuden har DOF ved Jan Skjoldborg Kristensen, Jens Brolev og Søren Krag foretaget fugleoptæller gennem 2013 i området.
.
Området rummer en række ynglende vandfugle, herunder 1 par traner i den nordlige del af Vang
Sø. I Vang Sø yngler endvidere 1 par gråstrubet lappedykker og mindst 1 par vandrikser. Søen
rummer endvidere flere arter andefugle som gråand, krikand og atlingand. Endvidere er dobbeltbekkasinen, der foretrækker våde områder som hængesæk o.l., og vibe hørt og set i yngletiden i
både den nordlige og den mellemste del af Vang Sø.
I de tørre områder yngler 1-2 par rødrygget tornskade.
Samlet set er Vang sø af betydning for ynglende vandfugle.

6.3

Bilag IV arter
Plante- og dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV skal ydes streng beskyttelse i deres naturlige
udbredelsesområde. Det vil sige, at deres yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges, og arterne må ikke efterstræbes eller forstyrres.
Vang sø ligger inden for det naturlige udbredelsesområde af følgende Bilag IV arter:
Damflagermus
Vandflagermus
Langøret flagermus
Birkemus
Odder
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Markfirben
Stor vandsalamander
Spidssnudet frø
6.3.1

Damflagermus

Damflagermusen er sjælden i Danmark. Kendskabet til damflagermusens yngleområder i Danmark er ringe, men det ser ud som om damflagermus især slår sig ned i huse og sjældnere i hule
træer. Kolonierne ligger i nærheden af jagtområderne. Disse er ofte vandflader af større søer,
åer, fjorde, sunde og tagrørsbevoksninger. Damflagermus overvinter i kalkgruberne i Mønsted og
Daugbjerg.
Vang Sø i sin nuværende form kan utvivlsomt anvendes som fourageringsområde for arten.
6.3.2

Vandflagermus

Vandflagermusen er en af Danmarks almindeligste flagermus. Om sommeren holder vandflagermusen først og fremmest til i træer med hulheder og sprækker, næsten aldrig i huse. På grund af
dens tilknytning til bl.a. vandløb finder man den også engang imellem under gamle stenbroer o.
lign. Dens jagtområder er først og fremmest over søer, damme og større vandløb. Den overvintrer i kalkgruberne i Daugbjerg og Mønsted.
Vang Sø i sin nuværende form kan utvivlsomt anvendes som fourageringsområde for arten.
6.3.3

Langøret flagermus

Langøret flagermus er relativt udbredt i Danmark. Om sommeren holder den langørede flagermus oftest til i lader og på kirkelofter, men også i andre slags bygninger. Arten holder også til i
hule træer. Det foretrukne landskab for den langørede flagermus er afvekslende frodige kulturlandskaber med gårde, haver, parker, alléer og små løvskove m.m. Her jager den tæt og lavt
under og omkring træer og ofte helt inde i vegetationen eller tæt langs mure og tagflader.
Umiddelbart vurderes Vang sø ikke at være et fourageringssted for arten
6.3.4

Birkemus

Birkemusen findes i to hovedbestande i Danmark, en i det vestlige Limfjordsområde samt en
i det sydlige Jylland. Birkemus forekommer påi en stor variation af levesteder, hvoraf de vigtigste
synes at være fugtige områder i forbindelse med vandløb eller fjorde samt tilstødende tørre arealer.
Vang sø med omgivelser kan derfor være en potentiel lokalitet for denne art.
6.3.5

Odder

Odderen er udbredt over det meste af Jylland og er begyndt at vise sig på Fyn og Sjælland efter
mange års fravær. Odderen lever i tilknytning til vådområder. Den findes i såvel stillestående
som rindende vand, og både i saltvand og ferskvand, især søer og moser med store rørskovsområder. Tætheden af oddere er aldrig særlig stor, da arten kræver meget plads, ofte mere end 10
km vandløb. Er levestedet ikke optimalt for odderen, vil den færdes i et endnu større område.
Vang Sø med omgivelser vil formentlig være egnet som levested for odder.
6.3.6

Markfirben

Markfirben forekommer spredt i hele landet. Det yngler på en række forskellige typer af levesteder, lige fra menneskeskabte levesteder som vejskråninger, jernbaneskråninger og råstofgrave
(typisk grusgrave), til mere naturlige levesteder som overdrev, heder, højmoser, strandenge,
klitter og kystskrænter. Kendetegnende for disse yngleområder er, at de indeholder solvendte
skråninger med veldrænende, løse jordtyper og sparsom bevoksning, typisk lave urter eller et
løst dække af græsser.
Umiddelbart vurderes det, at der ikke er velegnede levesteder for markfirben i Vang sø eller de
nærmeste omgivelser.

Rapport Vang sø Rambøll

28

6.3.7

Stor vandsalamander

Stor vandsalamander er udbredt i det meste af Danmark. I store dele af Vest- og Nordjylland forekommer den kun meget sporadisk eller mangler helt. I de østlige dele af landet er den meget
almindelig og kan forekomme overalt. Stor vandsalamander yngler i vandhuller af meget forskellig størrelse. Det er ikke unormalt at finde den i vandhuller på under 100 m². Den kræver forholdsvis rent vand. Stor vandsalamander er som regel meget stedfast i forhold til ynglestedet.
Stor vandsalamander forekommer almindeligt i Vang Sø. På den østlige side af Vang sø er der 3
små vandhuller, der ligger i forlængelse af drængrøfter. Vandhullerne tørrer ud om sommeren.
Vandhullerne vurderes ikke at være egnede levesteder for stor vandsalamander.
6.3.8

Spidssnudet frø

Spidssnudet frø er almindelig stort set i hele landet. Spidssnudet frø yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhuller til bredden af store søer og fra helt overskyggede ellesumpe
til fuldstændig lysåbne vandhuller. Den største ynglesucces opnår arten i vandhuller uden fisk. I
vandhuller med fisk er ynglesuccesen størst, hvis der er en tæt sumpvegetation, hvor haletudserne kan skjule sig for fiskene.
Spidssnudet frø forekommer almindeligt i Vang sø.

7.

VURDERING AF MULIGHED FOR GENOPRETNING

7.1

Mulighed for at hæve vandstanden til kote + 16,0 m som i 1899
På historiske kort fra 1899 er vandstanden i Vang Sø opgivet til kote 50’ svarende til kote+ 16,0
m. Dette er vandstanden efter afvandingen af Sjørring Sø i 1858. Den afvandede Sjørring Sø er
vist på det samme kort. Hvis afvandingen har medført en vandstandssænkning i Vang Sø på 1 m,
må det have stået i kote + 17 m før afvandingen. Terrænkoten i Sjørring Sø er + 10 m, vandstanden i afvandingskanalen ved broen for Kanalvej er ca. + 9,5 m om vinteren og + 9,2 m om
sommeren. Afvandingen af Sjørring Sø kan således godt afvande det øvre magasin i kalklaget
med en potentialforskel på ca. 4 m.
Faldet i vandstanden i Vang Sø fra kote + 16,0 m i 1899 til + 14,9 m i dag må derfor skyldes andre ændringer end afvandingen af Sjørring Sø. Vandindvindingen i Vang sker fra kalken, så det
påvirker ikke direkte søen, men tager det vand, der fra søen trænger ned i kalken.
Den kendte ændring er afvandingen gennem brønde til kalken. Brøndene afvander til kalken, også selv om kalklaget er vandmættet med en vandstand målt til + 14,05 m, da det stadigt er lavere end søens vandstand. Det vil være meget enkelt at stoppe brøndene med ler og bentonit og
derefter følge, hvad der sker med vandstanden i Vang Sø.
Der kan desuden være mulighed for afvanding gennem bunden af kanalerne i Vang Sø
Boring 32 viser kun 0,10 m moræneler over kalken og boringen i den sydlige ende viser flyvesand direkte på kalken.
Hvis lukning af brøndene ikke hjælper tilstrækkeligt, kan de kanaler med lille eller ingen lag af
moræneler renses op og forsegles med ler / bentonit. Det vil selvfølgelig være billigere at gøre
inden der kommer vand i søen og kan derfor gøres samtidigt med lukning af brøndene.
Nationalpark Thy kan gennemføre jordfordeling / erstatninger ud fra en vandstand på + 16,0 m
(1,1 m vandstandsstigning). Det svarer til den ”naturlige” vandstand efter tørlægningen af Sjørring Sø. Det vil næppe være muligt at hæve vandstanden mere uden betydelige anlægsarbejder,
fordi vandet løber over moræneleret langs den østlige bred til det afvandede kalklag.
For at undgå at komme til at afvande den nordlige sø gennem den sydlige sø, kan dæmningen
mellem de to søerbeholdes. Dæmningen har kote 15,75.
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Et scenarium, der omfatter oprensning af Vang sø anbefales ikke, da der vil være stor risiko for
at skabe direkte forbindelse til den underliggende kalk, og dermed for tømning af søen.

