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Grønt samarbejde mellem Slagelse Kommunen og de lokale
lyst- og sportsfiskerforeninger - Vandløbsrestaurering 2009
Slagelse Kommunen og de lokale lyst- og sportsfiskerforeninger indgår igen i år

3. juli 2009

et samarbejde omkring forbedringer af vandmiljøet.
Sagsid.: 2009-008376

Samarbejdet består i, at foreningerne finansier størstedelen af materialerne til
projektet og arbejdskræft i forbindelse med finpudsningen, og Slagelse Kommune medvirker med gravemaskiner o.lign.
Projektets mål er primært at forbedre de fysiske forhold i vandløbet til gavn for
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gydende ørred og vandløbets flora og fauna generelt.
Fax nr.: 58 57 91 10

Projektbeskrivelse delområde 1 – Tude Å ved Havrebjerg:
På den 800 meter lange strækning mellem station 19600-20400 forbedres de
fysiske forhold ved udlægning af 2-4 gyde banker af 10-25 meters længde. Der
udlægges grus i et ca. 30 cm. tykt lag og i vandløbets fulde brede. Grusmaterialet udlægges og planes ud med gravemaskine, finpudsningen sker manuelt.
Eventuelle uhensigtsmæssige huller kan fyldes helt eller delvist med grus.
Arbejdet vil blive udført fra den nordlige brink, jorden ejes her af Slagelse Kommune. Arbejdet udføres i perioden mellem 15. august og 15. oktober og vil have
en varighed af 3-5 arbejdsdage
Nedenfor ses oversigtskort over delområde 1. Projektstrækningen er afgrænset
mellem punkterne hhv. landevejsbroen og jernbanebroen.
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Projektbeskrivelse delområde 2 – Tude Å ved Valbygård:
På den 600 meter lange strækning mellem station 23000-23600 forbedres de
fysiske forhold ved udlægning af 2-4 gyde banker af 10-25 meters længde. Der
udlægges grus i et ca. 30 cm. tykt lag og i vandløbets fulde brede. Grusmaterialet udlægges og planes ud med gravemaskine, finpudsningen sker manuelt.
Eventuelle uhensigtsmæssige huller kan fyldes helt eller delvist med grus.
Nedenfor ses oversigtskort over delområde 2. Projektstrækningen er afgrænset
mellem punkterne hhv. landevejsbroen og ca. 600 meter nedstrøms.
Arbejdet vil blive udført fra den nordlige brink, jorden ejes her af Jørgen Peter
Bech. Arbejdet udføres i perioden mellem 15. august og 15. oktober og vil have
en varighed af 3-5 arbejdsdage
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Materiale forbrug og sammensætning:
Der udlægges ca. 100 m2 fordelt mellem de to delområder. Gyderuset sammensættes af nøddesten og singels hhv. 65% og 35%.

Samarbejdet
Foreningerne (under Udsætningsforeningen Vestsjælland 95) søger støtte til materialet (gydegrus). Slagelse Kommune står for udkørsel og udlægning af grus
med maskiner. I samarbejdet indgår Jørgen Peter Bech der er lodsejer omkring
projektområderne og gennemførslen af projektet afhænger af accept herfra.
Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til undertegnede.

Venlig hilsen

Thomas Hilkjær
Biolog

Kopi til:
Udsætningsforeningen Vestsjælland 95, v/ Formand Kurt Jørgensen, Bødkervænget 5 Sæby, 4270 Høng.
Jørgen Peter Bech, Kalundborgvej 115, 4200 Slagelse.

