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GNEREL BESKRIVELBE AP LUNDE A

1. Beliggenhed.

Lunde A er vist pa 4 cm kortene nr. 1313 III Nø, 1313
III Sø og 1313 II SV samt pa malebordsbladene M 3415 og
3416.

Amtsvandløbet har sin Øverste ende ved indløb i 80 cm
rørledning pa matr. nr. 8 a Skamby By, Skamby Ca. 1,1
km syd for Skamby Kirke. Det forløber herfra ca. 4,9 km
i sydlig og sydøstlig retning gennem Søndersø komiuune,
ca. 0,4 km i sydøstlig retning i skellet mellem Sønder
sø og Otterup kommuner, Ca. 4,1 km i nordøstlig og
sydøstlig retning gennem Otterup koinmune, Ca. 1,3 km i
østlig retning i skellet mellem Otterup og Odense
kommune og Ca. 4,8 km i østlig retning gennem Otterup
kommune til udløbet i Odense Fjord ved matr. nr. 7 a,
østrup By, østrup Ca. 750 in sydvest for Klintebjerg.

Amtsløbets samlede 1ngde er 15.584 in.

2. Opland

Lunde A har et topografisk opland pa 69,33 km2 Heraf er
ca. 47% beliggende i Otterup kominune, Ca. 45% i Søn
dersø koinmune og Ca. 8% i Odense kommune. pa de neder—
ste 4,5 km fungerer Lunde A som landvandskanal langs
nordsiden af det kunstigt afvandede areal, Lumby md
dminede Strand. Et 215 ha stort opland sydvest for
østrup og nord for landvandskanalen afvandes gennem en
rørledning under denne til Lumby inddmmede Strand.

2.1 Oplandets anvendelse

Oplandets erhvervsmssige udnyttelse er i vid udstrk—
ning prget af landbrugsland. Kun Ca. 1,75 km2 eller
Ca. 2,5% af oplandet er skovkldt. De fleste skove er
meget smâ. Blandt de lidt større skove kan nvnes
Folehave og Søndersø Skov i Søndersø kommune og den
vestlige del af Højskov i Otterup kominune.

Af bymssige bebyggelser findes de tidligere stations
byer Otterup og øster Lunde saint landsbyerne Vester
Lunde, Tâstrup, Fremmelev, sydlige del af Hjadstrup og
østrup i Otterup kommune, landsbyerne Serup, Stensby,
ørritslev, nordøstlige del af Srs1ev, sydlige del af
Askeby, sydlige del af Ullerup, sydlige del af Skamby
saint Søndersø i Søndersø konunune samt Hedager og vest—
lige del af Allesø i Odense kommune. De bymssige
bebyggelser udgør Ca. 4,4 km2 svarende til godt 6% af
det samlede opland.
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ORDFORKLARING TILREGULATIVET.
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Vandløbskant

Vandlobsside

Vands lug

Terren langs vandlobskant.

Steji sidekráning.

Eote til dybeste opmált punkt i vandlobsprofilet.
Grnse for hvor hojt et stemraevrk ma hve vand—
spej let.

Planter under vandspejl.

Skaring af planter under vandspejl.
Fjernelse af aflejret materiale og fremmedlegemer
fra vandløbet.

Stykket mellem vandkant og vandløbskant.

Slãning af planter pa sideskraning.

Skring af planter ved og omkring vandkant.
Pende i vandlobet hvor grede bortskres.
Indvendig underkant af rorledning.
Vandmngde som vandlobet kan transportere ved
en given hojde af vandspejlet.

Overgang mellem vandspejl og sideskràniny.
Varierer med vandspejlet.

Afstanden mellem vandlobskanterne.
Overgang mellem sideskrãning og banket.
Hojre/venstre side fastliegges, nár man ser i
stremmens retning.

Den vandrette mãlte afstand nellem sidehegrans
ningerne i et bygverk.
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