7.2

Beregninger af tætheden af søbunden under Vang Sø
En forudsætning for at søen kan holde vand i tilfælde af gennemførsel af tiltag til hævning af
vandstanden er en vis tæthed af søbunden. Rambøll har derfor gennemført beregninger og vurdering af udstrækningen og tætheden af bundlagene i søen. Vurderingerne bygger på det netværk af geologiske øst-vestgående profiler, som Rambøll har udført og de supplerende jordprofiler. På den baggrund har det været muligt at opstille en forholdsvis detaljeret model af udbredelsen og tykkelsen af bundlagene i søen.
Beregningerne af nedsivningen gennem søbunden forudsætter, at ”hullerne” i det vandstandsende lag under søerne er blevet lukket. I den forbindelse er det antaget, at de steder, hvor morænelerslaget er < 0,5m, og hvor gytjelage ligeledes er <0,5m, er der foretaget en lapning svarende til at morænelerslaget har en minimumstykkelse på 0,5 m.
I beregningerne er der regnet med en min., middel og max. ledningsevne hhv. på gytje laget og
morænelerslaget. Der er foretaget en beregning af den samlede nedsivningsmængde gennem
både moræneler og gytje. I Tabel 7.1 er vist de anvendte ledningsevneværdier.
Tabel 7.1. Ledningsevneværdier moræneler og gytje.

Materiale

K_Max
(m/s)

K_Mid
(m/s)

K_Min
(m/s)

Gytje

1,00E06
5,00E06

1,00E07
5,00E07

1,00E-08

Moræneler

5,00E-08

I Tabel 7.2 er vist de beregnede mængder, der under ovennævnte forudsætninger siver ned gennem bunden af søen, fordelt på den nordlige og den sydlige del.
Tabel 7.2. Nedsivning gennem søbunden i den nordlige og den sydlige sø.

SØ

Q_Max
(m3/d)

Q_Mid
(m3/d)

Q_Min
(m3/d)

Areal
Km2

Nord

58.099

5.810

581

0,147

Syd

35.401

3.540

354

0,089

Den større mængde som siver ud gennem bunden af den nordlige sø skyldes, at den nordlige sø
har et større areal end den sydlige. Kendskabet til geologien under den nordlige sø er mere sparsom, da der af gode grunde (vand i søen) ikke har kunnet laves undersøgelser her.
7.3

Scenarier for vandstande i søen
På baggrund af data for opstilling af vandbalancen i afsnit 5.2 samt de beregnede data for nedsivning gennem søbunden, er der gennemført beregninger for 7 scenarier De detaljerede beregninger er vist i Bilag 2:
1.
2.
3.
4.
5.

Middel gennemsivning
Minimumsgennemsivning
Gennemsivning 4400 m3 normal nedbør
Gennemsivning 4400 m3 tør vinter 70 % nedbør
Gennemsivning nordlige sø 2750 m3 normal nedbør
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6. Gennemsivning nordlige sø 2750 m3 tør vinter 70 % nedbør
7. Gennemsivning sydlige sø 1675 m3 normal nedbør
7.3.1

Scenarie 1 for middel gennemsivning

Dette scenarie beskriver ændringer i vandstanden i søen gennem 1 år fra januar til december ved
gennemsnitsnedbør og en middel ledningsevne for søsedimentet (Fig. 7.1 og Tabel 7.3).
Tabel 7.3 Vandstandsdata for middel gennemsivning.

Grundvandsopland

4,6

km2

Direkte opland

55

ha

Nettoafstrømning

470

mm/år

Årligt tilløb

2.162.000

m3

Nedsivning pr. døgn

9350

m3

Nedsivning pr. år

3.412.750

m3

Areal af søfladen

24

ha

Med en gennemsnits sødybde på ca. 1 m ses det, at søen tørrer ud fra maj måned. Dette scenarium er tydeligvis mere tørt end virkeligheden i et normalår.

Middel gennemsivning
100,0
0,0
-100,0
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-200,0
-300,0
-400,0
-500,0
-600,0
Ændring i søens vandstand pr. md (cm)
Akkummuleret ændring i vandstand (cm)
Fig. 7.1. Vandstand i Vang Sø ved middel gennemsivning. Ændringerne er i forhold til den givne vintervandstand et år.

7.3.2

Scenarie 2 for minimumsgennemsivning

Dette scenarie beskriver ændringer i vandstanden i søen gennem 1 år fra januar til december ved
gennemsnitsnedbør og den minimale ledningsevne for søsedimentet (Fig. 7.2 og Tabel 7.4).
Tabel 7.4. Vandstandsdata for minimal gennemsivning.

Grundvandsopland

4,6

km2

Direkte opland

55

ha

Nettoafstrømning

470

mm/år

Årligt tilløb

1.692.000

m3

Nedsivning pr. døgn

935

m3
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Nedsivning pr. år

341.275

m3

Areal af søfladen

24

ha

Med en gennemsnits sødybde på ca. 1 m ses det, at søens vandstand stiger gennem året, også i
den tørre periode. Dette scenarium er tydeligvist for vådt.

Minimum gennemsivning
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Ændring i søens vandstand pr. md (cm)
Akkummuleret ændring i vandstand (cm)
Fig. 7.2. Vandstand i Vang Sø ved minimum gennemsivning. Ændringerne er i forhold til den givne vintervandstand et år.

7.3.3

Scenarie 3 for døgngennemsivning på 4400 m3 normal nedbør

Minimum gennemsivning giver overskud af vand hele sommeren og middel gennemsivning tømmer søen en stor del af året. Ud fra den aktuelle nedbør i 2012-2013 og vandstanden i søen fra
1. september 2013 til 15. november 2013 har det vist sig, at en gennemsivning på 2750 m 3/døgn
i den nordlige sø giver en udmærket beskrivelse af vandstanden gennem året, jf. scenarie 6.
Denne gennemsivning er derfor anvendt i de følgende scenarier, og vil ekstrapoleret til hele søen
være 4400 m3/år. Det ses, at søen ved normalnedbør holder vand hele året, men at vandstanden
er lav sidst på sommeren (Fig. 7.3, Tabel 7.5.).
Tabel 7.5. Vandstandsdata for gennemsivning på 4400 m3.

Grundvandsopland

3,6

km2

Direkte opland

55

ha

Nettoafstrømning

470

mm/år

Årligt tilløb

1.692.000

m3

Nedsivning pr. døgn

4400

m3

Nedsivning pr. år

1.606.000

m3

Areal af søfladen

24

ha

Rapport Vang sø Rambøll

32

Nedsivning pr. døgn 4400 m3
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Fig. 7.3. Vandstand i Vang Sø gennemsivning på 4400 m3/døgn. Ændringerne er i forhold til den givne
vintervandstand et år. Ved høje vandstande afvander søen til brønde og kanaler, der står i forbindelse
med kalken. Derfor er den akkumulerede ændring i vandstanden vist konstant i begyndelsen af perioden.

7.3.4

Scenarie 4 for døgngennemsivning 4400 m3 tør vinter

Dette scenarie beskriver ændringer i vandstanden i søen gennem 1 år fra januar til december ved
en tør vinter som i 2012/2013 og en gennemsivning på 4400 m3. Det ses, at søen tørlægges i en
periode sidst på sommeren (Tabel 7.6 og Fig. 7.4).
Tabel 7.6. Vandstandsdata for gennemsivning på 4400 m3 tør vinter.

Grundvandsopland

3,6

km2

Direkte opland

55

ha

Nettoafstrømning

299

mm/år

Årligt tilløb

1.076.400

m3

Nedsivning pr. døgn

4400

m3

Nedsivning pr. år

1.606.000

m3

Areal af søfladen

24

ha
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Nedsivning pr. døgn 4400 m3
efter en tør vinter
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Fig. 7.4. Vandstand i Vang Sø gennemsivning på 4400 m3/døgn tør vinter. Ændringerne er i forhold til
den givne vintervandstand et år. Ved høje vandstande afvander søen til brønde og kanaler, der står i forbindelse med kalken. Derfor er den akkumulerede ændring i vandstanden vist konstant i begyndelsen af
perioden.

7.3.5

Scenarie 5, 2750 m3, det nordlige bassin et normalår

Dette scenarie beskriver ændringer i vandstanden i det nordlige bassin i et år med normal nedbør
(Tabel 7.7 og Fig. 7.5). De 2750 m3 er den gennemsivning, der ser ud til at passe bedst i forhold
til den aktuelle vandstand gennem året jf. scenarie 6. Søen opretholder vandspejlet hele året i
dette scenarie.
Tabel 7.7. Vandstandsdata for gennemsivning på 2750 m3 nordlige sø normalår.

Grundvandsopland

2,5

km2

Direkte opland

35

ha

Nettoafstrømning

470

mm/år

Årligt tilløb

1.175.000

m3

Nedsivning pr. døgn

2750

m3

Nedsivning pr. år

1.003.750

m3

Areal af søfladen

14,7

ha
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Nordlige Sø, 2750 m3
gennemsivning i normalår
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Fig. 7.5. Vandstand i Vang Sø gennemsivning på 2750 m3/døgn. Ændringerne er i forhold til den givne
vintervandstand et år. Ved høje vandstande afvander søen til brønde og kanaler, der står i forbindelse
med kalken. Derfor er den akkumulerede ændring i vandstanden vist konstant i begyndelsen af perioden.

