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Forord 
 
EU’s vandramme direktiv og miljømålsloven foreskriver, at alle vandløb skal være i god 
økologisk tilstand inden 2015. Inden udgangen af 2011 skal der være sat tiltag i værk så målet 
kan nås i 2015. I Slagelse Kommune mener vi, at det er vigtigt at være på forkant med planerne, 
ellers bliver det svært at nå målet. 
 
Den 27. marts 2008 vedtog vi derfor i Miljø og Naturudvalget en strategi for gennemførelse af 
miljømålsloven. Fokusområdet er vandløbenes fysiske tilstand. Baggrunden for beslutningen var, at 
der kan nås gode resultater i vandløbene for forholdsvis få midler ved at forbedre de fysiske 
forhold.  
 
Som et led i strategien har vi udarbejdet en fysisk vandløbsplan, som beskriver vandløbenes 
nuværende fysiske tilstand. Vi beskriver også de tiltag vi vil arbejde for at gennemføre frem til 
de kommunale handleplaner er udarbejdet ved udgangen af 2010.  
 

Gennem de senere år har vi i Slagelse Kommune taget en masse små skridt for at forbedre 
forholdene i vores vandløb. Arbejdet har givet os bedre vandløb og erfaring med at gennemføre 
naturgenopretning i vores vandløb og vi har fået opbygget en tradition for god dialog med de 
enkelte bredejere, sportsfiskerne og naturforeninger mv. Slagelse Kommune ønsker at fortsætte 
den gode dialog når der i fremtiden skal gennemføres en række projekter i vandløbene.  
 
I skrivende stund kan jeg, som udvalgsformand for Miljø og Natur se tilbage på et år, hvor vi endnu 
engang har fået bedre vandløb i kommunen. Med den fysiske vandløbsplan sætter vi endnu mere 
fokus på arbejdet frem imod opfyldelse af miljømålsloven i 2015. 
 
 
 
 
 
Anders Nielsen formand for Miljø og Naturudvalget 
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Indledning 
 
Prioritering af vandløbene 
Miljø og Naturudvalget prioriterede, hvilke vandløb der hovedsalig skal arbejdes med til og 
med 2010. Følgende vandløbssystemer blev prioriteret:  
 
0 Skidenrenden 
1 Skovsø-Gudum Å systemet 
2 Seerdrup Å systemet 
3 Bjerge Å systemet 
4 Tude Å/Vårby Å 
 
Det er denne prioritering, der er udgangspunktet i den fysiske vandløbsplan, og der er udelukkende 
arbejdet med de prioriterede vandløb i planen. Det betyder, at der er en lang række vandløb, der 
ikke er nævnt i den fysiske vandløbsplan. Dette er sket i erkendelse af at Slagelse Kommune ikke 
kan nå, at lave forbedringer i alle Kommunens vandløb på en gang. De resterende vandløb er ikke 
glemt, dem tager vi fat på når tiltagene i de prioriterede vandløb er gennemført.  
Efter 2010 udarbejdes kommunale handleplaner for alle kommunens vandløb som ikke lever op til 
målsætningen om god økologisk tilstand. 
 
Restaureringsprojekter 2003-2008 
I perioden 2003-2008 er der udført restaureringsprojekt i følgende af kommunens vandløb 
 
Bjerge Å  
Gudum Å  
Harrested Å   
Lindes Å 
Lungrenden  
Maglemose Å  
Runds grøft 
Seerdrup Å 
Skovsø  
Vestermose Å  
Øllemoserenden  
 
Kommunen har plantet ca. 7.150 træer og buske langs ca. 13 km. vandløb. Der er lavet otte 
sandfang og syv vandingssteder. Mere end 17 km. vandløb har fået ny bund med sten og grus. To 
betonstyrt er blevet fjernet og et styrt er udjævnet til et stryg 
 
Økonomisk støtte 
En stor del af projekterne er gennemført med økonomisk støtte fra Danmarks Fiskeriundersøgelser 
samt Skov- og Naturstyrelsen. Begge instanser har en årlig pulje penge til vandløbsrestaurering, og 
kommunen har i de fleste tilfælde fået dækket en tredjedel af udgifterne via puljerne.  

God økologisk tilstand 
Vandløbene skal have en god økologisk tilstand. I denne planperiode 
er det på EU niveau besluttet, at DVFI i vandløbene skal være på 
mindst 5. Hvis DVFI har været højere skal dette fastholdes. Der må 
ikke ske forringelser af vandløbet. Der må der ikke være 
faunaspærringer i vandløbene.  
 
Der er mange årsager til, at et vandløb ikke lever op til målet om 
”god økologisk tilstand”. Det kan være: 
 
Påvirkninger fra spildevand, næringsstoffer og kemikalier 
Dårlige fysiske forhold i vandløbene 

DVFI:  
Dansk VandløbsFauna Index 
 
Opererer med i alt 7 Faunaklas-
ser, hvor 7 angiver et meget vari-
eret dyreliv mens 1 angiver en 
ensidig fauna.  
Sammensætningen af smådyrs-
fauna er en indikator for vand-
kvalitet, strømhastighed og andre  
fysiske forhold i vandløbet, idet 
de enkelte dyregruppers fore-
komst afhænger af disse forhold 
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Dårligt fald 
Ringe vandføring og langsomt strømmende vand 
Blød bund 
Sandvandring og erosion fra siderne 
Fysiske indgreb i form af udretninger eller uddybninger og udvidelser af vandløbene.  
Endelig har vedligeholdelse grødeskæring og oprensninger stor effekt på vandløbenes 
 
Den fysiske tilstand 
I den fysiske vandløbsplan er det kun vandløbenes fysiske tilstand der tages stilling til og 
behandles. Der kan være mange andre årsager til at vandløbet ikke lever op til målsætningen. 
Disse forhold behandles ikke her, men f. eks i spildevandsplanen og andre planer. Det skal dog 
nævnes at vandløbene fra naturens side er skabt til at aflede det vand der kommer fra nedbøren, 
nogle steder har vandløbene deres udspring i kilder fra grundvandet. Vandløb er altså ikke skabt til 
at føre spildevand, kemikalier eller sand fra dræn mm. Disse fremmede elementer vil altid være et 
problem for et vandløb. Det er vigtigt, at der tages hånd om disse problemer i andre (tilknyttede) 
planer. 
Hvis et vandløb ikke lever op til målsætningen, bliver der foreslået forskellige fysiske tiltag, som vil 
have en positiv effekt i netop det vandløb. Hvis målet allerede er nået kan der måske stadig sættes 
ind for, at få et endnu bedre vandløb, men disse vandløb vil ikke få første prioritet da pengene kan 
bruges bedre i andre vandløb. 
 
Restaurering 
I mange vandløb kan ringe fysiske forhold forbedres ved gennemførelse af vandløbsrestaurering. 
Herunder bliver de forskellige restaureringsmuligheder kort beskrevet.  
 
Stort eller lille fald 
Hvis den manglende målopfyldelse skyldes, at vandløbet har et lille fald, kan dette ikke forbedres 
ved restaureringstiltag, det er ikke muligt at give et vandløb et større fald. Gennem moser og 
tidligere moser er der blød bund og lille fald i vandløbet, dette er en naturlig tilstand, hvilket heller 
ikke kan laves om ved vandløbsrestaurering. Hvis der skal ske naturforbedringer i disse områder 
bør de vandløbsnære arealer inddrages, så de våde arealer der tidligere har været langs med 
vandløbet genskabes. 
For at opnå bedre fysiske forhold i de vandløb, der har et godt fald gennemføres 
vandløbsrestaurering. I mange tilfælde kan restaureringstiltagene gennemføres inden for rammerne 
i vandløbsregulativet, altså uden at vandføringsevnen ændres. Er der tale om store 
restaureringstiltag skal projektet myndighedsbehandles og sendes i høring hos lodsejere og andre 
interessenter før projektet kan gennemføres. 
 
Udlægning af store sten 
Store sten i vandløbet skaber ændrede strømforhold så vandet på stenens sider har stor fart, mens 
der bag stenen er læ, det giver en god dynamik i vandløbet og det giver gode levesteder for fisk og 
insekter. Vandet iltes, når vandets strøm brydes. Store sten kan også bruges til at sikre siderne i f. 
eks mæanderbuer og sandfang. 
 
Udlægning af gydegrus 
Store bunker at nøddestore sten på strækninger med godt fald, skaber rigtig gode betingelser for, 
at ørreder og laks kan gyde. Det giver også gode levesteder for insekter. 
 
Etablering af skyggegivende beplantning 
Skygge fra træer og buske begrænser plantevæksten i vandløb og på brinker. Der skabes skygge i 
vandløbet, så temperaturen sænkes og at fisk og insekter har kølige gemmesteder. Træer og buske 
langs med vandløbet fungerer som levesteder for insekter og fugle. Træerne plantes i grupper så 
tæt på vandløbets bred, som muligt. I offentlige vandløb er det kun vandløbsmyndigheden der må 
plante. 
 
Etablering af sandfang 
Mange steder er der stor sandvandring i vandløbene. Sandet kommer ofte fra defekte markdræn 
eller fra erosion fra kanter som enten er alt for stejle eller, som f. eks er præget af en monokultur 



Fysisk vandløbsplan, Slagelse Kommune, oktober 2008 
 

 7 

med hestehov. I vandløb med meget stor sandvandring er det mest effektive at opspore kilden til 
sandet og få det stoppet. Mange steder er løsningen dog at etablere sandfang, hvor sandet samles 
og ikke vandrer videre ned i vandløbet. Et sandfang er en uddybning og udvidelse af vandløbet , 
hvor vandet taber sin fart og dermed sin evne til at bære sandet videre. Sandet i sandfanget skal 
med jævne mellemrum fjernes. 
 
