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Reguleringsprojekt i Øllemoserenden

Baggrund for projektet
Slagelse Kommune er gennem regionplanen forpligtet til at forbedre vandløbskvaliteten i kommunens vandløb med henblik på at leve op til de fastlagte målsætninger. Desuden er der via Miljømålsloven fastsat en tidsfrist for
opfyldelse af målsætningen om god økologisk tilstand i vandløbene senest i
år 2015. Slagelse Kommune arbejder aktivt frem mod en opfyldelse af de
gældende målsætninger.
I den forbindelse ønsker Slagelse Kommune at forbedre de fysiske forhold i
det offentlige vandløb Øllemoserenden ved at udføre restaureringstiltag omhandlende fjernelse af en faunaspærring kort før tilløbet til Bjerge Å.
Målet er at sikre adgang til de højere liggende strækninger for ørreder og
andre vandløbsdyr. Samtidig vil der blive etableret gydemuligheder for ørreder.
Projektområde
Spærringen består af tre ”trappetrin” og et meget stejlt stryg mellem station
4200 og station 4241, beliggende på matrikel 10B Fårdrup By, Fårdrup og
matrikel 3, Lyngbygård HGD., Eggeslevmagle. Hvert ”trappetrin” fungerer
som et styrt, hvor fisk og andre vandløbsdyr har svært ved komme forbi.
Dette er især ærgerligt fordi, der er en stor opgang af havørreder i Bjerge Å.
Disse fisk vil med nedlæggelse af spærringen få adgang til Øllemoserenden
og mulighed for at gyde her.
Virkemidler
•
•

Fjernelse af spærring
Udlægning af gydegrus på strækningen

De tre trin vil blive fjernet og hældningen på strækningen vil blive mindsket
fra ca. 20 ‰ til 6-10 ‰, hvorved vandløbets dyr vil kunne passere. Udlig-
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ningen af faldet vil blive gjort ved udlægning af større sten (Ø 200-400mm)
og gydegrus nedenfor stryget. Herved bliver der etableret en lang gydebanke for de optrækkende havørreder. Der vil ikke være konsekvenser for afvandingstilstanden i vandløbsoplandet. I forbindelse med projektet vil der
blive fjernet et ålepas på strækningen, da der ikke længere vil være brug for
det.

Projektets tidsplan, økonomi mv.
Tidsplan
Det praktiske arbejde forventes at blive påbegyndt umiddelbart efter endt
klagefrist i perioden oktober-november 2010. Projektet gennemføres i positiv
dialog med lodsejere. Det er målet, at der sikres en god økologisk tilstand i
det konkrete vandløb såvel om i hele vandløbssystemet.
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Økonomi
Projektet finansieres af Slagelse Kommune.
Evaluering
Umiddelbart forud for projektets gennemførsel gennemføres der en elbefiskning. Denne undersøgelse følges op af undersøgelser efter hhv. 1, 2 og 5 år.
Dette gøres for at evaluere på effekterne af restaureringen.
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