7.3.6

Scenarie 6, 2750 m3, det nordlige bassin, efter en tør vinter

Dette scenarie beskriver ændringer i vandstanden i det nordlige bassin gennem 1 år fra juni 2012
til oktober 2013 ved den aktuelle nedbør (tør vinter) og en gennemsivning på 2750 m3. Nettoafstrømningen er beregnet til 377 mm med de målte nedbørsmængder i perioden. De 2750 m3 er
den gennemsivning, der ser ud til at passe bedst i forhold til den aktuelle vandstand gennem året
(Tabel 7.8 og Fig. 7.6). I 2013 kunne man gå på bunden af søen den 1. september (Fig. 7.8).
Denne gennemsivning anvendes i scenarie 3, 4, 5 og 7.
Tabel 7.8. Vandstandsdata for gennemsivning på 2750 m3 nordlige sø tør vinter.

Grundvandsopland

2,5

km2

Direkte opland

35

ha

Nettoafstrømning

377

mm/år

Årligt tilløb

942.500

m3

Nedsivning pr. døgn

2750

m3

Nedsivning pr. år

1.003.750

m3

Areal af søfladen

14,7

ha
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Nordlige Sø, 2750 m3
gennemsivning efter en
tør vinter i 2013
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Fig. 7.6. Vandstand i Vang Sø gennemsivning på 2750 m3/døgn. Ændringerne er i forhold til den givne
vintervandstand et år. Ved høje vandstande afvander søen til brønde og kanaler, der står i forbindelse
med kalken. Derfor er den akkumulerede ændring i vandstanden vist konstant i begyndelsen af perioden.

7.3.7

Scenarie 7, det sydlige bassin, 1675 m3 gennemsivning

Dette scenarie beskriver ændringer i vandstanden i det sydlige bassin gennem et år ved normalnedbør og en gennemsivning på 1675 m3. Vandstanden i den sydlige sø er beregnet under forudsætning af, at den bliver adskilt fra den nordlige sø, når vandet er faldet 25 cm til kote + 15,75
m. Vandstanden it i den sydlige vil falde 0,8 til 1,0 m i august – oktober. Det betyder nok at den
sydlige sø vil være meget lavvandet evt. næsten tør i denne periode (Fig. 7.7 og Tabel 7.9).
Tabel 7.9. Vandstandsdata for gennemsivning på 1675 m3 nordlige sø tør vinter.

Grundvandsopland

1,1

km2

Direkte opland

20

ha

Nettoafstrømning

470

mm/år

Årligt tilløb

517.000

m3

Nedsivning pr. døgn

1675

m3

Nedsivning pr. år

611.375

m3

Areal af søfladen

8,9

ha
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Fig. 7.7. Vandstand i Vang Sø sydlige bassin ved gennemsivning på 1675 m3/døgn. Ændringerne er i forhold til den givne vintervandstand et år. Ved høje vandstande afvander søen til brønde og kanaler, der
står i forbindelse med kalken. Derfor er den akkumulerede ændring i vandstanden vist konstant i begyndelsen af perioden.

Fig. 7.8. Vang sø den 1.september 2013 (Foto Erik Møller Christensen).
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8.

PROJEKTFORSLAG

8.1

Hovedprojekt med hele søen
Det primære projektforslag tilstræber at genskabe forholdene i hele Vang Sø, som de så ud efter
afvandingen af Sjørring Sø, men inden afvandingen af Vang Sø til det underliggende kalklag blev
gennemført. Det svarer til en hævning af vintervandstanden med 1,1 – 1,4 m i henholdsvis den
nordlige og den sydlige del af søen til kote + 16,0 m.
Afvandingen af Vang Sø blev udført dels ved at grave grøfter til brønde gennem laget af moræneler og dels ved efterfølgende at grave afvandingsgrøfterne, som er synlige i den sydlige sø.
Anlægsarbejderne skal afbryde alle de gennemgravninger af gytje og lerlag, der kan lede vandet
til kalken. Der er registreret en brønd og en kanal langs østbredden ved den nordlige sø og en
brønd ved den sydlige tværgrøft i den sydlige sø. På højdemodellen kan der ses et ”hul” i den
nordlige tværgrøft, som ligeledes kan være en brønd. På ortofotos frem til 2002 ses desuden en
udgravning ved den midterste tværgrøft. Dette skal kontrolleres ved detailprojektet, så alle huller
til kalken kan lukkes.
Der etableres overløb fra søerne gennem de to kendte huller. Hullerne renses op til kalken og der
udlægges 1,0 m singels i bunden af hullerne. Der sættes et Ø 600 MM PEH-rør som en brønd
uden bund med dæksel i kote + 17,0. Hullet opfyldes med komprimeret lerjord, evt. suppleret
med en bentonitmembran. Fra søbredden til brønden lægges et Ø 200 mm PVC rør med 10 %
fald fra en bundkote på + 16,00 m ved indløbet fra søen.
Grøften langs østbredden af den nordlige sø oprenses og tilfyldes med 1,0 m lerjord eller 0,5 m
lerjord dækket med en bentonitmembran med kontakt til lerjord i bredderne. Der efterfyldes med
den opgravede jord.
Hvor den langsgående grøft og de tre tværgrøfter er gravet ned i lerjorden, så der er mindre end
1 m ler eller gytje under bunden, skal grøften oprenses og efterfyldes med komprimeret lerjord.
I forbindelse med detailprojekteringen udføres håndboringer i grøfterne, for at lokalisere de
strækninger, der skal oprenses og efterfyldes med lerjord. Der tages stikprøver af dybden af de
mindre grøfter vest for hovedkanalen for at sikre tilstrækkelig tykkelse af lerlaget under disse
grøfter.
For at undgå at komme til at afvande den nordlige søen gennem udsivning til den sydlige sø, beholdes dæmningen i kote 15,75 mellem den nordlige og den sydlige sø. Det betyder, at søerne
bliver adskilt når vandet er faldet 25 cm til kote + 15,75 m. Ved normal nedbør vil vandstanden i
den nordlige sø falde 0,6 – 0,75 m i perioden august til oktober, medens den i den sydlige sø i
samme periode vil falde 0,8 – 1,0 m. Søen vil i den situation være lavvandet til tidvist tør.
Af hensyn til den fremtidige pleje skal der udføres et hegn rundt om søen og det påvirkede areal
op til matrikelgrænsen i kote + 17,0 m på de arealer, hvor man ønsker engene får direkte forbindelse med søfladen uden opvækst af tagrør. Dette kan gælde den østlige og sydlige bred.

8.2

Alternativ med sø alene i den nordlige del
Som et alternativ kan søen genskabes alene i den nordlige del. Der skal i dette tilfælde ikke udføres nogle arbejder med brønde og grøfter i den sydlige del, men til gengæld udføres et 200 m
lagt dige i adskillelsen mellem de to søer, hvor der er et ældre dige. Der skal graves op til gytje
eller moræneler, hvorefter der udlægges en bentonitmembran på et underlag af sand. Membranen tildækkes med 0,10 m sand, hvorefter det bedste sandede af den opgravede jord kan lægges
tilbage. Membranen føres op til kote + 16,50 m og afdækkes med jord til kote + 16,70 m, hvorved der tages hensyn til nogen sætning i jorden under diget. Der udføres en ca. 10 m bred banket foran diget udformet som en , der beskytter diget mod erosion fra søen.
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8.3

Fugleø som en mulighed
Etablering af en fugleø i den sydelige del af Vang Sø kan forbedre forholdene for ynglefuglene,
idet den i ynglesæsonen i maj-juni vil være omgivet af vand, og dermed sikret mod ræve. Dette
vil gavne ynglefugle som vibe, rødben, arter af ænder og knopsvane. Sommer og efterår vil øen
blive anvendt af rastende vade- og andefugle. Anvendelse af pløjejord til øen vil alt andet lige betyde, at de næringsfattige plantesamfund vil indfinde sig hurtigere i de områder, hvor materialet
til øen hentes.
Det vil være let at etablere en rævesikker fugleø i den sydlige del af Vang Sø ved at doze pløjejorden og sand op fra dyrkede parceller til en naturligt formet ø i kote +16,0 - + 16,50 m. Øen
skal etableres med flade bredder 1:10 ned til kote + 15,5 m. Med en vanddybde på ca. 0,7 m
mellem øen og bredden kan øen plejes ved afgræsning, hvis kvæget har mulighed for at gå over
til øen, når vandstanden falder om sommeren. Det praktiseres i Nørreballe Nor, hvor køerne afgræsser de to fugleøer, som de har adgang til.
Anlægsomkostninger til en fugleø vurderes til ca. 30.000 kr. ekskl. moms
Medtages fugleøen ikke i projektet, vil de naturmæssige fordele ved gennemførelse af hovedprojektet dog ikke blive væsentlig mindre.
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9.

