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GENEREL BESKRIVELSE AF RINGE A

1. Beliggenj

Ringe A er vist med sit hele forløb pa 4 cm-kort
nr. 1313 III Nø saint pa málebordsbladene M 3315 og
M 3415.

Vandløbet har sin øvre ende ved Mariendal ca. 2,8
km øsØ for Skamby Kirke, og forløber herfra i østljg
retning

- først Ca. 0,8 km i grnse mellem Otterup
09 Sønder kominuner og yderligere Ca. 0,5 km i ot
terup Kommune, indtjl Landevej 524 ved Bladstrup
Her drejer vandløbet i nordljg retning og er rørlagt
med 0 100 cm rør pa en strkning af ca. 0,5 kin. Her
efter er vandløbet ábent og forløber i nordljg og
nordvestljg retning gennem Otterup Komrnune til udløb
i Nerá Strand.

Vandløbets samlede lngde er 12,9 km.
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2. Opland

Ringe A har et topografisk opland pa 43,52 kin2. Her
af er 60% beliggende i Otterup Kornmune, 20% i San
dersa Koinmune og 12% i Bogense Kommune.

2.1. Oplandets anvendelse

Oplandets erhvervsrnssige benyttelse er prget afdet ábne laridbrugsland med mniddelstore landbrug, dertypisk har bygningerne koncentreret i en rkke mm
dre landsbyer eller som randbebyggelse langs vejene.
Af de starre landsbyer kan nvnes Narre-Nrà, Ringe,
Narre-Hajrup og Uggerslev i Otterup Komnrnune, Vester
by og den astlige del af Grindlase i Bogense Komnmune
saint Torup og den nordlige del af Skamby i SøndersøKomnrnune.

Landsbyernes samlede bebyggelse udgar Ca. 1,5 km2.
Oplandet er srde1.es skovfattigt. Ud over Dalene
Skov pa Ca. 1,6 km2 i Otterup Kommnune findes ingenskove af ruevnevrdig størrelse.

2.2. Topografi

Ringe A afvander et forholdsvis fladt og lavt terrn
med Finshøj ved Narre-Hajrup som højeste punkt: 38,9in.

Aen forløber pA mange strkninger forholdsvis retliniet gennemn det flade terrn.

Fra udspringet ved Mariendal til udløbet i NrAStrand har Aen et totalfald pA ca. 17,4 in. PA deøverste knap 10 km oven for styrtet ved kommunevejenRinge—Narre-NrA har Aen et gennernsnitsfald pA 1,25o/oo, varierende fra 0,4-2,5 o/oo. PA de nedersteknap 2 km neden for Hoimne Malle er Aen stort setvandret.

Ud over en del tarvegrave - specielt i LisbjergMose — findes der kun fA og mneget smA saer i oplandet.

2.3. Jordbundsforhold

Ifølge Arealdatakontorets jordklassificeringskort
bestAr muidlaget i de sydligste Ca. 40% af oplandetaf sandblandet lerjord pA undergrund af morneler. Ide resterende, nordlige ca. 60% af oplandet bestArmuldiaget overvejende af lerbiandet sandjord pA un—dergrund af morneler - dog i enkelte lokaliteter afsmelte- og/eller ferskvandssand.

I et smalt blte langs Ringe A, St. ca. 2000-6000,og i.angs kommunevandlabet Ellebk samt i. Lisbjerg ogRinge moser findes humusjord, hvorfra der kan vrerisiko for okkerudledning.
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2.4. Bundforhold

Ved Hedeseiskabets opmáling i vinteren 1985 er der
orn vandløbets bundforhold noteret følgende:

Bemrkninger:

St. 0—1900

Ret ensartet ler— og dyndbund uden vsentlige høllereller stryg. Forholdsvis retliniet forløb. Svagtfald (0,01 0/00) og bundlinie omkring kote -0,50 rnD.N.N.. Tidevandspávirket vandspejl.

St. 1900—3000

Noget varieret sand— og grusbund med enkelte sten,høller og stryg. En del slyngninger. Svag/moderatfald (ca. 0,9 o/oo).

St. 3000—4100

Overvejende sten— og grusbund, afbrudt af kortestrkninger med sand— eller dyndbund. Forholdsvisretliniet forløb med enkelte høller og stryg. Relativt strkt fald (2,5 o/oo).