Indsnævring af vandløb 
Mange steder er vandløbene blevet gravet bredere for at kunne føre mere vand. Resultatet er, at 
der opstår nogle stræk, hvor vandhastigheden er meget lav og derfor aflejres der sand, som 
mindsker vandføringsevnen. Vandstanden i disse vandløb er for lav til, at der eksisterer gode 
forhold for fisk og insekter. Når vandløbet indsnævres øges strømhastigheden, sandaflejringer 
forhindres, og vandføringsevnen bevares. Indsnævring kan ske med stenbunker langs med 
bredderne. Stenbunkerne placeres skiftevis i hver side så der opstår en slynget strømrende. 
 
Sikring af bund og skråninger 
Mange steder er erosion fra vandløbets sider og bund årsag til sandvandring. De steder, hvor 
vandløbene er dybt nedskårede i landskabet er kanterne alt for stejle. Sikring kan ske ved at så 
græs, udlægge fibermåtter, plante urter og træer, udlægge sten eller stenbånd. Hvis anlægget er 
så stejlt at der er fare for skred kan brinken afgraves så anlægget ikke er så stejlt. 
 
Åbning af rørlagte stræk 
Der er ikke mange insekter og fisk der kan leve i rør. I nogle rør er vandstanden så lav at fisk ikke 
kan gå igennem. Mange rørlagte vandløb er i så dårlig stand, at de står overfor en renovering. I 
stedet for at lægge nye rør skal det altid overvejes at åbne de rørlagte vandløb. Herved skabes nye 
levesteder for dyr og planter og der skabes passage for fisk og insekter. Desuden genskabes 
vandløbets selvrensende evne. Endelig er det billigere, at åbne et rør end at lægge nye. 
 
Genslyngning 
Mange steder er vandløbenes naturligt mæandrerende forløb ændret til lige stræk, uden 
skjulesteder til fisk og med dårlige levevilkår for dyre og planteliv. Ved genskabning af det 
oprindelige vandløb skabes store naturværdier. Der skabes stor variation i vandløbet, steder med 
dybt og lavt vand, steder med langsomt og hurtigt vand. Altså stor variation i vandløbet, hvilket 
også giver mulighed for stor variation for dyre og planteliv. 
 
Vandløbsvedligeholdelse 
Alle de offentlige vandløb vedligeholdes med grødeskæring, hvor vandløbsplanter slås og fjernes fra 
vandløbets strømrende. Med jævne mellemrum opmåles vandløbene. Hvis de ikke lever op til 
regulativet foretages der en egentlig oprensning,  af aflejringer fra vandløbet. Denne 
vedligeholdelse kan ske mere eller mindre skånsomt 
 
Mere skånsom vedligeholdelse 
Ved skånsom grødeskæring, skæres der i en slyngende strømrende, og der efterlades eventuelt 
grødeøer midt i vandløbet. Bunden røres ikke. Der foretages selektiv grødeskæring  så de 
langsomt-voksende planter skånes. Grødeskæringen sker manuelt eller med mejekurv. Hvis der 
skal foretages opgravning af aflejringer, skal der kun fjernes sand og jord, mens grus, sten og fast 
bund, skal blive liggende. Nogle steder er det ikke nødvendigt at grødeskære 
 
Vedligeholdelsesfrie vandløb.  
Med vedligeholdesfrit menes at vandløbet ikke skæres for grøde, men at vandløbet gennemgås et 
par gange om året, hvor der fjernes spærringer som grene, plastic, cykler og lignende. 
Erfaringen viser at en grødeskæring kun forbedrer vandføringsevnen i vandløbet i helt ned til en 
uge, alt afhængig af vækstbetingelserne vil de hurtigt voksende planter etablere sig igen og så er 
situationen den sammen som før grødeskæringen eller måske er den endda værre. Ved en 
grødeskæring får de langsomtvoksende vandplanter særdeles dårlige vækstbetingelser, hvorved der 
bliver skabt en dårlig artssammensætning af vandplanter. Hvis grøden derimod ikke slås, vil der 
indstille sig en ligevægt mellem langsomtvoksende og hurtigtvoksende vandplanter, hvilket er 
bedre for både biodiversiteten (variationen) og vandføringsevnen. 
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Et dynamisk dokument 
Den fysiske vandløbsplan er et dynamisk dokument, som vil blive ændret og tilpasset i takt med, at 
vansløbsmyndigheden får større viden og ser virkningen af de gennemførte projekter. Den fysiske 
vandløbsplan vil redigeret når Slagelse Kommune i løbet af 2010 skal udarbejde en handleplan for 
opfyldelse af miljømålsloven. Til den tid skal der udarbejdes en plan for alle kommunens vandløb. 
Den fysiske vandløbsplan kan derfor opfattes, som en forløber for den kommunale handleplan på 
vandløbsområdet, som skal vedtages i slutningen af 2010. 
 
Læsevejledning 
Den fysiske vandløbsplan er bygget op så vandløbene i samme vandløbssystem er samlet i samme 
afsnit. Vandløbssystemerne bliver nævnt i prioriteret rækkefølge. Til hvert vandløb hører et kort, 
hvor vandløbets forløb kan ses. Vandløbets oplandsgrænser er indtegnet med rødt. De arealer der 
ikke hører med til vandløbets opland er farvet med en mørk skygge og har ingen røde 
oplandsgrænser. Den del af oplandet som afvandes gennem andre vandløb er farvet med en lys 
skygge og der er røde oplandsgrænser på. 
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Skidenrenden 
Skidenrenden har en lidt speciel prioritering, da problemet med dette vandløb stort set kun skyldes 
udledningen fra Slagelse By via Slagelse Centralrenseanlæg og Lagunen. De mange årlige overløb 
fra Lagunen har meget stor betydning for tilstanden i nedre Tude Å og de kystnære vande. Store 
overløb med urenset spildevand dræber stort set alt liv i nedre Tude Å, og den forringede 
vandkvalitet i de kystnære vande medfører forringet badevandskvalitet (medfører eksempelvis at 
der ikke kan være blå flag på Næsby Strand i 2008).  
Fjernelse/mindskning af overløb fra Lagunen skal løses særskilt opstrøms Lagunen ved tekniske 
løsninger på renseanlægget e.l. Dette tiltag vil indgå i den kommende spildevandsplan. 
 

 
 
 
•••• Fysisk tilstand 

Skidenrenden er et 2542 m langt åbent offentligt vandløb. Bindbredden er mellem 2 og 6,2 m 
og det gennemsnitlige fald er på 3,7 ‰. Bundforholdene er gode; præget af sten og grus, 
hvilket giver gode livsbetingelser for fisk og smådyr. 

• Er målet for 2015 nået? 
Nej, ved målingen i 2008 blev der målt DVFI på to stationer, i begge tilfælde var 
resultatet et DVFI indeks på 4. Derudover findes der ved udløbet i Tude Å en spærring, 
nr. 3, som umuliggør indvandring af fisk og smådyr. 

• Hvad er årsagen hvis ikke 
De fysiske forhold i Skidenrenden er rigtig gode så den manglende målopfyldelse kan kun 
tilskrives tilledninger fra Slagelse renseanlæg og lagunen. Der udover skal spærringen nr. 
3 for enden af Skidenrenden fjernes før vandløbet kan leve op til målene i 
vandrammedirektivet.  
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•••• Forslag til Fysiske Forbedringstiltag 
Nedstrøms rørudløbet ved st. 0 er brinkerne forstærket med store sten, nedstrøms denne 
forstærkning er der stor erosion i på højre side af brinken. Det foreslås at forstærkningen 
forlænges 10 m. Anslået materialebehov ca. 30 store sten 50-70 cm. 
Spærringen for enden af Skidenrenden skal fjernes, der skal lavet et stryg i stedet. 

• Pris overslag 
Orbicons overslag for fjernelse af spærring for enden af Skidenrenden 500.000 kr. 

• Nuværende vedligeholdelsespraksis 
Skidenrenden vedligeholdes med maskine. 

♦ Forslag til ændret vedligeholdelse 
Så længe vandet i Skidenrenden er så påvirket af spildevand, som det er bør der 
ikke foretages manuel vedligeholdelse i Skidenrenden.  
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Skovsø-Gudum Å systemet 
Skovsø-Gudum Å systemet har fået 1. prioritet og følgende vandløb er med i prioriteringen. 
 
Skovsø Å 
Gudum Å 
Maglemose Å 
Lillevangsrenden 
Vestermose Å 

Skovsø Å 

 
•••• Fysisk tilstand 

Gudum Å er et 8469 m langt åbent offentlige vandløb. Vandløbet har et gennemsnitligt fald på 
2,7 ‰. Efter en række vandløbsrestaureringer i Skovsø-Å fremstår vandløbet med stor fysisk 
variation og gode faste bundforhold. 

• Gennemførte restaureringsprojekter 
Gennemført i årene 2003 til 2007 
I 2004 er der gennemført følgende tiltag: 
Udlægning af store sten og sten i dynger på følgende stræk st. 337 – st. 2.630 (2.293 m) 
st. 3.930 – st. 5.777 (1.847 m). 
Udskiftning af bundsubstrat til gydegrus fra st. 1.290 – st. 1.350 (60m) 
Etablering af sandfang på følgende stræk: st. st. 1.150 – st. 1.180 og st. 6.050 – st 
6.080. 
Etablering af skyggegivende beplantning mellem st. 3.930 og st. 5.500 ( 1.570m) 
I 2005 blev der gennemført følgende tiltag: 
Forbedring af sandfang ved st. 1.186. 
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Etablering af sandfang mellem st. 5.200 og st. 5.300. 
Oprensning af sandaflejringer ved motorvejsbroen. 