KONSEKVENSVURDERING AF PROJEKTFORSLAG

9.1

Afvandingsmæssige forhold
Til beskrivelse af de nuværende og fremtidige afvandingsforhold, er vandspejlet i den eksisterende/kommende sø projiceret vandret ud i det omgivende terræn. Denne vandspejlsmodel er efterfølgende fratrukket terrænmodellen, således at der fremkommer en ny model, som beskriver
vandspejlets beliggenhed i forhold til terrænet.
Drændybderne er delt op på følgende måde (under terræn):
Tabel 9.1. Betegnelse for drændybder.

<0

Frit vandspejl

0-25 cm
25-50 cm
50-75 cm
75-100 cm
>100 cm

Sump
Våd eng
Fugtig eng
Tør eng
Dyrkningsjord

De afvandingsmæssige forhold er beskrevet for følgende situationer:
9.1.1

Eksisterende forhold

De eksisterende afvandingsmæssige forhold er vist på Fig. 9.1. Der er taget udgangspunkt i
vandspejlskote 14,90 for den nordlige sø og 14,60 for den sydlige sø.
9.1.2

Vandspejl 16,0 m begge søer.

De afvandingsmæssige konsekvenser vil være, at den sydlige del får et vandspejl, der strækker
sig noget mod øst, som vist på Fig. 9.1. Også midtstykket bliver noget vådere, især mod øst.
Den vestlige bred bliver en smule smallere. Kote 16,0 vil være den maximale vandstand på grund
af overløbet til de kendte brønde, der oprenses og forsynes med en faskine. Ekstrem afstrømning
til søen vil muligvis som i dag kunne få vandstanden til at stige yderligere, men med de oprensede brønde vil det være mindre end i dag.
9.1.3

Vandspejl 15,25 m nord og 15,00 m syd.

Afvandingsdybderne i en sommersituation med lav vandstand er vist på Fig. 9.2. Søerne adskilles
ved vandspejl < 15,75 m og den sydlige sø bliver lavvandet, og kan i nogle år utvivlsomt tørre
helt ud. Udstrækningen af områderne med sump og eng er større. Udtørring vil i den sydlige sø
kunne finde sted efter forudgående nedbørsfattige vintre og vil muligvis stadig kunne ske i den
nordlige sø, men meget sjældnere, da forårsvandstanden vil være 1 m højere end i dag.
9.1.4

Vandspejl 16,0 m for den nordlige sø

Situationen er den samme som i 9.1.2, bortset fra at den sydlige sø ikke påvirkes (Fig.9.3.)
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Fig. 9.1. Afvandingsdybder, eksisterende forhold og vandspejl i kote 16,0. Vintervanddybden i den sydlige sø er på kortet til højre ca. 1,40 m.
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Fig. 9.2. Afvandingsdybder, eksisterende forhold og vandspejl i kote 15,25 nord og 15,00 syd. Vandstanden i den sydlige sø er på kortet ca. 40 cm.
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Fig. 9.3. Afvandingsdybder, eksisterende forhold og vandspejl i kote 16,0 nordlige sø.
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9.2

Dyrkningsmæssige forhold
Arealanvendelse i den nuværende og den fremtidige situation afhænger arealanvendelsen af
drændybden, jf. tabel 9.1. Drændybder > 1 m betegnes normalt som dyrkningsjord.
Tabel 9.2. Drændybde og mulig arealanvendelse.

Arealtype

Dyrkningsjord
Tør eng og
fugtig eng

Våd eng

Sump

Frit vandspejl

Drændybde
m (sommermiddel)

>1 m

Anvendelse

Areal (ha)

Areal (ha)

Areal (ha)

Eksisterende

Hovedprojekt

Hovedprojekt Landbrugsjord
fordelt på
arealtyper

Dyrkning

13,5

0

0,50-1 m

Mulighed for
overvintrende afgrøder, velegnet
til græsning, høslet

7,4

5,8

3,1

0,25-0,50 m

Mulighed for ikkeovervintrende afgrøder, græsning

4,7

2,8

1,8

0-0,25 m

Begrænsede muligheder for afgræsning

8,7

2,6

2,3

<0 m

Ingen afgræsning

7,3

30,4

2,4

41,6

41,6

9,6

I alt

Inden for det påvirkede område (dvs. det areal hvor afvandingstilstanden ændres) vil der ske en
forskydning af arealanvendelsen fra dyrkningsjord til sø-overflade, jf. Tabel 9.2.
Ved ekstreme nedbørshændelser har lokale beboere fortalt, at vandet en gang imellem har oversvømmet det sydlige areal, dvs. at tilstrømningen er større end de nuværende brønde kan afvande. Ved en projektgennemførelse renses brøndene op ved overløbene, men det kan ikke garanteres, at de altid kan afvande en stor tilstrømning. Da hyppigheden af oversvømmelser ved gennemførelse af hovedprojektet vil være mindre end i dag pga. bedre afløbsforhold i brøndene ved
vandstande over 16 m, vil den dyrkningsmæssige påvirkning være mindre end i dag.
9.3

Tekniske anlæg
Der vil ikke være tekniske anlæg såsom veje, broer, bygninger elmaster e.l., der påvirkes af projektet,

9.4

Tilstødende arealer og områder, inkl. Hellebjerg Sø

9.4.1

Tilstødende arealer

De påvirkede arealer er vist på Fig. 9.1-9.3, jf. afsnit 9.1 og 9.2.
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9.4.2

Hellebjerg Sø

På gamle kort (Fig. 4.4) fremgår det, at der tidligere har været en kanal mellem den sydlige sø
og Hellebjerg Sø. Den geologiske modellering af området tyder også på, at der måske er en tilsandet kanal fra den sydlige sø til Hellebjerg Sø, (Fig.4.5), idet der i et forholdsvist smalt område
mellem de to søer ikke er moræneler. Det betyder, at evt. afstrømmende vand formentlig vil sive
direkte ned i kalken. Gradienten er endvidere meget lav mellem de to søer og udstrømningen
forventes derfor tillige at være lille.
Det formodes endvidere, at Hellebjerg sø har sit eget afløb til kalken. På luftfoto 1945 er såvel
Hellebjerg Sø og den sydlige del af Vang Sø helt tørlagt ned til kote + 14 m. På ortofoto i 2004 er
der oversvømmelse af terræn i den sydlige del af vang Sø, uden at dette har medført en højere
vandstand i Hellebjerg Sø. Dette tyder på, at Hellebjerg Sø har sit eget afløb til en brønd til kalken, og derfor ikke vil påvirkes af en højere vandstand i Vang Sø.
Skulle dette alligevel ske, kan det afværges enten ved at nedgrave en lervæg eller bentonitvæg
på tværs af den tidligere grøft i sandet mellem de to søer eller ved at grave/bore en ny brønd til
kalken ved Hellebjerg Sø.
9.5

