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Forord 

 
Projekt til regulering af Rudebæk (kommunevandløb Lun 02) er udarbejdet i henhold til lov nr. 
302 af 9. juni 1982 om vandløb samt flg. bekendtgørelser: 

 
• Bek. nr. 1436 af 11. december 2007 om vandløbsregulering og –restaurering m.v. 
• Bek. nr. 1437 af 11. december 2007 om regulativer for offentlige vandløb. 
• Lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30. september 2013 om lov om vandløb. 

 
Gennemførelsen af projektet forudsætter en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 og § 16, 
dispensation fra strandbeskyttelseslinjen samt landzonetilladelse til etablering af nyt forløb uden-
om Felsbæk Møllesø.  
 
Jf. bekendtgørelse nr. 1436, § 19 kan vandløbsmyndigheden først meddele tilladelse projektet, 
når der foreligger endelig tilladelse i henhold til anden lovgivning.  
 
Projektforslaget har været fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juni til den 2. juli 2014. Der er i 
fremlæggelsesperioden ikke indgået ændringsforslag eller bemærkninger. 
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Regulering af Rudebæk (kommunevandløb Lun 02) med etab-
lering af nyt forløb udenom Felsbæk Møllesø 
 
1 Indledning 
Felsbæk Møllesø ligger i dag som en væsentlig hindring for nedtrækkende ørredsmolt, som hin-
dres i at nå havet, hvor de vokser op, inden de igen søger op i Rudebæk for at gyde. Adskillige 
undersøgelser viser, at indskudte søer på et vandløbsforløb reducerer udtrækket af ørredsmolt til 
et minimum, fordi ørredsmolten enten ikke kan finde afløbet fra søen, eller bliver spist af rovfisk, 
særligt gedde, i søen.  
Søen kan derfor betragtes som en væsentlig faunaspærring for ørredsmoltens frie vandring, som 
en del af ørredens livscyklus. Et projekt med at føre Rudebæk udenom er et vigtigt redskab i be-
stræbelserne på at skabe frie faunapassageforhold og forbedre vandløbenes miljø- og naturkvali-
tet. 

1.1 Formål  
Projektet har til hovedformål at forbedre passagemulighederne for vandløbsfaunaen i Rudebæk 
(kommunevandløb Lun 02), herunder særligt nedtrækkende ørredsmolt, og samtidigt bibringe 
området et forbedret og mere varieret naturindhold med nye yngel- og opvækstområder for lak-
sefisk. Projektet understøtter den fremtidige vandplanindsats vedr. etablering af faunapassage 
opstrøms ved Krusmølle Dambrug, således at der er fri vandring for faunaen i hele Rudebæk-
systemet. 
 
Et sekundært formål er at forbedre vandkvaliteten i Felsbæk Møllesø, idet søen ikke længere vil 
modtage næringsrigt vandløbsvand, men vandtilførslen til søen vil fremover hovedsageligt bestå 
af mere næringsfattigt grundvand. 

1.2 Projektområdets afgrænsning 
Projektet er beliggende umiddelbart vest for Felsbæk Møllesø på sydsiden af Aabenraa Fjord mel-
lem nuværende vandløbsstation 9155 m (ca. 180 meter opstrøms indløb i søen) og 10010 m (ud-
løb i Aabenraa Fjord). Områdets placering er vist på figur 1. 
 

 
Figur 1. Oversigtskort med projektområdet placering. 
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1.3  Områdets historie 
Felsbæk Mølle stammer tilbage fra 1600-tallet. I 1930 blev møllen nedlagt og møllesøen tørlagt. 
På foranledning af den daværende ejer gennemførte Sønderjyllands Amt i 1992 et naturgenopret-
ningsprojekt, hvor møllesøen blev genskabt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Historisk kort fra 1921-1929. 