• Nuværende vedligeholdelsespraksis 

Station 
Strømrendebredde  
ved 1. grødeskæring 

Strømrendebredde  
ved 2. grødeskæring 

0 - 3534 Ingen vedligeholdelse, men tilses for spærringer 

3534 - 3862 40 - 60 cm. / skånsomt 80 – 110 cm. / skånsomt 

3870 - 5991 50 - 70 cm. / skånsomt 100 – 125 cm. / skånsomt 

5991 - 9285 Ingen vedligeholdelse, men tilses for spærringer 
  
Terminer: 1. grødeskæring: 15/6-15/7, 2. grødeskæring 1/8-15/10. I de dele af 
vandløbet, hvor der sker vedligeholdelse gøres det manuelt.  

• Er målet for 2015 nået? 
Nej, ikke på alle stationer, målet for Skovsø Å er et DVFI indeks på 6, hvilket i 2006 blev 
opnået på 4 ud af 6 stationer, i 2007 Var DVFI dog kun 6 på 2 ud af 6 stationer. 

• Hvad er årsagen hvis ikke 
Orbicon vurderer i 2006 at der er en risiko for at vandføringen kan blive for lav om 
sommeren. 

•••• Forslag til Fysiske Forbedringstiltag 
Evt. flere restaureringstiltag som udlægning af gydegrus og etablering af beplantning. 
Orbicon vurderer i 2006 at der er stor sandvandring opstrøms tilløbet fra Valdemarkilde, st 
5050, endvidere vurderes det at selvom strækningen er restaureret ved tilplantning skal der 
yderligere fysiske tiltag til før det kan ses i en DVFI. 
Ellers er dette et af de vandløb, hvor der efterhånden ikke kan gøres mere for at forbedre 
vandløbet ved hjælp af fysisk tiltag, her må, der forbedret spildevandsrensning i oplandet til. 

• Pris overslag 
Etablering af 2-4 sandfang à 15.000 kr.  at alt: 30.000 – 60.000 kr. 

• Plan for gennemførelse 
Etablering af sandfangene bør prioriteres da de er en fremtidssikring af de tiltag der 
allerede er gennemført. 

• Forslag til ændring i vedligeholdelsespraksis 
Mere skånsom 

•••• Regulativ 
• Dato for godkendelse 

1991 
• Behov for ændringer i regulativ 

HedeDanmark 2007, anbefaler at den første grødeskæring udelades 
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Gudum Å 

 
 
•••• Fysisk tilstand 

Gudum Å er den nederste del af Skovsø-Gudum Å og omfatter 4827 m åbent kommunevandløb. 
Bundbredden er over 2,8m. Gudum Å starter ved sammenløbet mellem Skovsø- Å og 
Vestermose Å i st. 8470. Gudum Å har et gennemsnitligt fald på 2,3‰.   
Langs med vandløbet er et område på 74,75 ha udpeget til potentielt vådområde. Hele 
vandløbet er omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven. 
I Redegørelse for vedligeholdelse af vandløb 2006 Ny Slagelse Kommune, vurderes det at 
tilsanding kan være et problem. Ligesom det vurderes at det er et problem at der mangler skjul 
på strækningen 12.700-13200  
I Kontrol af 1. grødeskæring 2007 nævnes det at sandvandring kan være et problem for 
gydebankernes succes. Ligesom det nævnes at forurening kan være et problem.  
 
På strækningen 9320 -9500 er der i 2006 observeret 7-8 store gydebanker. På baggrund af 
antallet af 1. års ørreder blev det dog vurderet at tilsanding kunne være et problem. 
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• Nuværende vedligeholdelse 

Station 
Strømrendebredde  
ved 1. grødeskæring 

Strømrendebredde  
ved 2. grødeskæring 

5991 - 9285 Ingen vedligeholdelse, men tilses for spærringer 

9285 - 12389 75 – 100 cm. /skånsomt 100 – 130 cm. /skånsomt 

12389 - 13288 75 – 100 cm. 150 – 200 cm. 
 
Terminer: 1. grødeskæring: 15/6-15/7, 2. grødeskæring 1/8-15/9. 
På hele strækningen udføres vedligeholdelsen manuelt. 

• Gennemførte restaureringsprojekter 
Der er gennemført projekter i årene 2003-2007 
I 2004 er der: 
Udlagt store sten og sten i dynger på følgende stræk st. 8.550 – st. 8.635 (85 m) st. 
8.760 -  st. 8785 (25 m) st. 8.920 -  st. 8.960 (40 m) st. 9.267 – st. 11.350 (2.083 m) 
st. 11.700 – st. 12.100 (400 m) st. 12.200 – st. 13.296(1.096 m) 
Udskiftet bundsubstrat til gydegrus mellem st. 12.950 og st. 13.296 (346m) 
Oprensning på følgende stræk: st. 9.267 til st. 9.316 og st. 11.242 til st. 11.350 
Endvidere: Etablering af 5 vandingssteder fra st. 9.600 til st. 10.900.  
I 2005 er der på strækningen 12.700-13.200 udlagt gydegrus over hele 
vandløbsbredden. 

• Er målet for 2015 nået? 
Ja, fra 2004-2007 er der alle år målt en DVFI på 5 eller derover på de 3 stationer hvor 
der måles i Gudum å 

•••• Forslag til Fysiske Forbedringstiltag 
Etablering af skjul på strækningen 12.700-13.200, f.eks. udlægning af større sten eller 
etablering af ”grødeøer” i forbindelse med grødeskæringen.  
Etablering af skyggegivende beplantning og udlægning af sten og gydegrus. 
Etablering af vådområde og genslyngning af åen på de arealer der er udlagt til potentielt 
vådområde. 
Lystfiskerforeningen foreslår etablering af et sandfang mellem st. 12.500 og 12.750 og et 
mellem st. 11.600 og st. 11.500. 

• Forslag til ændret vedligeholdelse 
Mere skånsom vedligeholdelse 

• Pris overslag 
Etablering af  3 sandfang a 15.000  i alt 45.000 
Da der ikke er aktuelle planer om gennemførelse af de andre projekter er der ikke 
indhentet tilbud. 

•••• Plan for udførelse 
Eftersom målet for 2015 er opfyldt, bør dette vandløb ikke prioriteres, men der skal fortsat 
måles i vandløbet således at der kan sættes ind hvis DVFI skulle falde. Etablering af 
sandfangene vil fremtidssikre de tiltag der er foretaget, hvorfor Slagelse Kommune vil prioritere 
dette. 
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Maglemose Å 

 
•••• Fysisk tilstand 

Maglemose Å er et 1035m åbent kommunevandløb. Faldet over hele strækningen er på 0,8 ‰, 
hvilket er et særdeles dårligt fald. Bundbredden er under 0,8m. i 2003 blev der vurderet fysisk 
indeks i vandløbet og det resultatet var at hele vandløbestrækningen har en uacceptabel fysisk 
vandløbskvalitet. 

• Gennemførte restaureringsprojekter 
Der er gennemført projekter i 2004 og 2005.  
I 2004 er der etableret skyggegivende beplantning fra st. -400 til st. 0, privat strækning 
før offentlig strækning starter. 
I 2005 er der gennemført følgende tiltag. 
Etablering af skyggegivende beplantning på fra st. 0 til st. 640. 

• Er målet for 2015 nået? 
Nej; DVFI har de siden 1987 ligget på 3-4, med hovedvægt på 4. 

• Hvad er årsagen hvis ikke 
Årsagen skal sandsynligvis findes i de dårlige fysiske forhold der er på strækningen. 

•••• Forslag til Fysiske Forbedringstiltag 
Eventuelt yderligere restaureringstiltag 
Udlægning sten og etablering af skyggegivende beplantning i hele vandløbets længde. 
Udlægning af sten og gydegrus. 
Stopning af andefodringen i mosen, hvilket vil mindske slamaflejringerne i vandløbet. 

•••• Nuværende vedligeholdelse 
Maglemose Å vedligeholdes med maskine. 

• Forslag til Ændret vedligeholdelse 
Mere skånsom 

• Pris overslag 
For de nævnte tiltag 150.000 

•••• Plan for udførelse 
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•••• Regulativ 
• Dato for godkendelse 

Marts 1991 

Lillevangsrenden 

 
 

•••• Fysisk tilstand 
Lillevangsrenden er en del af Skovsø-Gudum Å systemet og omfatter et 2528m langt offentligt 
vandløb, heraf er 500 m rørlagt. Vandløbet har et gennemsnitsfald på 0,4 ‰. Bundbredden er 
under 0,6m. I oplandet findes en del søer og både ved vandløbets start og slut løber det 
gennem søer. 
Hele vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 mange af de vandløbsnære arealer er 
ligeledes omfattet af §3. 
I 2003 udfærdigede Hedeselskabet Fysisk indeks på hele vandløbsstrækningen. Konklusionen 
blev at Lillevangsrenden har uacceptable fysiske forhold i hele sit forløb. Mange steder var der 
ringe eller ingen vandbevægelse. Der blev opserveres en rørlagt strækning på ca. 500 m, mod 
regulativets 245 m.  