Flora og fauna

9.5.1

Botaniske forhold

De botaniske undersøgelser i området er beskrevet i afsnit 6.1. I alle områder bortset fra et, vurderes det, at effekten af projektet vil positiv eller neutral. I et enkelt område vurderes effekten at
være neutral eller negativ. Dette område har en mosevegetation med Liden vintergrøn og liden
soldug. Ved en hævning af vandstanden vil en del af mosevegetationen gå tabt, men dette vil
opvejes af muligheder for dannelse af en mere varieret flora, jf. nedenstående.
Hovedprojektet, omfattende begge søer:
I den nordlige sø vil der opstå nye zoner med fugtigheder af forskellig grad som følge af ændrede afvandingsdybder, dvs. ny kær- og mose-vegetation. En hævning af vandstanden vil betyde,
at nogle af mosearterne vil kunne påvirkes negativt, idet de vil være oversvømmet i længere tid
end under de nuværende forhold. Det må dog også forventes, at den øgede fugtighed forskyder
sig op ad i terrænet, og således giver mulighed for at mosefloraen kan brede sig. I områder
med hængesæk, f.eks. område 19, forventes det, at den nuværende hængesækken vil være i
stand til at følge med den øgede vandstand eller at den samlet set vil opretholde udbredelsen. I
område 16 er der registreret skovmose. Denne naturtype forventes at ville forøges i udbredelse,
da skovområdet i den nordøstlige del forventes at blive mere fugtigt. Samlet set vil resultatet
nærmest være status quo, eller en smule ringere, da en del mose arter i begyndelsen vil få ringere forhold som følge af en hævning af vandstanden. Den større vanddybde i søen vil give bedre
muligheder for vækst af forskellige slags vandplanter, herunder arter af vandaks, vandstjerne og
vandranunkel samt arter tilhørende brunvandede søer, eksempelvis arter af blærerod og pindsvineknop.
I den sydlige sø vil der være betydeligt større muligheder for at skabe en mere varieret flora, i
stedet for den nuværende rørgræsdominerede vegetation. Område 25, 27 og 29 – 32 (Fig. 9.4)
består på nuværende tidspunkt dels af omlagte eller tidligere omlagte arealer, der fremstår relativt næringsrige, og dels af eng/mose arealer med dominans af Rørgræs og Dynd-Padderok. Disse hører normalt hjemme på kalkholdig bund, men også stedvist med forekomst af mindre partier med hængesæk med forekomst af tørvemos.
Området som helhed vurderes at bestå af en mosaik af overgangsfattigkær og partier med en
mere kalkholdig bund med dominans af Rørgræs. Tidligere dyrkede partier vil næsten altid fremstå som mere kalkholdige end de i virkeligheden er, dels fordi dyrkede arealer med stor sandsynlighed er blevet kalket, og dels fordi en række arter der normalt hører hjemme på mere kalkholdig bund vil favoriseres af gødskning. Det kan derfor være vanskeligt at vurdere hvor kalkfattigt/kalkrigt området i virkeligheden er.
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Ved en gennemførelse af projektet med begge søer vil den sydlige del af projektområdet få mere
vand. Nogle gange, især vinter, vil den være stort set fyldt op, men særlig i perioden fra eftersommeren og henover efteråret vil den kunne variere betydeligt, evt. tørre helt ud.
I takt med at vores vådområder gennem tiden er blevet reguleret, er der efterhånden blevet en
forholdsvis stabil vandstand i langt de fleste af vores vådområder. Det er derfor en sjældenhed
med vådområder med en kraftigt svingende vandstand. Der findes en række pionerplanter, der
er knyttet til udtørrende mudder og sandflader, og mange af disse er ved at blive sjældne.
I starten vil området antageligt fremstå som et relativt næringspåvirket område med en vegetation, der er domineret af planter, der hører hjemme på næringsrige mudderflader. Med tiden er
der dog mulighed for at området vil udvikle en mere næringsfattig vegetation med forekomst af
en række mere sjældne planter.

Fig. 9.4. Kort over botaniske delområder i den sydlige sø.

Pionersamfund på næringsrige mudderflader vil ofte bestå af planter som Rød Gåsefod, VandÆrenpris, Tigger-Ranunkel, arter af Brøndsel, Manna-Sødgræs, Knæbøjet Rævehale og Bleg og
Knudet Pileurt med islæt af arter der hører hjemme, dels i selve søen som f.eks. arter af vandranunkel, eller arter der hører hjemme på den egentlige søbred som Blære-Star, Bukkeblad og
Dynd-Padderok.
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I den vestlige del af området ved delområde 30 er der registreret hængesæk. I den fremtidige situation forventes det, at den øgede vandstand i søen vil gavne udviklingen af hængesækken i
denne del af den kommende sø.
På lang sigt vurderes det, at der kan skabes meget værdifulde næringsfattige pionersamfund
med elementer af habitatnaturtypen 3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden. På svagt sur og mere neutral til svagt kalkholdig bund vil disse plantesamfund kunne indeholde arter som tudsesiv, vandnavle, strandbo, vandranke, aflangbladet
vandaks, pilledrager, liden siv, nålesumpstrå, mangestænglet sumpstrå, spæd pindsvineknop,
bækarvearter, brun fladaks, dyndurt, børstekogleaks og liden tusindgylden. Dette samfund kan
evt. gå over i 7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet
tørv. På de tilstødende engområder kan der evt. udvikle sig naturtypen 6410 tidvist våde enge.
Plantesamfund med amfibiske planter kan trives i søer, temporære vandhuller og søbredder og
vil som følge heraf forventes at få en forholdsvis stor udbredelse i den sydlige sø. I år med vedvarende høj vandstand vurderes det, at planter fra den nordlige sø som vandranunkel og vandstjerne vil kunne etablere sig i søen.
Et veludviklet eksempel på habitatnaturtype med amfibiske planter kendes fra Syvårssøerne i
Frederikshåb plantage syd for Billund, der er en del af habitatområdet Randbøl hede og Frederikshåb plantage. Nedenstående ortofoto viser udstrækning af søerne i to forskellige år:
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Fig. 9.5. Ortofoto af Syvårssøerne i Frederikshåb plantage to forskellige år.

Den dominerende habitatnaturtype er her 3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små
amfibiske planter ved bredden, som har en meget betydelig forekomst i dette område. Karakteristiske planter er store bevoksninger af alm. Sumpstrå, stararter (grøn- og dværg-) samt forekomster af mangestænglet sumpstrå, vandnavle, arter af pileurt, strandbo mv. I den sydlige del
af Vang sø vurderes det, at lignende variationer i vandstand kan finde sted, både hen over året
og i løbet af det enkelte år. Det er derfor sandsynligt, at en lignende naturtype vil indfinde sig,
men med en anden artssammensætning, da den eksisterende plantevækst tyder på, at der er en
vis kalkpåvirkning i jorden. Nedenstående foto viser et udsnit af Syvårssøerne et år med lav
vandstand i søerne. Et lignende scenario kan man forestille sig i Vang Sø (Fig. 9.6).

Fig. 9.6. Udsnit af Syvårssøerne ved lav vandstand.
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Græsning
Området i og umiddelbart omkring den sydlige del af Vang sø vil således dels bestå af pionersamfund af amfibiske planter og planter på vådt sand, og dels af tidvist våde engarealer omkring søen. Opretholdelsen af lavtvoksende næringsfattige plantesamfund på blottede sand eller mudderflader kræver normalt ikke en egentlig pleje af områderne. Områderne er således udelukkende
afhængige af at vandstanden er svingende, og at området er meget næringsfattigt, hvilket forventes at ville ske på sigt.
Den sydlige del af Vang sø er imidlertid domineret af en vegetation, der fremstår svagt eutrofieret med dominans af arter som rørgræs. For at skabe en lavtvoksende, lysåben vegetation vil det
derfor være nødvendigt med en vis pleje af området, ligesom de tilstødende tidvist våde enge vil
skulle plejes for at kunne genskabe en artsrig, lavtvoksende og lysåben vegetation.
Da vandstanden vil svinge betydeligt, vil det samlede areal der vil kunne afgræsses således variere betydeligt fra år til år, og det vil samtidig variere betydeligt gennem udbindingsperioden.
Det anbefales at afgræsse engene på den østlige og sydlige del af søen sammen med de mest
lavvandede dele af søen, hvor disse enge støder op til dyrkningsjord. Det foreslås at lave en stor
fold, evt. to for at sikre et tilstrækkeligt areal til en rentabel afgræsning. Hvis der er flere ejere,
kan der laves et græsningslag til fælles afgræsning, hvorved der kan søges støtte til hegning. Det
vurderes at små til mellemstore racer af kreaturer vil være bedst egnede til at afgræsse de temporært oversvømmede og våde arealer. Det samlede areal der vil kunne afgræsses vil variere betydeligt fra år til år. Afgræsningen bør derfor foregå som en relativt ekstensiv afgræsning med
kreaturer af en robust rase som f.eks. Dexter, Galloway, Skotsk Højland eller lignende. Det bør
samtidig sikres at arealerne ikke fremover bliver gødsket enten direkte eller som følge af kraftig
tilskudsfodring af de græssende dyr.
Såfremt der ikke etableres græsning vil der være en betydelig risiko for, at de lavtvoksende lysåbne vegetation vil blive overvokset af arter som rørgræs, der allerede findes i området, og dermed vil de botaniske naturmæssige gevinster blive mindre.
Forbedring set i forhold til naturen i Nationalpark Thy
Nationalpark Thy rummer en lang række hede-, klit- og sønaturtyper. Vest for Vang sø ligger Natura 2000 området Vangså Hede, der på udpegningsgrundlaget blandt andet har naturtyperne:
Forklit (2110), Hvid klit (2120), Grå/grøn klit (2130), Klithede* (2140) , Havtornklit (2160), Grårisklit (2170), Klitlavning (2190), Lobeliesø (3110), Søbred med småurter (3130),Kransnålalgesø (3140) og Vandløb (3260). Naturtypen 3130 udgør i dette område 1 ha, men har i den sydlige
del af Vang sø et betydeligt potentiale på 5-8 ha. Hertil kommer, at der er mulighed for udvikling
af naturtypen 7150 plantesamfund på blottet sand og tørv. Begge plantesamfund er ualmindelige
generelt.
Gennemførelse af et scenarie, der omfatter både den nordlige og den sydlige sø, vil således medføre tilvækst af betydelige botaniske værdier og betyde en væsentlig forøgelse af naturværdierne
i nationalparken. Gennemføres kun den nordlige sø, vil der ikke være tilvækst af botaniske værdier i forhold til den nuværende tilstand.
9.5.2