 
2 Nuværende forhold 

2.1 Lovmæssige bindinger og bestemmelser af betydning for projektet 
Området ligger i et naturskønt og kuperet morænelandskab fra sidste istid. Arealerne indenfor 
projektområdet indgår i Kommuneplan 2009 som: 
 

• værdifulde kystlandskaber 
• særligt værdifulde landbrugsområder   
• kystnærhedszone 
• VMPII lavbundsarealer 
• biologisk korridor 
• område med biologisk mangfoldighed 

 
Projektområdet er beskyttet vandløb, sø, eng og mose i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 
(se figur 3). 
 
Området ligger endvidere indenfor strandbeskyttelseslinje og sø-beskyttelseslinje omkring Fels-
bæk Møllesø. 
 
Rudebæk er målsat i gældende regionplan som B1. 
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Figur 3. Beskyttet natur i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

2.2 Projektområdets jordbund og arealanvendelse  
Jordbunden i området er overvejende ferskvandtørv omgivet af moræneler. Selve projektområdet 
består dels af vedvarende græsarealer med afgræsning og dels en mindre del eksisterende vand-
løb/tidligere møllekanal med stillestående vand. 

2.3 Dyre- og planteliv 
Rudebæk (kommunevandløb Lun 02) er målsat som B1-vandløb, dvs. som ”gyde- og yngelop-
væsktområde for laksefisk”. 
 
I den seneste plan for fiskepleje for vandløb, der løber til Aabenraa Fjord, er den nedre del af Ru-
debæk, nedstrøms udløbet fra møllesøen, beskrevet som værende med god strøm og varierende 
dybde. Der er fine standpladser for alle størrelser af ørred ved sten, underskårne brinker og elle-
rødder, men forekomsten af ørred er ganske beskeden. Der er også nævnt i planen, at hvis Rude-
bæks potentiale som gyde- og opvækstvand skal forbedres, vil det kræve en omlægning af bæk-
ken udenom Felsbæk Møllesø og Møllesøen ved Krusmølle.  
 
Ved den seneste undersøgelse af smådyrslivet i Rudebæk blev der konstateret en faunaklasse på 
7 i vandløbet, jf. Dansk vandløbsfauna Indeks (DVFI), hvilket betegner et vandløb med ”meget 
god biologisk vandløbskvalitet” (angives fra 1-7, hvor 7 kendetegner det mest varierede og alsidi-
ge dyreliv). Målsætningen for dette vandløbs miljøkvalitet er derfor opfyldt.  
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Felsbæk Møllesø er målsat med en B-målsætning i den gældende regionplan 2005-2016, dvs. sø-
en skal have et ”Naturligt og alsidigt dyre- og planteliv”. Målsætningen er opfyldt i søen. 
I henhold til det tekniske baggrundsnotat for vandplansforslaget 1.11 Lillebælt/Jylland, oktober 
2010, har Felsbæk Møllesø opfyldt målsætningen om et højt potentiale.  
Søen vurderes at være i høj tilstand ud fra klorofylindholdet (spinkelt datagrundlag) og hhv. mo-
derat og god tilstand for støtteparametrene fosfor og kvælstof. I 2000 dækkede undervandsvege-
tationen 80 % af søens bundareal og dybdegrænsen var 1,3 m. Vegetationen omfattede 
8 arter. Tilstanden er vurderet på baggrund af kemimålinger fra 2000. 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse, dambrug samt atmosfærisk de-
position direkte på sø-overfladen. 

2.4 Ejerforhold 
Der er 2 lodsejere, som påvirkes af projektet, hhv. Erik F. Sondrup og Peter Frees. Begge lodseje-
re er positive overfor ideen. Ejerforholdene fremgår af figur 4.  
 

Figur 4. Ejerforhold 
 

2.5 Gældende regulativ for kommunevandløb Lun 02 
I henhold til det nuværende regulativ har Rudebæk et åbent forløb med en indskudt sø fra st. 
9343 m til 9726 m. 
Opstrøms søen har Rudebæk en stuvningszone, som er fastlagt i regulativet med en bundbredde 
på 1,0 m og længere opstrøms ligger vandløbet som naturvandløb. Rudebæk har opstrøms stuv-
ningszonen et fysisk meget fint forløb med stenet og gruset bund samt mange træer og andre 
skjul i vandløbskanten.  
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Nedstrøms fastlægger regulativet et afløb i form af et stenstryg med en bredde på 30 cm i kote 
2,73 DNN (2,61 DVR). 
 