• Er målet for 2015 nået? 
Nej, DVFI svinger mellem 3 og 4. Ved sidste måling i 2006 blev DVFI bestemt til 4 

• Hvad er årsagen hvis ikke 
Vandløbet har et virkelig dårligt fald, hvilket er en stor del af årsagen til den manglende 
målopfyldelse. Når der er tale om et så ringe fald i vandløbet, som det er tilfældet med 
Lillevangsrenden kan dette alene være årsagen til en lav DVFI og det er derfor ikke 
sikkert, at DVFI stiger, hvis der gennemføres restarueringstiltag. 

•••• Forslag til Fysiske Forbedringstiltag 
Etablering af skyggegivende beplantning på den første og den tredje fjerde del, samt udlægning 
af sten på den anden fjerdel.   
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På den nederste fjerdedel af vandløbet kunne der etableres vådområde, hele området er 
omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven. 
Da vandløbet har et meget lille fald vil naturgevinsten ved en åbning af de 500 m rør ikke stå 
mål med udgiften, hvorfor det anbefales ikke at åbne de 500 m rør. 

• Vedligeholdelsespraksis 
Lillevangsrenden vedligeholdes i dag med maskine. 

• Forslag til ændringer i vedligeholdelsen 
Mere skånsom vedligeholdelse 

• Pris overslag 
Etablering af skyggegivende beplantning og udlægning af sten; prisoverslag 50.000 kr. 

•••• Plan for udførelse 
På grund af det dårlige fald i vandløbet prioriteres tiltag i dette vandløb ikke særlig højt, idet 
effekten vil være minimal. Den anbefaling gives også af Hedeselskabet i forbindelse med en 
gennemgang i 2003. 

•••• Regulativ 
• Dato for godkendelse 

Marts 1991 
• Planer for næste revision 
• Behov for ændringer i regulativ 

Det bør skrives ind i regulativet at 500 og ikke 245 m af vandløbet er rørlagt. Ligesom 
den mere skånsomme vedligeholdelse, hvis man vælger at gennemføre det, skal skrives 
ind. På grund af det yderst lave fald i vandløbet bliver det ikke aktuelt at ophøre med 
vedligeholdelsen, med mindre selvfølgelig at alle de vandløbsnære områder må 
oversvømmes som led i et naturprojekt. 

Vestermose Å 
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•••• Fysisk tilstand 
Vestermose å er et offentligt vandløb på 8042m, heraf 316m i rør, bundbredden er 0,4-1,5m. 
Vandløbet har et gennemsnitligt fald på 2 ‰. Store dele af de vandløbsnære arealer langs 
Vestermose Å, er udpeget til potentielt vådområde, der er tale om to områder på henholdsvis 
17.3 ha og 45 ha. 
Der er en stor sandaflejring nedstrøms rørudløbet st. 316. Den rørlagte del af vandløbet er i så 
dårlig forfatning, at der snarest skal ske en renovering eller åbning af rørene.  
Til trods for at der gennem de sidste år er etableret sandfang nogle steder i åen, er der stadig 
en betydelig sandvandring. 
Gennem vestermose er vandløbets bund meget blød, hvilket er naturligt i et moseområde. 

• Gennemførte restaureringsprojekter 
I 2005 blev der udlagt grus og store sten og de var i 2006 og 2007 fuldt 
funktionsdygtige, og ikke tilsandede. 
I 2003 blev der etableret et sandfang lige før udløbet til Skovsø-Gudum Å, st. 8.042. 
I 2005 blev der gennemført følgende tiltag. 
Etablering af sandfang ved st. 6.564 og ved st. 7.516. 
Udlægning af gydebanker på følgende stræk; st. 6.300 – st. 7.000 og st. 7.300 – st. 
8.042. 
Udlægning af store (40-60cm) sten på følgende strækning; st. 6.300 – st. 8.042 
Udlægning af sten i det sandfang der blev etableret lige før udløbet til Skovsø-Gudum Å i 
år 2003, st. 8.042. 
Etablering af skyggegivende beplantning; 1.500 planter blev plantet på strækningen st. 
6.300 – st. 8.042. 
I efteråret 2006 blev der udført følgende foranstaltninger: 
Etablering et sandfang ved st. 3940 
Udlægning af større sten skiftevis i hver side på strækningerne: 2554-2830, 3650-4300, 
4350-4650, 5456-6000, 6200-6564. 
Udlægning af grus og stenbund på strækningerne: 2554-2830, 3650-4300. 
Udlægning af gydegrus på strækningerne: 6000-6215, 6564-6650, i alt 6 gydebanker. 

• Vedeligeholdelses praksis 
Vedligeholdelse 2 gange om året i perioden 1/6-15/7 og 1/8-15/10 

• Er målet for 2015 nået? 
Nej, i både 2005 og 2006 blev alle stationer, undtagen en målt til DVFI 4, i 2007 var 
DVFI på 3 ud af 4 stationer kun på 3. 

• Hvad er årsagen hvis ikke 
Både i 2005 og 2006 er der gennemført restaureringsprojekter disse kan være årsagen til 
at DVFI er gået ned i året efter projekternes gennemførsel. Der skal måles DVFI i 
Vestermose Å igen i 2009 og det bliver interessant at se om DVFI er blevet højere. Da 
den fysiste tilstand i store dele af vandløbet er blevet forbedret inden for de seneste år 
må vandløbets dårlige tilstand i forhold til DVFI tilskrives tilledning af urenset spildevand. 
Der er grænser for hvor meget man kan ændre DVFI ved at ændre på de fysiske forhold 
alene, hvis vandkvaliteten er så dårlig at fisk og smådyr ikke kan overleve. 

•••• Forslag til Fysiske Forbedringstiltag 
Etablering af vådområde i vandløbets øvre dele. Eventuelt yderligere restaureringstiltag såsom 
udlægning af gydergus og etablering af skyggegivende beplantning. 
Åbning af rørlagt stræk, de øverste 316m af vandløbet er rørlagt, oven på røret gror masser af 
træer som har ødelagt røret, derfor vil det give rigtig god mening af få åbnet vandløbet og evt 
genslynge strækningen Fra vandløbets åbning i st. 316 til overkørslen ved st. 2343,5 er de 
vandløbsnære arealer udpeget til potentielt vådområde og de fleste af arealerne er omfattet af 
§3 i naturbeskyttelsesloven. Vandløbet ser ud til at være udrettet på strækningen. Der kunne 
lavet et projekt med en regulær genslyngning, hvor der bliver gravet et nyt forløb til vandløbet i 
slynger. Da der imidlertid er et rigtig godt fald på strækningen; 5,5 ‰ giver det nogle gode 
dynamiske forhold til at lade vandløbet genslynge sig selv. De dynamiske processer kan hjælpes 
på vej ved at udlægge grupper af sten skiftevis i højre og venstre side af vandløbet. I 
forbindelse med gennemførelsen af dette projekt bør strækningen gøres vedligeholdelsesfri, 
hvilket kræver en ændring i regulativet, som i dag foreskrive vedligeholdelse 2 gange om året i 
perioden 1/6-15/7 og 1/8-15/10. 
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Vælges der en løsning, hvor vandløbet får lov til at genslynge sig selv, må der i en periode 
forventes nogen sandvandring på strækningen, hvorfor det foreslås at der etableres et sandfang 
opstrøms st. 2346. 

• Forslag til ændret vedligeholdelse 
Mere skånsom vedligeholdelse 

• Pris overslag 
Åbning af rør ca. 300.000 kr. 
Udlægning af store sten og grus st. 316 til st. 2330 ca. 250.000 kr. 
Etablering af sandfang opstrøms st. 2346 15.000 kr. 

•••• Plan for udførelse 
Røret bør snarest åbnes da det er i dårlig forfatning og leder en masse sand ud i Vestermose Å. 

•••• Regulativ 
• Dato for godkendelse 

Marts 1991 
• Planer for næste revision 
• Behov for ændringer i regulativ 

Den mere skånsomme vedligeholdelse skal fremgå af regulativet. Når røret fra st. 0-
st.316 er blevet åbnet bør vanløbet være vedligeholdelsesfrit frem til st. 2346.  

 

Opsamling Skovsø Gudum Å systemet 
Skovsø Gudum Å systemet er Slagelse Kommunes bedste vandløbssystem, det er her Slagelse 
Kommune gennem årene har brugt flest resurser på vandløbsrestaurering. Derfor er det også 
vigtigt, at der i fremtiden ikke gennemføres ”unødvendige” tiltag forstået på den måde at, man bør 
være tilbageholdende med at gennemføre yderligere restaureringstiltag de steder, hvor 
målsætningen er opfyldt. På den anden side skal nogle af tiltagene måske suppleres eller 
fremtidssikres. 
I Skovsø Gudum Å systemet er der også strækninger og tilløb, som der hidtil ikke er arbejdet med 
og disse bør prioriteres på de steder, hvor kravene om ”god økologisk tilstand” endnu ikke er 
opnået.   
Åbningen af de øverste 316m rør i Vestermose Å bør Prioriteres idet det skabet problemer med 
sandvandring.  
 
Forslag til yderligere projekter: 
 
Sandfang i Skovsø Å:      45.000 kr. 
Sandfang i Gudum Å:       45.000 kr. 
Restaurering i Maglemose Å   150.000 kr. 
Tiltag i Lillevangsrenden:       50.000 kr.  
Tiltag i Vestermose Å:     565.000 kr. 
 
I alt for yderligere tiltag i Skovsø Gudum Å systemet.  855.000 kr.
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Seerdrup Å systemet 
Seerdrup Å systemet har fået 2. prioritet og følgende vandløb er med i prioriteringen. 
 