Fugleliv

Som beskrevet i afsnit 6.2 er Vang sø især af betydning for ynglende og trækkende vandfugle.
I den nordlige sø vurderes en hævning af vandstanden at gavne bestanden af ænder, især dykænder, på grund af den større vanddybde. For de øvrige arters vedkommende vurderes der ikke
at ske markante ændringer.
I den sydlige sø forventes en forholdsvis markant forbedring mht. vade- og andefugle. De vekslende vanddybder med lavvandede, i nogle tilfælde helt tørlagte, forhold vil sensommer og efterår tiltrække en række vade- og andefugle, der kan anvende området som raste- og fourageringsområde. Det kan dreje sig om svaleklire, tinksmed, hvidklire, brushane, dobbeltbekkasin og vibe.
Blandt andefugle forventes især gråand, skeand, krikand, pibeand, grågås og knopsvane at tiltrækkes af det lavvandede område, foruden det ynglende tranepar. Senere på året vil også sangsvane og forskellige rovfugle kunne tiltrækkes.
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På engområderne vil der, såfremt de afgræsses, indfinde sig ynglende vibe og rødben, og i de
vådere partier dobbeltbekkasin. I rørskovsområder vil rørhøg og en række sangere indfinde sig.
Samlet set vil hovedprojektforslaget, der omfatter begge søer, betyde en langt større positiv effekt på fuglelivet i forhold til den nuværende tilstand end en løsning med kun den nordlige sø.
9.5.3

Bilag IV arter

Som nævnt i afsnit 6.3 ligger Vang Sø inden for det naturlige udbredelsesområde af følgende Bilag IV arter:
Damflagermus
Vandflagermus
Langøret flagermus
Birkemus
Odder
Markfirben
Stor vandsalamander
Spidssnudet frø
Damflagermus
Vang Sø i sin nuværende form kan utvivlsomt anvendes som fourageringsområde for arten. En
hævning af vandstanden vil gøre området mere fugtigt og dermed forøge mængden af vandinsekter til gavn for arten. Effekten vil være størst ved gennemførelse af hovedprojektet til genopretning af søen.
Vandflagermus
Vang Sø i sin nuværende form kan utvivlsomt anvendes som fourageringsområde for arten. En
hævning af vandstanden vil gøre området mere fugtigt og dermed forøge mængden af vandinsekter til gavn for arten. Effekten vil være størst ved gennemførelse af hovedprojektet til genopretning af søen.
Langøret flagermus
Umiddelbart vurderes Vang sø ikke at være et fourageringssted for arten, og en hævning af
vandstanden vurderes ikke at ville påvirke arten.
Birkemus
Vang sø med omgivelser kan være en potentiel lokalitet for denne art. Såfremt projektet gennemføres, vil der stadig være områder af forskellig fugtighed, hvor birkemusen kan trives. Beliggenheden er blot forskudt i forhold til de eksisterende forhold.
Odder
Vang Sø med omgivelser vil formentlig være egnet som levested for odder. En vandstandshævning vil forbedre fødemulighederne for odderen og dermed virke positivt på bestanden. Effekten
vil være størst ved gennemførelse af hovedprojektet til genopretning af søen, idet der skabes
større vandflade.
Markfirben
Umiddelbart vurderes det, at der ikke er velegnede levesteder for markfirben i Vang sø eller de
nærmeste omgivelser. En hævning af vandstanden vil derfor heller ikke påvirke bestanden.
Stor vandsalamander
Den store vandsalamander forekommer almindeligt i Vang Sø. På den østlige side af Vang sø er
der 3 små vandhuller, der ligger i forlængelse af drængrøfter. Vandhullerne tørrer ud om sommeren. Vandhullerne vurderes ikke at være egnede levesteder for stor vandsalamander. En hævning
af vandstanden i den nordlige sø vil give en lidt større dybde og vandflade, hvilket vil være til
gavn for stor vandsalamander. Den vil muligvis også kunne brede sig til den sydlige sø, afhængig
af udviklingen i vandstanden det pågældende år.
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Spidssnudet frø
Spidssnudet frø forekommer almindeligt i Vang sø. En hævning af vandstanden vil skabe forbedrede ynglemuligheder for den spidssnudede frø på grund af den større vandflade. Effekten vil være størst ved gennemførelse af hovedprojektet til genopretning af søen.
9.6

Vandkvalitet
Vang sø har tidligere, dvs. indtil 1979, været en lobeliesø, der er karakteriseret ved at være klarvandet og næringsfattig. Selv om planten tvepibet lobelie er forsvundet, vurderes det, at vandkvaliteten ikke har ændret sig væsentligt, idet der ikke er kendskab til væsentlige ændringer i
oplandet til søen. En hævning af vandstanden i søen til kote 16 vil give et større volumen, men
det tilførte vand via indsivning vil have samme kvalitet, og der forventes derfor ingen væsentlige
ændringer i vandkvaliteten.
I den sydlige sø vil vandkvaliteten som udgangspunkt være den samme som i den nordlige sø,
idet den modtager vand fra indsivende grundvand samt ved overløb fra den nordlige sø. I de første par år må der dog sandsynligvis påregnes en mere svingende vandkvalitet, idet der kan frigives næringsstoffer ved nedbrydning af planterester og frigivelse fra de øverste jordlag ved etableringen af den sydlige sø. Dette kendes fra mange nyetablerede søer.

9.7

Jagt
Jagtforholdene vil især blive forbedret ved gennemførelse af hovedprojektet med begge søer, idet
den vekslende vandstand i den sydlige sø med tidvist lavvandede eller udtørrende områder vil tiltrække en række jagtbare arter sensommer og efterår, jf. fugleafsnittet. Særlig forventes andejagten at blive forbedret. Med hensyn til jagten på harer og hjortevildt forventes der ikke væsentlige ændringer i mulighederne.

9.8

Myndigheder og andre bindinger
Projektet skal myndighedsbehandles efter Planloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Museumsloven og Bek. 408 af 1.5.2007 (Bilag IV-arter). Herudover vil der være ledningsejere, der
kan kortlægges via ledningsejerregisteret (sker i forbindelse med detailprojekteringen) og der
kan være installationer tilhørende forsvaret (olierørledninger, flyvepladser). Normalt er der ikke
restriktioner på den enkelte ejendom, der er til hinder for gennemførelsen af et naturprojekt.
Eventuelle restriktioner vil normalt blive afklaret i forbindelse med den ejendomsmæssige forundersøgelse.

9.9

Forslag til pleje
Det anbefales at afgræsse engene på den østlige og sydlige del af søen, hvor disse enge støder
op til dyrkningsjord. Det foreslås at lave en stor fold, evt. to for at sikre et tilstrækkeligt areal til
en rentabel afgræsning. Hvis der er flere ejere, kan der laves et græsningslag til fælles afgræsning, hvorved der kan søges støtte til hegning.
Den vestlige og nordlige bred kan evt. få lov til at udvikle sig med en rørskov og hængesæk til
glæde for rørhøg og trane. Træer uden for hængesækken, som vil få oversvømmet rodnettet, bør
ryddes, da de vil gå ud og tiltrække ynglende skarver, som ikke vil blive værdsat i lokalsamfundet.
Opvækst på fugleøen, som ikke afgræsses af kvæget, kan ryddes i september, når vandstanden
er lavest.

9.10 Jordbalance
I Vang sø vil der ved Hovedforslaget kun være mindre mængder jord, der flyttes rundt på, f.eks.
ved oprensning af grøfter med henblik på efterfølgende tætning. Mængden kan ikke vurderes, før
der er udtaget supplerende prøver. Opgravet jord fra grøfterne tilbagefyldes oven på lerfylden,
der placeres i bunden af grøfterne. Hvis det vælges at lave en fugleø, udføres den ved at doze
pløjejorden og evt. underliggende jord op i øen. Ud over tilkørt lerjord til tætning vil der således
være jordbalance i projektet.
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10. ANLÆGSOVERSLAG
10.1 Hovedprojektet med hele søen
Den væsentligste udgift er oprensning og tilfyldning af grøfterne. Omfanget kendes ikke før en
nøjere undersøgelse, men i anlægsoverslaget er det vurderet ” i den øvre ende”.
Tabel 10.1. Anlægsoverslag for hovedprojekt

Aktivitet

Pris ekskl. moms

Arbejdsplads og mobilisering
Oprensning og etablering af 2 brønde
Oprensning og tilfyldning af kanal ved nordlige sø
Oprensning og tilfyldning af grøfter 500 m
Evt. afværgeforanstaltninger Hellebjerg Sø
Diverse mindre arbejder
Anlægsbudget ekskl. moms

50.000
30.000
40.000
100.000
50.000
50.000
320.000

10.2 Alternativt projekt med kun den nordlige sø
For det alternative projekt er omkostningen til diget mellem den nordlige og den sydlige del den
væsentlige omkostning. Der er regnet med, at der skal afgraves 1,0 m i gennemsnit for at sikre
et tæt dige. Dette kan blive ændret ved en detailprojektering af dette forslag, hvor der skal udføres boringer i digets tracé.
Tabel 10.2 Skønnede anlægsudgifter for dige mellem nordlig og sydlig del af Vang sø