3 Planlagte foranstaltninger 
 
Med henblik på at skabe forbedrede passagemuligheder for fisk og anden vandløbsfauna foreslås 
gennemført en omlægning af Rudebæk, således at den løber udenom Felsbæk Møllesø og får ud-
løb til Aabenraa Fjord gennem den gamle møllekanal. Der laves samtidigt en ny vejunderføring 
under Varnæsvej, hvorigennem der vil blive etableret en naturlig vandløbsbund.  
 
Tilløbet til møllesøen lukkes og afproppes i ca. st. 9155. Afpropningen udføres med jord og sikres 
med sten, således at der sikres mod erosion. Møllesøen vil som udgangspunkt ikke længere mod-
tage vand fra Rudebæk, men vil fortsat modtage vand fra private markdræn syd for søen samt 
grundvandsudsivning fra engen mod syd og øst.  
 
Det nuværende afløb fra møllesøen er etableret med et fald på ca. 13 0/00 over en strækning på 
ca. 100 meter. Afløbet laves om, så det får funktion af et overløb med overløbskant i kote 2,90 m 
DVR90 (vurderet ud fra terrænmodel). Overstiger vandstanden i møllesøen kote 2,90 m DVR90 
løber vandet ud af søen og ud i det gamle afløb. Afløbet vil fremover kun fungere som overløb i 
helt særlige situationer på den strækning fra søen og nedstrøms til udløbet af Mølleskov Mose-
bæk. Mølleskov Mosebæk vil overtage Rudebækkens forløb, og vil fortsat løbe ud i Aabenraa 
Fjord, hvor Rudebækkens nuværende udløb findes. 
 
Fra st. 9155 føres Rudebæk i et nyt forløb som vist på figur 5. Gennemsnitligt får det nye forløb et 
fald på 6 0/00, men der vil være variationer pga. varierende terrænforhold. Fra st. 9155 føres 
vandløbet de første 330 meter med et fald på ca. 3 0/00, indtil det føres gennem den nuværende 
mølledæmning nordvest for søen ved ny st. 9485. I forbindelse med gennemførsel gennem dæm-
ningen er der et kraftigt terrænfald og vandløbet etableres, over en strækning på ca. 50 meter, 
med et fald på ca. 12 0/00, hvorefter faldet reduceres til ca. 5-8 0/00 over de sidste 150 meter indtil 
rørlægning under Varnæsvej ved udløbet i Aabenraa Fjord. Der etableres i alt ca. 550 meter nyt 
vandløb. Faldforholdene er vist på figur 6. 
 
Vandløbsbunden etableres ca. 0,5 meter under terræn, i kote 2,50 m DVR90, ved station 9155 og 
vil gradvist ligge dybere hen mod gennembruddet i dæmningen ved ny st. 9485, hvor vandløbs-
bunden ca. vil ligge i kote 1,50 m DVR90. Opgravet jord fra det nye vandløb mellem st. 9155 og 
ny st. 9485 kan udlægges som et lavt dige langs vandløbets sydlige og østlige bred ind mod søen, 
alternativt bortskaffes materialet. Opgravet jord mellem ny st. 9485 og ny st. 9670, hvor vandlø-
bet løber ud i den gamle møllekanal, kan udlægges som et lavt dige langs vandløbets vestlige 
bred, således at oversvømmelse undgås ved forhøjet vandstand.  
 
De planlagte foranstaltninger er vist i figur 5 og 6. Træer, der måtte stå i vejen for anlægsarbej-
det, vil blive fældet forud for realiseringen. 
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Figur 5. Fremtidig placering af omløb (rød streg) og planlagte jordvolde (gul streg). 
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Figur 6. Længdeprofil af nyt omløb af Rudebæk med koter for terræn (stiplet) samt den nye regu-
lativbund (rød streg) fra st. 9155 til st. 9710 (udløb i Aabenraa Fjord). 