Lindes Å 
Halkevad Å 
Seerdrup Å 
Vejrbæk 
Harrested Å 

Lindes Å 

 
•••• Fysisk tilstand 

Lindes Å består af 8056 m kommune vandløb, gennemsnitsfaldet er på 1,7 ‰, der er store 
forskelle i, hvordan faldet er fordelt. De første ca. 2 km af vandløbet har et fald på 4,4‰. 
Hvilke giver nogle gode fysiske forhold. De resterende 6 km har et fald på 0,7 ‰, på denne del 
løber vandløbet igennem nogle store moseområder, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§3. Ligeledes løber vandløbet gennem områder, som er udpeget til potentielt vådområde. Der er 
udlagt tre områder til potentielt vådområde, på henholdsvis 12, 63 og 35 ha, hovedparten af de 
arealer, der er udpeget til vådområde ligger på de nederste 6 km af vandløbet. 
På den midterste del af Lindes Å findes en spærring. Spærring nr. 14, som er et stryg, der er 
lidt for kort, hvorfor visse fisk og smådyr ikke kan passere. 
Danmarks sportsfiskerforbund har i 2001 fundet, at der på visse strækninger er nogen 
sandvandring ligesom, der mangler fiskeskjul i form af sten og beplantning. Derudover foreslår 
Korsør lystfiskerforening mere skånsom vedligeholdelse og fjernelse af faunaspæringer. 
Vestsjællands amt vurderer i 2006, at vandløbsstrækningen vil have problemer med at leve op 
til målsætningskravet til fiskebestand i amtets vandløbsplan. 

• Gennemførte projekter 
Stryg nr. 14 er fjernet i sensommeren 2008 
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• Nuværende vedligeholdelsespraksis 
Nogle strækninger vedligeholdes med maskine, andre manuelt. 

• Er målet for 2015 nået? 
I de øvre dele af Lindes Å er der ved målingen i 2006 målt et DVFI indeks på 6 på to af 
stationerne, derudover er der blevet målt to gange 5 og to gange 4 ved målingen i 2006. 
I 2008 blev der kun målt et DVFI indeks på 6 ved en station, 5 blev registreret på to 
stationer mens 3 stationer havde et DVFI indeks på 4. 
Det er den midterste del af Lindes Å der ikke kan leve optil målet i 2015. 

• Hvad er årsagen hvis ikke 
Det er hovedsalig den del af vandløbet med lille fald der har problemer med at opfylde 
kravene i år 2015, så den manglende målopfyldelse kan tilskrives dårlige fysiske forhold 

•••• Forslag til Fysiske Forbedringstiltag 
Det er oplagt at lave vådeenge projekter og genslyngningsprojekter på den del af vandløbet, 
hvor der er meget dårlige faldforhold, som også er udpeget til potentielle vådområder. 
Endelig er der behov for at forbedre de fysiske forhold ved udlægning af gydebanker, etablering 
af beplantning og sandfang 

• Pris overslag 
Det har ikke været muligt at give pris på de nævnte restaureringer. 
Et bud på en klassisk restaurering med udskiftning af vandløbsbunden og etablering af 
skyggegivende beplantning lyder på 1.600.000 kr.  
Vælges løsningen med, at etablere våde enge skal der tages med i betragtning, at der 
skal forhandles med den enkelte lodsejer om at tage jord ud af drift. I det tilfælde er det 
umuligt at give et bud på, hvad et sådant projekt kommer til at koste. 

• Forslag til ændret vedligeholdelsespraksis 
Den øverste del af vandløbet lever i dag op til målsætningen og der er egentlig ikke 
behov for, at ændre noget på denne strækning, men da strækningen har et virkelig godt 
fald kunne vandløbet her gøres vedligeholdelsesfrit, Dette ville kræve en 
regulativændring. 
På den resterende del af vandløbsstrækningen bør det overvejes at gå over til manuel 
vedligeholdelse. Der kan dog være stræk, hvor det af sikkerhedsmæssige og praktiske 
årsager ikke er hensigtsmæssigt at udføre manuel vedligeholdelse. 

•••• Plan for udførelse 
•••• Regulativ 

• Dato for godkendelse 
Kommune regulativ oktober 1997, Amts regulativ 1992. 

• Planer for næste revision 
Regulativet for den øvre del af åen bør revideres snarest med henblik på at stoppe 
vedligeholdelsen. 
I den forbindelse bør der etableres skyggegivende beplantning på samme strækning. 

• Behov for ændringer i regulativ 
Regulativet for den øvre del af Lindes Å skal ændres således at vedligeholdelsen stopper. 
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Halkevad Å 

 
•••• Fysisk tilstand 

2214m offentligt vandløb, gennemsnitsfaldet er på 4,5‰, hvilket giver nogle gode dynamiske 
forhold i vandløbet. 
Halkevad Å starter i Halkevad Mølle som er en faunaspærring, der er installeret fisketrappe, 
men dels er den i dårlig stand og dels er den af en type, hvor der ikke er særlig mange fisk der 
går igennem. Småfisk og insekter kan ikke kommen igennem.  
Halkevad Å er nok reguleret, men den er ikke fuldstændig lige hvilket, sammen med det gode 
fald, giver åen et betydeligt potentiale for at nå højere op i DVFI. 
Vestsjællands amt vurderer i 2006 at vandløbsstrækningen vil have problemer med at leve op 
til målsætningskravet til fiskebestand i amtets vandløbsplan. 

• Gennemførte restaureringsprojekter. 
Der er ikke gennemført restaureringer, men vedligeholdelsen er, på en delstrækning, 
ophørt inden for de seneste ti år. Hvilket sandsynligvis er årsagen til, at vandløbet ved de 
to sidste målinger i henholdsvis 2006 og 2008 har haft en DVFI på 5. 

• Nuværende vedligeholdelsespraksis 
Efter en forsøgsperiode på 10 år har man gjort strækningen fra st. 1800 til st. 2100 
vedligeholdelsesfri. 

• Er målet for 2015 nået? 
DVFI Indekset har siden 1987 svunget mellem 4 og 5. Ved de to sidste målinger i 2006 
og 2008 har DVFI dog været 5. Halkevad stemmeværk skal fjernes før målet i 2015 vil 
være opfyldt. 

• Hvad er årsagen hvis ikke 
Halkevad Stemmeværk, som er en spærring. 

•••• Forslag til Fysiske Forbedringstiltag 
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Fjernelse af Halkevad Mølle og hele det opstemningsværk, der hører til bliver et stort og dyrt 
projekt, der ligger flere boliger lige op ad stemmeværket og derudover ligger det i forbindelse 
med en vej. Ikke desto mindre er det hele i så dårlig stand samtidig med, at det er en 
faunaspærring, at den bør fjernes. 
Derudover foreslås diverse restaureringstiltag såsom etablering af skyggegivende beplantning 
og udlægning af gydegrus og store sten. Sandsynligvis skal der ikke så meget til for at holde 
DVFI stabil. 

• Pris overslag 
Fjernelse af Halkevad Mølle 1.500.000 -2.000.000 kr. 
Etablering og restaurering af vandløb opstrøms for Halkevad mølle 500.000 kr. 
Etablering af skyggegivende beplantning 30.000 kr. 

• Forslag til ændret vedligeholdelsespraksis 
Med det gode fald der er på strækningen er der potentiale for at gøre hele strækningen 
vedligeholdelsesfri. Dette kan evt. suppleres med etablering af skyggegivende 
beplantning.  

•••• Plan for udførelse 
Skyggegivende beplantning skal etableres snarest således, at den har nået at etablere sig når 
hele vandløbet ikke længere vedligeholdes. 
Så snart regulativet er revideret overgås til den nye vedligeholdelse. 
Fjernelse af Halkevad Mølle og stemmeværk er en bekostelig og langsommelig afføre som bør 
sættes i gang snarest. 

•••• Regulativ 
• Dato for godkendelse 

Regulativet er godkendt i januar 1998. Tillæg om ophør af vedligeholdelse på 
strækningen st. 1800 – st. 2100. er godkendt i 2006 

• Planer for næste revision 
Før hele strækningen kan gøres vedligeholdelsesfri skal regulativet revideres. 

• Behov for ændringer i regulativ 
Regulativet skal revideres således at hele strækningen gøres vedligeholdelsesfri. 
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Seerdrup Å 

 
 

•••• Fysisk tilstand 
Seerdrup Å er et 4400m langt offentligt vandløb. Vandløbet er åbent i hele sit stræk og har et 
gennemsnitsfald på 1,9 ‰. Seerdrup Å lægger navn til hele det opstrøms vandløbssystem, som 
blandt andet inkluderer Harrested Å og Lindes Å. I efteråret gennemføres en række projekter, 
hvorefter Seerdrup Å vil fremstå med god fysisk variation. 

• Gennemførte projekter 
I efteråret 2008 gennemføres følgende projekter: 
Etablering af gydebanker på strækningen st. 600 – st. 1.400. 
Udlægning af store sten (40-60 cm) på strækningerne st. 900 – st. 1.050 og st. 1.200 – 
st. 1.400 og st. 2.950 – st. 3.550 
Etablering af sandfang nedstrøms st. 2.000. 
Genslyngning på strækningen st. 2.150 – st. 2.950. 
Etablering af skyggegivende bredvegetation på strækningen st. 2.950 – st. 3.550 og st. 
4.045 – st. 4.355. 
Nedlægning af stryg og etablering af mæanderbuer på strækningen st. 4.100 – st. 4.400.  

• Er målet for 2015 nået? 
Nej, I 2008 er der blevet målt DVFI på 2 stationer, den ene blev målt til 5 mens den 
anden blev målt til 4. Det må dog forventes at de projekter der gennemføres i efteråret 
2008 vil have stor positiv effekt på DVFI indekset i Seerdrup Å 

• Hvad er årsagen hvis ikke 
Årsagen må tilskrives den ringe fysiske variation i vandløbet, hvilket der ændres på med 
projekterne i 2008. 