Anlægsudgifter for diger Vang sø Alternativt projekt
Kronebredde
Muldlag afgraves
Kronekote
Anlæg forside
Anlæg bagside
Banketkote
Banketbredde
Enhedspris diger

2,00
1,00
16,70
2,0
1,5
16,25
10
65,00

m
m
m

Enhedspris banketter
Enhedspris bentonit

20,00

kr/m

60,00

kr/m

Dige mod syd

Højde

Terrænkote
15,75
16,00
16,25
16,50
Dige i alt

0,95
0,70
0,45
0,20

m
m
3
kr/m
3
2

Volumen
af dige
10,6
8,5
6,6
4,9

Volumen
af banket
5
2,5
0
-2,5

Areal af
bentonit
1,4
1,1
0,7
0,3

Pris pr.
m kr

Læng
de m

Totalpris
kr

100
50
25
25
200

87.153
33.137
11.704
7.195
139.189

872
663
468
288

Det samlede anlægsoverslag for det alternative projekt vurderes herefter til følgende:

Tabel 10.3. Anlægsoverslag for alternativt projektforslag

Rapport Vang sø Rambøll

52

Aktivitet

Pris ekskl. moms

Arbejdsplads og mobilisering
Oprensning og etablering af 1 brønd
Oprensning og tilfyldning af kanal ved nordlige
sø
Etablering af fugleø
Dige med bentonit mod den sydlige del af Vang
sø
Diverse mindre arbejder
Anlægsbudget ekskl. moms

50.000
15.000
40.000
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11. SAMMENFATNING
11.1 Vang Sø før dræningen
Før påvirkninger fra dræningen af Sjørring Sø og indvindingen på Vang Kildeplads, formodes
Vang Sø at være grundvandsfødt, da grundvandsstanden på det tidspunkt formentlig har været
2-3 meter højere end nu. Dette betyder, at grundvandstanden i kalken under søen og mod øst
også har givet et bidrag til søen og ikke kun tilstrømning fra sandlaget i vest. Søens vandstand
har været i kote + 17,0 m, som det fremgår af matrikelgrænserne. På dette tidspunkt kunne der
formentlig være flere overjordiske afløb, formentlig både mod nord og syd.
11.2 Dræningen af Vang Sø
Ved dræning af Sjørring Sø til kote ca. + 9,5 m faldt vandstanden i Vang sø omkring 1 meter til
kote + 16,0 m, som det fremgår af de høje målebodsblade fra ca. 1890. Dette betød formentlig,
at de overjordiske udløb forsvandt, og tilstrømning fra kalkmagasinet ophørte. Tværtimod drænede kalklaget søen.
Da der er udgravet huller til dræning af søen ned til kalken tyder det på, at trykniveauet i kalken
er faldet til under vandstanden i søen, i hvert fald i nogle perioder. Der er nemlig relative store
årstidsvariationer i kalkmagasinet og både udstrømningen og tilstrømningen fra oplandet har
dermed varieret gennem året og fra år til år.
Vang kildeplads fjerner noget vand fra kalkmagasinet, men kildepladsen sænker ikke grundvandspotentialet generelt i området og dermed heller ikke vandstanden i søen. Desuden går indvindingsoplandet til Vang kildeplads uden om søen.
11.3 Nuværende vandtilstrømning til søen
Flyvesandslaget vest for Vang Sø er formentlig ikke i direkte hydraulisk kontakt med kalkmagasinet pga. det mellemliggende morænelerslag. Trykniveauet (vandstanden) i flyvesandslaget er
dermed opretholdt, hvilket betyder, at der er en udstrømning til søen på den vestlige bred. Udover direkte nedbør formodes det, at udstrømningen til søen fra oplandet vest for Vang Sø er hovedbidraget til søen.
Da sandmagasinet er et terrænnært magasin, der kun fødes med overfladevand, forventes det,
at årstidsvariationer i dette magasin vil være store, evt. i størrelsesorden som i kalkmagasinet på
2 meter. Dette vil betyde at tilstrømningen til søen fra grundvandet i flyvesandslaget vil aftage
hen over sommeren og først øges igen, når efterårets nedbør er trængt ned til grundvandet. Tilstrømningen vil også være meget afhængig af vinterens nedbørsmængder.
11.4 Søbundens permeabilitet (gennemtrængelighed) for vand
Med baggrund i den geologiske modellering og udtagelse af en række geologiske profiler, er udstrækningen og tykkelsen af moræneler og gytje-lag under søen kortlagt i store træk. På grundlag af litteraturværdier for permeabilitet, samt sammenligning med det aktuelle forløb af vandstanden i efteråret 2013, er gennemsivningen gennem søbunden beregnet for 6 scenarier.
11.5 Projektforslag
Der er opstillet et hovedprojektforslag og et alternativt projektforslag.
Hovedprojektforslaget omfatter en hævning af vandstanden til kote +16,0 m i både den nordlige og den sydlige sø for at retablere søen som vist på de gamle kort efter afvandingen af Sjørring Sø. Dette sker primært ved at oprense og derefter tætne gravede huller/brønde samt kanaler, hvor de geologiske profiler indikerer kontakt med kalken. Tætning kan ske med ler/bentonit.
Der etableres overløb fra søerne i 2 brønde. For at undgå at komme til at afvande den nordlige
søen gennem udsivning til den sydlige sø, beholdes dæmningen i kote 15,75 mellem den nordlige
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og den sydlige sø. Det betyder, at søerne bliver adskilt når vandet er faldet 25 cm til kote +
15,75 m. Vandstanden i den sydlige sø vil sensommer være lav til tidvist tør.
Det alternative projektforslag omfatter kun en hævning af vandstanden i den nordlige sø. Her
skal der etableres et dige mod den sydlige sø. Det vurderes, at vandstanden i søen normalt vil
falde ca. 0,8 m sidst på sommeren og frem til oktober, især afhængigt af den foregående vinters
nedbørsmængder. I fuglenes yngletid vil vandstanden normalt kunne fastholdes.
11.6 Konsekvenser af projektforslag
Hovedprojektforslaget. Botaniske og ornitologiske undersøgelser indikerer, at der vil være positive effekter af en hævning af vandstanden. For floraens vedkommende vil især den svingende
vandstand i den sydlige sø give mulighed for en række pioner plantesamfund, der er tilknyttet
udtørrende mudder og sandflader. Denne type plantesamfund er sjælden i dag, da vandstanden i
de fleste søer ikke tillades at variere i større grad. Fuglelivet forventes også at blive markant forbedret, idet den sydlige del sensommer til efterår vil være meget lavvandet, evt. tørre ud. Dette
vil tiltrække mange rastende og fouragerende ande- og vadefugle. Jagtmulighederne vil også blive markant forbedrede som følge af det forbedrede fugleliv i den sydlige sø.
Det alternative projekt, der kun omfatter den nordlige sø, vil ikke indeholde de naturforbedringer, der knytter sig til den sydlige sø. De botaniske effekter vil være neutrale til negative på
grund af oversvømmelse af plantesamfund med særlige plantearter langs nordbredden. Effekten
på fuglelivet vil være neutral eller svagt positiv i forhold til eksisterende forhold, men ikke i
samme størrelsesorden som i forslaget med den sydlige sø. Jagtinteresserne vil ikke blive styrket
i nævneværdig grad.
Sammenfattende vil hovedprojektforslaget rumme langt større naturmæssige fordele i
forhold til de eksisterende forhold end det alternative forslag.
11.7 Naturforbedringer i forhold til Nationalpark Thy
Nationalpark Thy rummer en lang række hede-, klit- og sønaturtyper. Vest for Vang sø ligger Natura 2000 området Vangså Hede, der er en del af nationalparken. Projektet vil medføre en betydelig forøgelse af de botaniske værdier, idet naturtypen søbred med småurter forventes at få en
betydelig udbredelse og at der vil være mulighed for udvikling naturtypen plantesamfund på blottet tørv. Begge plantesamfund er ualmindelige i nationalparken og generelt i landet. De mere varierede forhold som følge af ny sødannelse i den sydlige sø vil tiltrække flere ande- og vadefugle
og dermed berige fuglelivet i nationalparken.
Gennemførelse af et scenarie, der omfatter både den nordlige og den sydlige sø, vil således medføre betydelig tilvækst af botaniske værdier og en væsentlig forøgelse af betydningen af fuglelivet. Gennemføres kun den nordlige sø vil der ikke være tilvækst af botaniske og andre naturværdier af betydning i forhold til eksisterende forhold.
11.8 Påvirkning af Hellebjerg Sø
En eventuel påvirkning af Hellebjerg sø er vurderet. Den geologiske modellering indikerer, at der
måske er en tilsandet kanal fra den sydlige sø til Hellebjerg Sø, hvori vandet kan strømme mod
syd gennem sandet og sive direkte ned i kalken, idet der ikke er noget lerlag her. Gradienten er
dog meget lav mellem de to søer og udstrømningen forventes derfor at være lille. Ligeledes tyder
vandstandsforholdene i Hellesø på, at der også her sker en nedsivning til kalken. Sammenfattende vurderes det, at søen ikke påvirkes af projektet. Skulle dette alligevel ske, at der kan være en
påvirkning, kan det afværges, enten ved at nedgrave en lervæg eller en bentonitvæg på tværs af
den tidligere grøft i sandet mellem de to søer, eller ved at grave/bore en ny brønd til kalken ved
Hellebjerg Sø.
11.9 Anlægsbudget
Anlægsbudgettet for hovedprojektforslag vurderes at ligge på ca. 320.000 kr. og for det alternative projektforslag ca. 325.000 kr.
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BILAG 1 BIOLOGISKE UNDERSØGELSER
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Botanisk registrering og naturtype kortlægning af
Vang Sø området
Udført 24. juni – 2. juli 2013 af Holger Søndergård, Tved
Vedr. angivelse af påvirkning af et evt. projekt med hævning af vandstand:
Der tages udgangspunkt i en forventet vandstandshævning på 0,5 – 1 meter, gældende for alle 3
områder, nemlig Vang Sø, ”Mellemområdet” samt det sydlige område ved Tvorup. De angivne
bedømmelser af positiv / negativ effekt er absolut umiddelbare og vil til enhver tid kunne diskuteres.
Omr. nr.
FeltNaturtype skema
1
Klithede
2
Nåleskov