3.1 Sikring mod erosion  
 
Det anbefales, at der udlægges sten og grusmaterialer i det nye vandløbsprofil, dels som sikring 
mod uhensigtsmæssig erosion og dels for at sikre gode fysiske forhold for smådyr og fisk i det nye 
vandløb.  
 
Der skal anvendes stenstørrelser og -mængder, som er naturligt for vandløbet, dog anbefales det, 
at profilet sikres ekstraordinært på strækningen st. 9155-9485 pga. de relativt store organiske 
aflejringer i jorden samt på st. 9485-9535 på grund af det relativ store fald. 
 
På strækningen med 3 0/00 fald forventes der udlagt 75 % gydegrus (85 % nøddesten Ø16-32 mm 
og 15 % singels Ø32-80 mm) på bunden i et ca. 10 cm tykt lag i blandet 25 % større sten (pak-
sten Ø64-200 mm) som skjulemuligheder for ørredyngel. Der kan for hver ca. 30 meter udlægges 
supplerende gydegrus over en ca. 10 meter strækning, hvorved der etableres en gydebanke. Gy-
debanken skal have en maksimal højde på 30 cm og anbefalingerne fra DTU Aqua vedr. etablering 
af gydebanker kan med fordel følges. 
 
Strækningen med 12 0/00 fald, ny st. 9485 til ny st. 9535, forventes etableret som et stenstryg 
med 75 % paksten iblandet 25 % gydegrus, således at stryget er erosionssikret.  
 
Den nedre strækning med 5-8 0/00 fald, ny st. 9535 til ny st. 9700 (Varnæsvej) inklusiv rørunder-
føring, anbefales stensikret som delstrækning st. 9155-9485 med udlægning af ca. 10 cm gyde-
gruslag kombineret med skjulesten og gydebanker for hver ca. 30 meter. Stenmaterialer udlæg-
ges op af brinkerne, således at vandføringen holdes over stenene. 
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Ovenstående beskrivelse for udlægning af sten og grusmaterialer er generel, og det anbefales, at 
der skabes variation i vanddybde, strømforhold og bundbredde i forbindelse med stenudlægnin-
gen. Alle stenmaterialer skal være vasket inden udlægning i vandløbet og må ikke indeholde mere 
end maks. 15 % flint. 
 
Estimerede mængder 
 
Strækning Paksten (paksten Ø64-200 

mm) m3 
Gydegrus (85 % nøddesten Ø16-32 mm og 
15 % singels Ø32-80 mm) m3 

St. 9155-9485 31  95 
St. 9485-9535 15 5 
St. 9535-9700 17 49 
Total 63 149 

 
4 Resultat og konsekvenser 

4.1  Karakteristiske vandføringer 
 
Opstrøms møllesøen afvander Rudebæk ca. 960 ha, hvoraf ca. 64 % er dyrket jord, og ca. 31 % 
er skov og naturarealer. Middelvandføringen er estimeret til ca. 94 l/sek. 
 
For bestemmelse af vandføringsregimet i Rudebæk er karakteristiske arealspecifikke vandføringer 
for Rudebæk bestemt som gennemsnittet af karakteristiske arealspecifikke vandføringer fra 5 
nærtliggende vandløbsoplande, eftersom der ikke foreligger konkrete data for Rudebæk. Af Tabel 
1 fremgår en række karakteristiske vandføringer i Rudebæk. 
 
GEUS har udarbejdet en rapport med klimafremskrevne vandføringer for flere vandløbsstationer i 
Danmark. Vandføringerne er angivet som maksimumvandføringer ved givne gentagelsesperioder 
og fire forskellige klimascenarier (observeret, tørt, median samt vådt klima). I tabel 1 er klima-
fremskrevne vandføringer (2021-2050) angivet for Rudebæk i et vådt klima svarende til klimamo-
dellen ECHAM-DMI. Faktorerne i tabel 1 stammer fra Slotsmølle Å ved Aabenraa, da intet forelig-
ger for Rudebæk eller andre nærtliggende vandløb. 
 