•••• Forslag til Fysiske Forbedringstiltag 
Der er sandsynligvis ikke behov for at gennemføre flere projekter i Seerdrup Å. 

• Nuværende vedligeholdelsespraksis 
Seerdrup Å vedligeholdes manuelt. 
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♦ Forslag til ændret vedligeholdelse 
•••• Regulativ 

• Dato for godkendelse 
Regulativet for Seerdrup Å er godkendt i juni 1992. 

• Planer for næste revision 
• Behov for ændringer i regulativ 

Den nye vandløbskikkelse, der fremkommer efter gennemførelsen af genslyngningen skal 
medtages når regulativet revideres.  

Vejrbæk 

 
Det er vandløbet til venstre der er Vejrbæk, der er ikke indtegnet opland til Vejrbæk alene. 
 
•••• Fysisk tilstand 

Vejrbæk er et ca. 2800 m langt privat vandløb, gennemsnitsfaldet er på 8,75 ‰, hvilket er 
mere end dobbelt så stort som de vandløb i kommunen der har de næststørste fald. Vejrbæk er 
et privat vandløb, hvilket gør at Slagelse Kommune ikke har lige så stor viden om vandløbet, 
som vi har om de offentlige vandløb. Vandløbet er A målsat og er derfor en vigtig del af Slagelse 
Kommunes naturværdier. 

• Er målet for 2015 nået? 
Vejrbæk er et af de få vandløb i kommunen, hvor målsætningen er et DVFI indeks på 6, 
og ikke 5 som for de fleste andre vandløb i Kommunen. Desværre er der kun blevet målt 
et DVFi indeks på 5 ved de sidste 3 målinger, den seneste i 2008. Der er målt et DVFI 
indeks på 6 en gang i Vejrbækrenden og det var i 2000. 

• Hvad er årsagen hvis ikke 
•••• Regulativ 

Da vejrbækken er et privat vandløb er der ikke noget regulativ. 
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Harrested Å 

 
•••• Fysisk tilstand 

Halkevand å er et 4290 m langt offentligt vandløb, med en bundbredde på mellem 0,6 og 1,2m. 
Harrested Å starter i den nu afvandede Harrested sø, gennemsnitsfaldet fra vandløbets start til 
udløbet i Seerdrup Å er på 2 ‰. 

• Gennemførte restaureringsprojekter 
I efteråret 2008 gennemføres følgende. 
Etablering af sandfang ved drænudløb ved st. 1350. På strækningen st. 1350-st. 1450 
restaureres et stryg.På strækningen st. 1809-2650 udlægges store sten, etableres 5-8 
gydebanker og etableres skyggegivende beplantning. Åbning af 170m dræn som løber til 
Harrested Å ved st. 2794. På strækningen st. 2790-st. 3040 skiftes den sandede bund ud 
med stenbund. 

• Nuværende vedligeholdelsespraksis 
Harrested Å vedligeholdes manuelt. 

• Er målet for 2015 nået? 
Harrested Å er meget tæt på at leve op til målsætningen i 2015, der bliver målt DVFI på 
to stationer og i 2000 og 2004, blev der målt 5 på en af stationerne, mens der i 2006 
blev målt 5 på den anden station, indimellem er der dog blevet målt DVFI 4. I 2008 blev 
der igen målt på to stationer og her var resultatet som i 2004, 4 på den ene station og 5 
på denanden station, hvilket tyder på at tilstanden ikke er helt stabil. Med de tiltag der 
forventes gennemført i 2008 og 2009, er der dog en forventning at DVFI bliver stabilt på 
5. 

• Hvad er årsagen hvis ikke 
Årsagen har været ringe fysiske forhold men det bliver ændret i 2008 og 2009. 

•••• Forslag til Fysiske Forbedringstiltag 
Genskabelse af Harrested sø; Harrested sø er blevet afvandet, det meste af jorden benyttes dog 
ikke længere til drift, men ligger hen med græs og urter. Hvis vandstanden hæves således at 
søen bliver genskabt vil området få langt større naturværdi end det har i dag. Derudover vil der 
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bliver skabt yderligere fald til vandløbet som kan bruges i forbindelse med en genslyngning på 
strækningen mellem st. 825 og st. 1350. I forbindelse med genslyngning af de i dag 525 m 
vandløb, skal der lægges fast bund i vandløbet og etableres skyggegivende beplantning. 

• Pris overslag 
Genskabelse af Harrested sø prisen på dette projekt kendes ikke. 
Genslyngning på strækningen mellem st. 825 og st. 1350. 300.000 kr. 

•••• Plan for udførelse 
Genskabelse af Harrested sø og genslyngning på strækningen st. 825 til st. 1350 søges 
gennemført i 2009. 

•••• Regulativ 
• Dato for godkendelse 

Efteråret 1997 
• Planer for næste revision 

Når alle ændringerne er foretaget, bør der udformes et nyt regulativ. 
• Behov for ændringer i regulativ 

 

Opsamling Seerdrup Å systemet 
I Seerdrup å systemet findes nogle af Kommunes gode vandløb og nogle af de vandløb som har 
stort potentiale for at blive rigtig gode. De projekter der bør prioriteres højt i Seerdrup Å systemet 
er dels fjernelse af Halkevad Mølle og dels genskabelse af Harrested Sø og genslyngning af øvre 
Harrested Å.  
Halkevad Mølle er en forhindring (faunaspærring) for, at der kan komme fisk op i de opstrøms 
vandløbsstræk i systemet, da disse strækninger gennem de sidste par år har været og vil blive 
genstand for mange tiltag er her nu rigtig gode forhold for de vandrende fisk, som endnu ikke har 
haft mulighed for at komme op i vandløbene opstrøms Halkevad Mølle. Derudover har projektet en 
størrelse og karakter der gør, at det vil tage tid, at få gennemført projektet. Ved Halkevad mølle er 
der stor højdeforskel, vandløbet løber under en vej og der er huse meget tæt på møllen. 
Genskabelse af Harrested sø og genslyngning af øvre Harrested å er derimod nogle forholdsvis 
”små” projekter, hvor lodsejerne har vist interesse for projekterne, samtidig vil gennemførelsen af 
projekterne skabe forholdsvis store naturværdier for pengene. Samt administrationen vil få erfaring 
med et mindre vådområde projekt. 
 
Det har været svært at sætte priser på, hvad restaureringerne i Seerdrup Å kommer til at koste. 
 
Prisoverslag på projekter i Seerdrup Å systemet: 
 
Lindes Å    1.600.000kr 
Halkevad Å    2.530.000kr 
Seerdrup Å    Ikke behov for større tiltag. 
Harrested Å       300.000kr 
 
I alt    4.430.00 kr 
 
Denne pris er uden vådområder ved Lindes Å.
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Bjerge Å systemet 
Bjerge Å systemet har 3. prioritet følgende vandløb er med i prioriteringen. 
 
Bjerge Å 
Marbæksrenden 
Lungrenden 
Øllemoserenden 

Bjerge Å 

 
 

•••• Fysisk tilstand 
Bjerge Å er et 11982 km langt offentligt vandløb, bundbredden varierer fra 0,5-2,5m. Vandløbet 
har et gennemsnitligt fald på 0,8‰. På det første stræk frem til tilløbet fra Marrebæksrenden er 
bredden fra 0,5 til 2 m bred, der er ringe fald og blød bund på hele strækningen. Ved st. 2400 
er der store problemer med tagrør. Fra Marrebæksrenden til Eggerslevbro ved st. 4970, varierer 
bredden mellem 1,5 og 2,5m. Bunden her er fast og mere elle mindre gruset, vandhastigheden 
på strækningen er fra ”ringe” til ”god”. Fra st. 4970 til st. 7200, ved tilløbet fra Øllemoserenden 
er vandløbets bredde ca. 2m. Bunden er fast og mere eller mindre stenet, faldet på strækningen 
er godt. Fra st. 7200 til 8800 er vandløbet ca. 2m bredt, bunden er fast og sandet/gruset. 
Faldet er generelt lidt aftagende sammenlignet med den opstrøms strækning. Den fysiske 
variation i hele vandløbet er meget ringe.  
I 1988, blev der konstateret 3 dræntilløb med okker på den øverste strækning af Bjerge Å ved 
st. 1100, 1110 og 1475.  

• Gennemførte projekter 
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Der er gennemført restaurering i 2007, hvor der er etableret følgende tiltag: Etablering af 
sandfang ved st. 4500. Fra st. 5950 til st. 6145: Beluftning og oprensning af sand, samt 
udlægning af gydegrus og store sten. Fra st. 6300 til st. 7250 Beluftning og udlægning af 
supplerende gydegrus. Fra st. 4070 til st. 4488 etablering af skyggegivende beplantning.  

• Fiskebestand 
På strækningen er der i perioden 1998-2005 fundet; Gedde, Havørred, Regnløje, Rimte, 
Suder. Tre-pigget hundestejle, Ørred, og Ål. Samme rapport vurderer dog at det meste 
af vandløbsstrækningen vil få problemer med at lave op til de målsætninger der var 
fastsat i Vestsjælland amts vandløbsplan. 

• Nuværende vedligeholdelsespraksis 
Fra udspringet og frem til Tilløbet fra Marrebæksrenden vedligeholdes vandløbet med 
maskine, resten af vandløbet vedligeholdes manuelt. 