St. 4100—7800

Ret ensartet sand- og dyndbund uden vsentligehøller eller stryg. Forholdsvis retliniet forlab.Svagt fald (0,6 o/oo).

St. 7800—9400

Lidt varierende grusbund med enkelte rnindre høller
09 stryg. Svagt bugtet forløb pa visse strkninger,men overvejende retliniet. Relativt strkt fald (2,4o/oo)

St. 9400—10600

Overvejende sand- og byndbund uden vsent1ige høllereller stryg. Indtil 3 rn haje skrAninger. Forholdsvisretliniet forlab. Relativt svagt fald (0,7 o/oo).

St. 10600—11068

Noget varierende grus- og stenbund med enkelte høl—ler og stryg. Lidt bugtet forlab. Relativt strktfald (3,4 o/oo).

St. 11068—11538

Rørlagt med 0 100 cm rør

St. 11538—12898

Ret ensartet sand- og dyndbund, der pa de averste500-600 in nrmest ma betegnes som slam og mudder.Retliniet forløb og relativt svagt fald (0,7 o/oo).
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Tilløb til Binge A

3 • 1. Kommunevand lob

3.1.1. Ellebk udgor pa en lang strakning grnsen mellem
Otterup og Bogense kommuner.

Den har et opland pa 1.777 ha og udrnunder i Binge
A, St. 1686 nedenfor Home Mølle.

Oplandet indeholder bebyggelsen i Norre-Højrup og
Vesterby saint den østlige del af Grindlose By. End
videre omfatter oplandet humusjorderne i Binge og
Lisbjerg moser saint langs Ellebak.

3.1.2. Binge Moses Landkartal i Otterup Kominune med et op
land pa 103 ha udmunder i Binge A, St. 1847, ved
Holme Mølle.

3.1.3. Kappendrup Mejerirende i Otterup Komrnune med et op
land pa 190 ha udmunderj Binge A, St. 7810, nordøst
for Uggerslev. Oplandet indeholder en mindre del af
bebyggelsen i Kappendrup og Hjadstrup byer.

3.1.4. Moserenden i Otterup Kommune med et opland pa 494
ha udmunder i Binge A, St. 7842, nordøst for Ugger
slev. Oplandet indeholder det rneste af bebyggelsen
i Uggerslev saint i Slevstrup og Bolmerod byer.

3.1.5. Afløb fra Brondstrup til Binge A forlober pa den
øverste strkning i grnsen mellem Otterup og Søn—
dersø kornmuner og pa den nederste strkning alene i
Otterup Komrnune til udlobet i Binge A, St. 9958.

Oplandet pa 217 ha indeholder den sydligste del af
bebyggelsen i tiggerslev By.

3.1.6. Torup - Mariedalafløbet i Sønderso Kommune med et
opland pa 315 ha udmunder i Binge A, St. 12676. Op
landet indeholder bebyggelsen i den nordlige del af
Skarnby By.

3.2. Private vandlob.

Af private tillob - i det vsentligste mindre drn
ledninger - findes et stort antal. Samtlige regi
strerede drnudlob fremgar af vedlagte skema, Bilag
5. Da ãens sideskraninger pa flere strkninger
er stabiliseret med faskiner, som kan have skjult en
del drnudlob, er nppe alle drnudlob registre
ret.
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3.3. Spildevandstilløb

Otterup Komrnune har givet oplysning am enkel.te mmdre spildevandsledninger, der har udløb i RingeA. Desuden er der ved Hedeseiskabets opmáling konstateret synlig spildevandsinfiltration i en deldrnudløb. Det ma formodes, at spildevandet fra defleste spredte bebyggelser i oplandsomrãdet er tilsluttet eksisterende drnledninger. I en del tilflde vii spildevandet vre sá meget opspadet af drn—vand, at det ikke er synligt ved drnudiøbene.

I de tilflde, hvor der er konstateret spiidevand idrnudiøbene, er dette angivet sam “drn/kloak”i skernaet over “Tiliøb, vandstandsskaiaer, oplandm.v.”, Bilag 5.

Regulativ for Ringe A, Bilag 4, september 1988


	Random..pdf