Tabel 1. Karakteristiske vandføringer for Rudebæk. Værdierne er et gennemsnit fra 5 eksisterende 
oplande i samme størrelsesorden som Rudebæk. 
 
Karakteristisk  

vandføring 

Vandføring 

(l/s*km2) 

Vandføring (l/s) Bemærkning 

Medianminimum 1,2 12  
Middel 9,8 94  
Medianmaksimum 90,2 866  
T = 10 år 132 1267 Antaget fra absolut maksi-

mal vandføring 
T = 10 år – vådt kli-
ma 

193 1850 Faktor 1,46 

T = 100 år 165 1584 Estimeret 
T = 100 år – vådt 
klima 

261 2503 Faktor 1,58 

 
Medianminimumsvandføringen er den vandføring, der i gennemsnit underskrides hver 2. år eller 
med en sandsynlighed på 50 % hvert år (T = 2 år, n = 1/2). Medianmaksimumsvandføring er den 
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vandføring, der i gennemsnit overskrides hvert 2. år eller med en sandsynlighed på 50 % hvert år 
(T = 2 år, n = 1/2). 

4.2  Afstrømnings- og afvandingsmæssige konsekvenser 
 
På baggrund af de karakteristiske vandføringer for Rudebæk er der opstillet en 1D model i det hy-
drauliske modelleringsprogram MIKE 11 til vurdering af strømnings- og afvandingsmæssige kon-
sekvenser ved etableringen af omløbet. 
 
Nedre randbetingelse i den hydrauliske model antages at være konstant vandstandsniveau sva-
rende til flodkoten på tidevandet på 0,1 m (ikke for ekstreme hændelser). Modellen er opsat med 
en ruhed (Manningtal) på 30 for omløbsstryget. Dette er vurderet på baggrund af den planlagte 
stenede vandløbsbund. 
 
Omløbet er dimensioneret med en bundbredde på 1 m samt en dybde, i forhold til terræn, på mi-
nimum 0,5 m. Vandløbets sider er dimensioneret med anlæg 1:1. Vandløbsdybden vil variere 
langs det planlagte tracé afhængigt af det eksisterende terrænniveau. Det er ikke muligt at opret-
holde en minimumsdybde på 0,5 m mellem st. 9535 og st. 9670. Der kan sikres en minimums-
dybde på 0,5 m på denne strækning enten ved sænkning af vandløbets bundkote (og heraf øget 
fald på strækningen) eller ved hævning af eksisterende terræn ved etablering af en mindre jord-
vold. 
 
Vandspejlsberegninger for de angivne vandløbsdimensioner samt de karakteristiske vandføringer 
angivet i tabel 1 fremgår af figur 7.   
 

 
Figur 7. Simuleret vandstandsniveau i omløbet ved karakteristiske vandføringer*. 
 
* Det skal bemærkes, at lodsejerforhandlinger senere i projektforløbet har forlænget linjeføringen 
opstrøms. Det har sænket bundkoten på den første del af det oprindelige forløb (st. 9155 til ca. 
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st. 9485). Der er ikke foretaget nye modelberegninger for vandstanden på den nye del af forløbet, 
eftersom det er vurderet, at risikozonen i forhold til oversvømmelser ligger nedstrøms st. 9485. 
Vandstanden på den første del af det oprindelige forløb må derfor forventes lidt mindre end den 
beregnede værdi på Figur 7. 
 
Det fremgår af figur 7, at omløbsstryget har en vandføringsevne svarende til medianmaksimums-
vandføring i Rudebæk. Ved vandføringer herover vil der ske oversvømmelse af de vandløbsnære 
arealer mellem st. st. 9535-9650. Såfremt oversvømmelse af de vandløbsnære arealer på disse 
strækninger vurderes uønsket, vil det blive nødvendigt at etablere jordvolde som angivet på figur 
5 for at undgå oversvømmelser ved store vandføringer (Q10-vådt og Q100-vådt). Jordvoldene 
skal have en højde på 0,5 m. 
 