• Er målet for 2015 nået? 
Nej ikke på alle de målte stationer. Siden 2002 er der blevet målt DVFI i Bjerge Å, på 7 
stationer, hvert 2. år, i 2002 havde to af stationerne en DVFI på 5 mens de resterende 
havde værdier på 3 og 4. I 2006 var gennemsnitsværdien for DVFI målinger i Bjerge å på 
4,14, mens gennemsnittet i 2008 var på 4,25, der blev målt på 8 stationer og 3 af dem 
havde en DVFI på 5. 
Derudover findes der en spærring i Bjerge å, nr. 18 

• Hvad er årsagen hvis ikke 
En af årsagerne kan være spærringer, i slutningen af 2007, blev der gennemgået to 
spærringer og bygværker i Bjerge Å nr. 16 og nr. 18. Det blev vurderet at nr. 18 ikke 
skulle volde de store problemer som faunaspærring. Derimod blev det vurderet at styrt 
nr. 16 starter alt for stejlt, og desuden ligger der et rør under vandløbet som går op i 
vandløbets bund og skaber en spærring. 
En anden årsag til den manglende målopfyldelse er den meget ringe fysiske variation og 
de bløde og sandede bundforhold. 

•••• Forslag til fysiske forbedringstiltag 
På strækningen omkring st. 2400 kunne problemet med tagrør afhjælpes, hvis der blev 
etableret skyggegivende beplantning. 
Der er udført et skitseforslag for at få forbedret faunaspærringen ved nr. 16.  
Endvidere bør der etableres fast bund de steder i vandløbet, hvor der i dag er blød eller sandet 
bund.   
Man bør også etablere skyggegivende beplantning samt sandfang, hvor der er stor 
sandvandring. 
På hver side af Høvevej er de vandløbsnære omgivelse udpeget til potentielle vådområder, og 
det vil være oplagt at skabe våde enge, evt. med genslyngning af åen, på de udpegede 
strækninger. Der er tale om 2 arealer på henholdsvis 26,5 og 41 ha.   

• Pris overslag 
Fjernelse af spærring nr. 16: 20-30.000 
Udlægning af gydegrus, evt. opgravning af sandbund. 
Udlægning af store sten 
Etablering af skyggegivende beplantning 
Etablering af sandfang 
I alt overslag på foreslåede restaureringer. 2.500.000 kr 

• Forslag til ændret vedligeholdelsespraksis 
Mere skånsom vedligeholdelse, der hvor der i dag udføres maskinvedligeholdelse. 

•••• Plan for udførelse 
•••• Regulativ 

• Dato for godkendelse 
Begge regulativer er godkendt i sommeren 1992. 

• Planer for næste revision 
• Behov for ændringer i regulativ 
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Marbæksrenden 

 
 

•••• Fysisk tilstand 
Marbæksrenden er et 2923m langt offentligt vandløb. Vandløbet har et gennemsnitligt fald på 
3,9 ‰, hvilket er et rigtig godt fald, som kan give mulighed for udarbejdelsen af mange 
forskellige restaureringstiltag. Faldet er størst i starten af vandløbet, herefter flader ud på 
midten hvor der bliver helt fladt, hvorefter der igen kommer lidt fald på frem mod udløbet i 
Bjerge Å. Generelt beskrives den fysiske variation i vandløbet som ringe, stort set hele oplandet 
er udnyttet til landbrug og vandløbet er helt udrettet  

• Nuværende vedligeholdelsespraksis 
Marbæksrenden vedligeholdes ikke på strækningen 2166-2923. Strækningen gennemgås 
mindst én gang om året, hvor der fjernes spærringer.  

• Er målet for 2015 nået? 
Siden 1978, har der været målt DVFI i Marbæksrenden på 1-7 stationer. DVFI varierer 
mellem 2 og 5. i 2004 og 2006 blev der målt en DVFI på 5 på en station. På de 
resterende stationer er der i de senere år blevet målt 2 og 4 på de resterende stationer. 
Ved målingen i 2008 blev der målt DVFI indeks på 6 stationer, på alle stationer var 
resultatet et DVFI indeks på 4. 

• Hvad er årsagen hvis ikke 
Grunden til den manglende målopfyldelse må tilskrives de særdeles ringe fysiske forhold i 
vandløbet. Vandløbet har dog et godt fald, hvilket giver gode muligheder for at lave 
mange gode tiltag. 

•••• Forslag til Fysiske Forbedringstiltag 
Udlægning af store sten, som kan være med til at skabe større fysisk variation i vandløbet.  
Udlægning af gydegrus. 
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På det flade område kunne, der etableres våde enge. En genslyngning kunne hjælpes på vej ved 
at udlægge store sten på strategiske steder. Hvis der bliver skabt lidt plads til åen, ved siden af 
vandløbet, så den kan få lov til selv at udvikle sig, vil den hurtigt begynde en naturlig 
mæandrering på grund af det store fald i vandløbet. Den ekstra plads til vandløbet vil også 
kunne bruges til de oversvømmelser, der måske kommer engang imellem, hvis vandløbet blev 
gjort helt vedligeholdelsesfrit.  
Etablering af skyggegivende beplantning vil mindske grødevæksten og dermed 
vedligeholdelsesbehovet. 

• Pris overslag 
Pris overslag for de nævnte ændringer 350.000kr 

• Forslag til ændret vedligeholdelsespraksis 
Grundet det gode fald på store dele af strækningen bør det overvejes om 
vedligeholdelsen helt skal ophøre på de strækninger hvor faldet er godt. Her kunne man 
så gå over til at vandløbet gennemgås et antal gange om året hvor der bliver fjernet 
spærringer mm. Dette kræver dog en regulativændring. 

•••• Plan for udførelse 
•••• Regulativ 

• Dato for godkendelse 
August 1995 

• Planer for næste revision 
• Behov for ændringer i regulativ 

Der er et godt fald på vandløbet og dermed et godt potentiale for at gøre denne 
strækning vedligeholdelsesfri. 

Lungrenden 

 
 
 
•••• Fysisk tilstand 

Vandløbet strækker sig over 6740 m heraf 1135 m rørlagt samt 1172m tilløb heraf 426m 
rørlagt. Bundbredden er mellem 0,4 og 1,2 m. Hovedløbet har et gennemsnitligt fald i 
hovedløbet på 2,9 ‰, faldet er dog ikke ligeligt fordelt over vandløbets længde, mellem 
hovedløbets st. 2700 og 4404 er faldforholdene gode, mellem 2,5 og 4,5 ‰. I den nederste 
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del af Lungrenden beskrives faldforholdende ligeledes, som gode med undtagelse af den aller 
nederste del, inden udløbet i Øllemoserenden, her beskrives meget ringe faldforhold. 
Den åbne del af vandløbet er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. De rørlagte stræk ligger 
dels i et at tilløbene til Lungrenden, under Flakkebjerg by og dels før udløbet i Øllemoserenden. 
Hele forløbet beskrives, som reguleret og den fysiske variation er ringe. 
Oplandet til Lungrenden er præget af landbrug. 
Der er store problemer med Rød Hestehov på begge vandløbsbrinker på den åbne del af 
vandløbets strækninger. 
Ved kontrolopmålingen i 2005, blev det målt, at der var behov for oprensning mellem st. 336 
og 440 på 10-15 cm.  
Ved kontrolopmålingen i 2006, blev det målt, at der ikke var behov for oprensning i 
Lungrenden. 

• Gennemførte projekter 
I 2006 blev der gennemført følgende tiltag.  
Etablering af sandfang OS st. 920, brinksikring ved udlægning af større sten NS st. 1920 
samt ved st. ca. 2120. Bekæmpelse af Rød Hestehov på en forsøgsstrækning fra st. 1920 
til udløbet i Øllemoserenden. Fjernelse af faunaspærring samt etablering af stryg OS 
udløbet i Øllemoserenden.  

• Er målet for 2015 nået? 
Der måles på to stationer i Lungrenden og den ene, har siden 1994 haft en DVFI-værdi 
på 5, dog med undtagelse af målingen i 2004. På den anden station har værdierne 
svunget mellem 3 og 4 siden 1990. Det vil sige at dele af vandløbet forventes at lave op 
til målsætningen i 2015, mens andre dele ikke kan. Den sidste DVFI måling stammer fra 
2006, hvor der blev gennemført restaurering. I 2008 blev der målt DVFI 4 på begge 
stationer. Hvilket betyder, at målet for 2015 ikke er nået i Lungrenden. 

• Hvad er årsagen hvis ikke 
Rød Hestehov dækker det meste af vandløbets brinker i hele vandløbets forløb. Rød 
Hestehov øger erosionen fra brinkerne, hvilket giver dårlige livsbetingelse for fisk og 
insekter i vandløbet. Før problemet med Rød Hestehov er løst giver det ikke mening at 
foretage yderligere tiltag. 

•••• Forslag til fysiske forbedringstiltag 
Skov og naturstyrelsen foreslår at rød hestehov slås 4 gange om året i vækstsæsonen i 4 år. 
Evt. suppleret med såning af relevante urter. 

• Pris overslag 
Bekæmpelse af rød Hestehov: om året i 4 år og såning af relevant urteblanding. Det har 
ikke været muligt at fremskaffe en pris.  

• Nuværende vedligeholdelsespraksis 
Vandløbet vedligeholdes manuelt. 

♦ Forslag til ændret vedligeholdelse 
På delstræk med godt fald bør vedligeholdelsen være så skånsom som mulig. 