§3

Beskrivelse

Påvirkning ?
(natur)
Ingen

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Forarmet klithede domineret af Bølget
Bunke. Højere beliggende tørt område.
Plantet nåleskov af varierende tæthed
med især Sitka-Gran. I hovedparten af
området findes intakt klithedevegetation. Ønskeligt med en rydning af
hovedparten af træbevoksningen, med
henblik på genskabelse af klithede og efterfølgende afgræsning sammen med søernes våde randarealer.
Som område nr. 1.

Ja

Ja

Som område nr. 1.

Ingen

Ja

Ja

Som område nr. 1.

Ingen

Nej

Nej

Som område nr. 2.

Ingen

Ja

Nej

Ingen

8
Sandet
græsmark
9
Mose

Nej

Nej

Sandet, højere beliggende sandet areal
med tidvis græsslet. Bærer ikke præg af
gødskning og rummer alsidig flora med
stedvise partier med dværgbuske (§ 3).
Tidspunkt for seneste omlægning kendes
ikke.
Potentielt overdrev / klithede.
Måske brak

Ja

Ja

Positiv

10
Græsbevokset ager
11
Dyrket
mark

Nej

Nej

Moseområde med tidvis stående vand i
centrale del og med dominans af Rørgræs i de mindre fugtige områder.
Måske brak

Nej

Nej

Måske brak

3
Klithede
4
Klithede
5
Klithede
6
Nåleskov
7
Sandet ager

Ingen

Ingen

Ingen

Positiv i
den lavere
del
Positiv i
den laveste del

Særlige botaniske forekomster
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Omr. nr.
FeltNaturtype skema

§3

Beskrivelse

Påvirkning ?
(natur)
Positiv i
den laveste del
Positiv
for det
meste af
området
Positiv i
den lavere
del
Ingen

12
Dyrket
mark
13
Dyrket
mark

Nej

Nej

Kornmark

Nej

Nej

Lavtliggende kornmark

14
Dyrket
mark
15
Skov
16
Skovmose

Nej

Nej

Kornmark

Nej

Nej

Plantet skov med primært nåletræer.

Ja

Ja

Højere træer med skovfyr, birk m.m.
samt pilebuske på fugtig – våd bund.

Positiv

17
Mose

Ja

Ja

Lysåbent bælte på våd bund med god
mosevegetation. Givetvis ryddet for træer af jagtlige hensyn.

Neutral
eller negativ

18
Mose

Ja

Ja

Neutral

19
Hængesæk
og mose

Ja

Ja

20
Mose

Ja

Ja

21
Fersk eng

Ja

Ja

22
Græsmark
23
Sø

Nej

Nej

Ja

Ja

Lille gruppe med gamle nåletræer på
fugtig i nordlige del. Ellers meget våd –
sumpet bund med stedvise vandpartier.
Dels domineret af ret tætte bevoksninger
med Grå-Pil og dels åbne partier med
Bukkeblad, Dynd-Padderok m.fl.
Overvejende hængesæk med dels Bukkeblad og dels med mere blandet vegetation. Mod SV mere faste mosepartier
samt pilebevoksninger.
Skrånende randareal mellem klithede og
mose. Partier med Grå-Pil. Bunden er
med varierende fugtighed, men stedvist
sumpet og med en tilsyneladende ikke
ubetydelig vandudsivning på det meste
af strækningen.
Kreaturafgræsset natureng med fugtig –
let våd bund. Ret artsfattigt med tegn på
gødskning af arealet.
Tørre og gødskede, men ikke omlagte
græsmarker.
Gravet brunvandet ringsø

24
Sø
25
Mose
26

Ja

Ja

Positiv

Ja

Ja

Lavvandet brunvandet sø under tilgroning.
Som nr. 20

Særlige botaniske forekomster

Langbladet
Ranunkel og
Liden Vintergrøn
Rundbladet
Soldug min.
1.000 ex,
Liden Vintergrøn og
Langbladet
Ranunkel
Rundbladet
Soldug, Langbladet Ranunkel og Liden
Vintergrøn

Neutral

Langbladet
Ranunkel

Positiv

Kambregne

Lavere
del Positiv
Ingen
Ingen

Positiv

Vandpeberrod
mange
+ Brudelys få
Vandpeberrod,
mange
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Omr. nr.
FeltNaturtype skema
Udgår
27
Mose

§3

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

31
Mose

Ja

Ja

32
Fersk eng

Ja

Ja

33
Dyrket
mark
34
Sø
35
Mose

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

36
Klithede
37
Fersk eng

Ja

Ja

Ja

Ja

38
Sø

Ja

Ja

28
Udgår
29
Dyrket
mark
30
Mose og
hængesæk

Beskrivelse

Påvirkning ?
(natur)

Lavtliggende med sumpet bund og stedvist stående vand. Domineret af DyndPadderok.

Neutral

Omlagte arealer med gødskede græsmarker.

Positiv i
de lavere
dele
Positiv

Meget våd – sumpet moseområde med
stedvise små partier med hængesæk.
Domineret af Dynd-Padderok med stor
indvandring af Rørgræs. Store partier
med tørvemos.
Flere afvandingsgrøfter gennem området.
Gennemgrøftet lavtliggende flade med
våd – sumpet bund, som fuldstændig er
domineret af Rørgræs. D.d. stående vand
i grøfter og småpytter
Højereliggende område, der formentlig
har været omlagt en gang. Let fugtig
bund domineret af høj – tæt bevoksning
med Rørgræs.
Dyrkede marker.
Dyb afvandingskanal (tør d.d.) langs
markernes vestside.
Gravet sø med dårlig vandkvalitet.

Særlige botaniske forekomster

Positiv

Positiv i
de lavere
dele
Positiv i
de lavere
dele
Positiv

I centrale del meget våd mose med ståPositiv
ende vand i dele af området. Omgivet af
randarealer med jævnt stigende terræn
med fugtig bund og dominans af Rørgræs
Forarmet klithede med kun lidt dværgIngen
buske. Indvandring af invasive nåletræer.
Fugtigt engområde, der formentlig har
Positiv
været mere eller mindre omlagt engang.
Fremstår nu med Rørgræs og anden høj
vegetation.
Brunvandet sø under tilgroning.

Bemærkninger:
Bemærkelsesværdig er Tagrør helt manglende i Vang Sø, ligesom den kun findes med et par
isolerede bevoksninger i ”Mellemområdet”. Omkring søen ved Torup er den dog udbredt som
forventeligt.
Blære-Star er usædvanlig almindelig i store dele af vådområderne i hele området. Ellers en art,
der er ret sjælden art i det øvrige Nordvestjylland.

0-5

Høj Sødgræs mere almindelig end sædvanlig i Nordvestjylland.

Iagttagelser af ynglefugle:
Trane: 1 par med 1 pull. i ”Mellemområdet”
Gråstrubet Lappedykker: 1 par med pull. i Vang Sø
Gråand: 1 med pull. + flere småflokke
Atlingand: 1 i Vang Sø og mulig ynglefugl
Krikand: Op til ca. 30 ex i Vang Sø og formentlig med flere ynglepar
Vandrikse: 1 par med pull. + 2 øvrige territoriehævdende i Vang Sø området
Vibe: 1 par y-uro ved Vang Sø + 1 par do. i ”Mellemområdet”
Db. Bekkasin: 1 territorieflugt ved Vang Sø + 1 do. i ”Mellemområdet”
Rødrygget Tornskade: 1 par y-uro ved Vang Sø + 1 par set i ”Mellemområdet”
Kærsanger: 1 syngende ved søen i Tvorup
Rørsanger: Flere par
Rørspurv: Flere par
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BILAG 2 SCENARIER FOR VANDSTANDE
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