4.2  Dimensionering af rørunderføring ved Varnæsvej 

 
Af tabel 2 fremgår beregnede kapacitet for rørunderføringer ved Varnæsvej. Der regnes med del-
vist fyldt ovalt rør dimensioneret med tørbrinker ved lave vandføringer. Kapacitetsberegningerne 
er udført i Mike 11, og der regnes med udgangspunkt i et fuldtløbende rør samt en hældning på 1 
‰ og et Manningtal på 60 svarende til ’klippetunnel’. 
 
Tabel 2. Estimeret kapacitet for udvalgt delvist fyldte ovalt rørunderføringer i Rudebæk. Der reg-
nes med udgangspunkt i et fuldtløbende rør samt en rørhældning på 1 ‰ og et Manningtal på 60. 
 
Nr. Oval rørdimension Maksimal bundlagsdybde*  Maks. kapacitet (l/s) 
B 2,35 m x 1,77 m Ca. 0,4 m 3400 

*Center af rør 
 
Det skal bemærkes, at rørdimensioner for B er tilnærmet i modelberegningerne, eftersom de en-
delige dimensioner (f.eks. krumning) ikke er oplyst. 
 
Den højeste døgnmiddelvandføring (Amts-målinger) målt ved udløbet fra Felsbæk Møllesø i perio-
den juli 1993 til januar 2006 er på 1160 l/s. Sammenlignet med den karakteristiske vandføring for 
T=10 år på 1267 l/s (Tabel 1) er det i samme størrelsesorden. Det skal bemærkes, at der vil fore-
komme perioder, hvor vandføringen i løbet af et døgn er højere end døgnmiddelvandføringen og 
derfor potentielt kan overskride 1160l/s  
 
Ved rørdimension B vurderes den maksimale kapacitet at kunne håndtere karakteristiske vandfø-
ringer for T=100 år og vådt klima (Tabel 1).  
 
Det anbefales, at rørunderføringen ved Varnæsvej etableres med rørdimension B, hvis der ønskes 
at opretholde en gentagelsesperiode for fuldtløbende kapacitet på minimum T=10 år. Rørunderfø-
ringen vurderes herved også at være klimasikret. Mængden af sten og grus, der udlægges i 
rørunderføringen, har stor betydning for vandføringsevnen og variationer heraf kan derfor resulte-
re i en ændret vandføringskapacitet. 
 
Såfremt der etableres en anden type underføring, skal det sikres, at vandsluget har en tilsvarende 
kapacitet. 
 

4.2  Jordberegning 
 
Der er foretaget en beregning af nødvendigt afgravningsvolumen i forbindelse med etableringen af 
omløbet. Der er genereret en terrænmodel for de eksisterende forhold ved brug af højdekurver 
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med 0,5 m ækvidistance fra Danmarks Højdemodel. Vandløbets dimensioner langs det nye tracé 
fremgår af tabel 3. 
 
Tabel 3. Dimensioner for nyt vandløbstracé. 

St.  
(m) 

Bundkote 
(m, DVR90 ) 

Bundbredde  
Rørstørrelse 

(m) 

Anlæg Fald 
0/00 

9155 2,50 X X X 
  1,0 1,0 3 

9485 1,50 X X X 
  1,0 1,0 12 

9535 0,90 X X X 
  1,0 1,0 8 

9585 0,50 X X X 
  1,0 1,0 5 

9670 0,10 X X X 
 
Jordberegningen er foretaget med udgangspunkt i dimensionerne i tabel 3 og det skitserede tracé 
på figur 5. Der er genereret tværsnit med en passende afstand for præcis beregning af nødvendigt 
afgravningsvolumen. Af figur 8 fremgår eksempel på genereret tværsnit i st. 9260. Gul markering 
angiver afgravningsareal. Yderligere er nødvendig volumen til udlægning af sten- og grusmæng-
der inkluderet i den samlede jordmængde. 
 

 
Figur 8. Eksempel på generet tværsnit i st. 9260 ved beregning af afgravningsmængder. 
 
Mængder: 
 
Jordberegningen er foretaget mellem st. 9155 og st. 9670. På strækning ca. st. 9610 til st. 9670 
vil det kun være jordmængder ift. udlægning af sten og grus, der er medtaget i beregningerne. 
Det nødvendige afgravningsvolumen for strækningen er ca. 1.360 m³. 
 
I tilfælde af at bundkoten ændres på strækningen, vil afgravningsmængden variere. 
 

4.3 Fremtidige regulativmæssige forhold 

 
Rudebæk (kommunevandløb Lun 02) 

De fremtidige regulativmæssige dimensioner for det offentlige vandløb, Rudebæk fra st. 9155 til 
st. 9710, fremgår af tabel 4.  
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Tabel 4. Regulativmæssige ændringer for Rudebæk (kommunevandløb Lun 02) 
St. ny 
(m) 

Bundkote 
(m, DVR90) 

Bundbredde 
Rørstørrelse 

(m) 
 

Anlæg Fald 
0/00 

Anmærkning 

9155 2,50 X X X  
  1,0 1,0 3  

9480 1,50 X X X  
  1,0 1,0 12 Stenstryg 

9535 0,90 X X X  
  1,0 1,0 10  

9585 0,50 X X X  
  1,0 1,0 5  

9670 0,125 X X X  
 

9700 
 

0,10 
2,35 

X 
1,0 

 
X 

1,0 

1 
X 

2,5 

Rør under 
Varnæsvej 

      
9710 0,05 X X X Udløb i 

Aabenraa 
Fjord 

 
Vedligeholdelsesbestemmelserne for vandløbet er uændrede i forhold til gældende regulativ. Dog 
fastsættes bredden af strømrenden fra station 9100 til station 9700 (udløb i Aabenraa Fjord) til 70 
cm. 
 
Det skal bemærkes, at nuværende regulativbund opstrøms det nye omløb ved Felsbæk Møllesø 
ved st. 9100 er sat til 2,25 m. Det vurderes dog, at bundkoten i st. 9100 ligger højere i dag og at 
en startbundkote på 2,5 m for omløbet i st. 9155 ikke er urealistisk. I tilfælde af at bundkoten op-
strøms st. 9155 ligger lavere, vil det være uproblematisk at tilpasse bundkoten på omløbet. Den 
endelige regulativbund kan dog først fastsættes, når vandløbet har fundet sit naturlige leje. 
 

Mølleskov Mosebæk (kommunevandløb Lun 2.1) 

Mølleskov Mosebæk overtager den nedre del af regulativet for Rudebæk. Der er indsat nye stati-
onsnumre i nedenstående tabel 5. 
 
Tabel 5 Regulativmæssige ændringer for Mølleskov Mosebæk (kommunevandløb Lun 2.1) 

St. ny 
(m) 

Bundkote 
(m, DVR90) 

Bundbredde 
Rørstørrelse 

(m) 
 

Anlæg Fald 
0/00 

Anmærkning 

1073 2,40 X X X  
  0,30 1,5  Stenstryg 

1138 1,48/1,49 X X X  
  2 x ø100   Varnæsvej 

1158 1,00/1,08 X X X  
  1,50 1,0 6,8  

1326 0,05 X X X Udløb i Aabenraa 
Fjord 
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4.4  Fremtidig tilstand 

 
Det nye forløb forventes at blive et stenet og gruset vandløb, hvor der er muligheder for gydning 
af ørred, og omløbet vil fungere som yngelopvækstområde for ørred. Naturtilstanden i omløbet vil 
være god, og det forventes, at strækningen, via gode fysiske forhold med sten og grus samt godt 
fald, vil kunne opretholde en meget høj DVFI-værdi.  
 
Vandkvaliteten i Felsbæk Møllesø forventes at blive forbedret, idet den ikke længere vil modtage 
store mængder næringsrigt vandløbsvand. Det skønnes, at søens fremtidige middelvandstand vil 
være uændret. Tilførsel af vand til søen formodes primært reguleret af indsivning via grundvand 
og en mindre vandmængde via private dræn (Figur 5). 
 
Eftersom et fremtidigt omløbsstryg vil blive placeret tæt op ad søen, vil der kunne opstå vandud-
veksling (hydraulisk kontakt) mellem sø og vandløb afhængig af vandstanden i de respektive ele-
menter. Mængden af denne udveksling er på nuværende tidspunkt svær at vurdere konkret. Jord-
artskort for området angiver ler og ferskvandstørv, hvor ferskvandstørv vil være den primære 
jordtype på første delstrækning (st. 9155-9485) og lerjord på den sidste del af omløbet. Udve-
klingen vurderes derfor primært at ville forekomme på strækning st. 9155-9485. Som tidligere 
nævnt vil vandstanden i søen samt nærtliggende omløb være betydende for den potentielle ud-
veksling af vand mellem de to elementer. Vandudveksling vurderes primært at ville forekomme på 
delstrækning st. 9305-9465.   
For at undgå overfladisk afstrømning fra søen til vandløbet, kan den opgravede jord mellem st. 
9155 og 9485 lægges op som en lav jordvold langs vandløbet ind mod søen.  
 
Det forventes, at indsivning af grundvand, samt tilledning via eksisterende dræn til søen, vil ba-
lancere med udsivning til vandløbet på delstrækningen st. 9155-9485. 
 
I tilfælde af at vandløbet viser sig at dræne søen uhensigtsmæssigt i forhold til de tilgrænsende 
naturområder, skal der foretages tiltag, der modvirker afdræning, idet søens vandstand skal op-
retholdes. Vandstanden i søen registreres dagligt i søen fra februar 2014, og vil blive registreret 
dagligt i de følgende 2 år efter projektet er afsluttet. Projektet evalueres efter 2 år i forhold til 
vandstand og påvirkning af omkringliggende naturområder samt fiskebestand i omløbet. 
 
Tilstanden i de tilstødende naturområder øst for søen vurderes at være uændrede, idet søens 
vandstand forventes at forblive uændret. 
 

4.4 Konsekvenser for dyre- og planteliv 

 
Projektet vil sikre bedre passagemulighed for faunaen i vandløbet og forbedre dets fysiske og na-
turmæssige tilstand. Smoltudtræk fra Rudebæk vil blive væsentlig forøget, fordi dødeligheden 
gennem søen elimineres. Undersøgelser andre steder i landet, i tilsvarende indskudte søer på 
vandløb, har vist, at op til 90 % af den nedtrækkende ørredsmolt forsvinder i søen og derved al-
drig når ud i havet. Rudebæk har et meget stort potentiale for produktion af laksefisk, idet der er 
stor fysisk variation med masser af grus og sten. 
Det forventes, at bestanden af ørred i Rudebæk, nedstrøms Krusmølle, vil øges væsentligt, og på 
sigt vil der skabes synergi med et passageprojekt ved Krusmølle, således at hele Rudebæk-
systemet bliver tilgængeligt for fisk og anden fauna. 
Samtidigt vil projektet medvirke til, at den biologiske mangfoldighed i hele området sikres og for-
bedres. 
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4.5 Fremtidige ejerforhold 

 
Ejerforholdene er uændrede. 

 
5 Nødvendige tilladelser 
 
Projektets gennemførelse kræver følgende forudgående godkendelser: 
 

• Landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35 
• Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet natur) og § 16 (sø- og å-

beskyttelseslinjen) 
• Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen 
• Godkendelse efter vandløbsloven. 

 
6 Tidsplan 
 
Projektet forventes at kunne følge nedenstående tidsplan: 
 
4 ugers offentlig høring efter Vandløbsloven 4. Juni 2014 – 2. juli 2014 
Klageperiode 11. juli 2014 – 11. august 2014 
Anlæg August-oktober 2014 
 
7 Økonomi 
 
Projektet finansieres af Aabenraa Kommune.  