•••• Plan for udførelse 
•••• Regulativ 

• Dato for godkendelse 
August 1995 

• Planer for næste revision 
• Behov for ændringer i regulativ 
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Øllemoserenden 

 
 

•••• Fysisk tilstand 
Øllemoserenden er et 4241 m langt offentligt vandløb, 170 m ligger i rør mens resten er åbent. 
Gennemsnitsfaldet er på 1,4‰. Vandløbets bredde vurderes til mellem ½ og 1m. Det er særlig 
den øverste del af vandløbet der er præget af dårlige fysiske bundforhold og svagt fald. Fra ca. 
en kilometer fra udløbet i Bjerge å, er både fald og bundforhold en smule bedre. 
Det meste af Øllemeserendens opland er anvendt til landbrug. Hele Øllemoserenden vurderes 
til, at have ringe fysisk variation, dog er der i 2000 fundet enkelte steder inden udløbet i Bjerge 
Å, hvor der er både grus og stenbund.. 
Inden Øllemoserendens udløb i Bjerge Å ligger der er stryg i vandløbet, som er registreret som 
spærring nr. 17. stryget kan være et problem idet det kan fungere som en faunaspærring. Og 
det er kun vurderes fiskepassabelt ved høje vandlføringer. 
I Øllemoserenden er der store problemer med rød hestehov, som gror på begge 
vandløbsbrinker. 

• Gennemførte restaureringsprojekter 
Der er etableret sandfang nedstrøms udløbet af Lungrenden og opstrøms broen st. 1140. 
Der er udlagt større sten i mindre dynger ved skiftevis den ene og den anden brink og 
grus/småsten på strækningen 200-1100. 
Ved Lungrendens udløb i Øllemoserenden st. 145 er der udlagt større sten på modsat 
brink for at sikre mod erosion. 
Røroverkørslen ved st. 1734-1740 er omlagt ved at benytte et større rør ø 120, som er 
lagt i ¼ under regulativbunden. 
Fra rørudløbet ved st. 1740 er faldet jævnet ud ved at der er etableret et stryg på 10-
20m. 

• Vedligeholdelsespraksis 
Øllemoserenden vedligeholdes med maskine 
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♦ Forslag til ændret vedligeholdelse 
Mere skånsom vedligeholdelse 

• Er målet for 2015 nået? 
Nej, siden 1994 er der ikke blevet målt DVFI 5 i Øllemoserenden 

• Hvad er årsagen hvis ikke 
Spærringen kan være et problem, særlig for insekter, men også for fisk hvis vandstanden 
er for lav. 
Ligeledes kan den store monokultur af rød hestehov udgøre et problem idet den gør 
erosionen meget stor, hvilket ikke er godt for biodiversiteten. 
Derudover spiller de særdeles ringe fysiske forhold ind, mange steder er der stort set 
ikke noget fald, og bundforholdene er præget af jord og sand, hvilket ikke er gode 
levesteder for insekter. 

• Forslag til fysiske forbedringstiltag 
Stryget ved st. 1740 skal udjævnet således at faldet sænkes fra 10 til 6‰ 
Bekæmpelse af rød hestehov, Skov og naturstyrelsen foreslår på deres hjemmeside 
følgende bekæmpelse af rød heste hov: slåning 3-4 gange i det tidlige forår i 3-4 år. For 
at forhindre genindvandring foreslås det at fortsætte slåningen. Slåningen kunne måske 
kombineres med såning af andre planter som kunne skabe konkurrence. Planten er også 
set på skyggefulde steder, hvorfor det ikke ville give mening at forsøge at skyggeplanten 
ud som man kan med andre planter. Planten formerer sig ved rodskud. 
Udlægning af grus og sten vil kunne forbedrevandløbets tilstand. 
Da rød Hestehov skaber stor erosion kan der være behov for at etablere et sandfang så 
problemet ikke eksporteres videre ud i Bjerge Å. 

• Pris overslag 
Renovering af stryg: 30.000 
Udlægning af grus og sten og etablering af sandfang: 300.000 

• Plan for udførelse 
Bekæmpelse af rød hestehov bør igangsættes snarest. Fjernelse af spærring nr. 17 bør 
også prioriteres højt. 

•••• Regulativ 
• Dato for godkendelse 

August 1995 / juni/september 1996. 
• Planer for næste revision 
• Behov for ændringer i regulativ 

Det nye rør ved st. 1734-1740 skal skrives ind i regulativet. Der findes 2 regulativer, et 
for Øllemoserenden og et for Øllemoserenden og Lungrenden, de skal skrives sammen til 
et for Øllemoserenden og Lungrenden. 

Opsamling Bjerge Å systemet 
 
Bjerge Å systemet har 3. prioritet. Administrationen vurderer, at der foreløbig er behov for følgende 
tiltag for at forbedre de fysiske tiltag i Seerdrup Å systemet. 
Her bør bekæmpelse af rød hestehov i Lungrenden og Øllemoserenden prioriteres; det vil tage tid, 
at få en bredere artssammensætning på vandløbsbrinkerne ved de to vandløb, derfor bør der 
sættes ind hurtigst muligt. 
 
Bjerge Å   2.500.000kr 
Marbæksrenden     350.000kr 
Lungrenden   Bekæmpelse af rød hestehov 
Øllemoserenden     300.000kr 
 
I alt   3.150.000kr 
 
Denne pris er uden bekæmpelse af rød hestehov i Øllemoserenden og Lungrenden.
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Tude Å/Vårby Å 
Tude å og Vårby har 4. prioritet. 

Tude Å 
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•••• Fysisk tilstand 

Tude Å er Slagelse Kommunes største vandløb, åen afvander hovedparten af hele Slagelse 
Kommunes areal. Tude å’s opland rækker ind i Slagelse Kommunes nabokommuner; 
Kalundborg og Sorø Kommuner, ligesom Tude Å fungerer, som grænse til de to kommuner. Det 
betyder, at hvis Slagelse Kommune ønsker at gennemføre projekter i de dele af Tude å som 
grænser op til en af de andre kommuner, skal det ske i samarbejde. Det betyder også, at 
Slagelse Kommune ikke har indflydelse på spildevandsplanlægningen i de dele af oplandet der 
ligger uden for Slagelse kommune. 
Der er to regulativer for Tude Å; Den første del af Tude å beskrives i regulativet Bromme - 
Havrebjerg, der omfatter 19.811 m af vandløbet, gennemsnitsfaldet på denne strækning er på 
1,4‰, den andel del af Tude å beskrives i regulativet; Havrebjerg – Storebælt, som omfatter 
12.944 m, gennemsnitsfaldet på denne strækning er på 0,5 ‰. 
Tude å har i perioden fra 1866, hvor Næsby Fed gennemgraves, til 1953, hvor de nederste 2,4 
km af Tude å uddybes, gennemgået mange store og små reguleringsprojekter for at forbedre 
afvandingen og skabe mere landbrugsjord. 
Det eneste uregulerede stræk i Tude å er fra Havrebjerg til Valbygård, et stræk på ca. 3.200 m, 
hvilket skal sammenlignes med, at hele Tude Å har en længde på ca. 32.000 m. Resten af 
strækningen er stærkt reguleret efter de mange indgreb. 
Bundforholdene i Tude å er af varierende kvalitet, mellem Bromme og Trelleborg beskrives 
bundforholdene generelt, som værende gode, hvilket vil sige at stort set hele Tude å, med 
undtagelse af de nederste 3 km har gode bundforhold.  
Før Tude Å løber ud i Storebælt findes en Sluse; spærring nr. 9. Det kan diskuteres om der er 
tale om en spærring idet sluseportene er sidehængte og fyldt med huller. Under alle 
omstændigheder trænger slusen til renovering.  
Vestsjællands amt vurderer i 2006, at det meste af Tude å kan have problemer med at leve op 
til målsætningskravet til fiskebestand i amtets vandløbeplan. 

• Gennemførte projekter 
I 2008 er der gennemført følgende: 
Etablering af gydebanker på følgende strækning: St. 16.000 – st. 17.400. 
Etablering af skyggegivende beplantning på følgende strækning: St. 16.400 – st. 17.400, 
den sydlige brink. 
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• Er målet for 2015 nået? 

Målet for 2015 er nået nogle steder, mens målet ikke er nået andre steder i Tude å. I 
tabellen herunder gennemgås åen med hensyn til målopfyldelse fra indløbet i Kommunen 
ved st. 1.775, til udløbet i Storebælt ved st. 31.990. 
 

DVFI stations 
placering 

DVFI 5 eller 
derover ved sidste 
måling? 

Fysisk tilstand Forslag til 
forbedring af 
fysisk tilstand 

St. 5.600 Nej 

 Etablering af 
skyggegivende 
beplantning og 
udlægning af store 
sten 

St. 7.000 Ja   
St. 9.200 Ja   
St. 10.900 Ja   
St. 12.200 Nej  

St. 12.350 Nej 

 
Etablering af 
skyggegivende 
beplantning og 
udlægning af store 
sten 

St. 13.800  Ja 

Stærkt reguleret 
strækning, men gode 
fysiske forhold, sten 
og grusbund. 

Etablering af 
skyggegivende 
beplantning og 
udlægning af store 
sten 

St. 14.900 Ja   

St. 18.800 Nej 
 Udlægning af store 

sten. 

St. 19.800 Nej 

Bred å, bundbredden 
er 5 m. Bunden 
består af sten og 
grus. 

Udlægning af store 
sten 

St. 21.400 Ja 

Bundbredde 3 m, 
vandløbsbunden 
består af sten og 
grus. 

Etablering af 
skyggegivende 
beplantning og 
udlægning af store 
sten. 

St. 23.000 Ja   
St. 27.000 Nej 
St. 29.000 Nej 

St. 31.800 Nej 

På den nederste del 
af Tude å er faldet 
meget lille 0,40‰.  

Etablering af våde 
enge samt 
etablering af Tude 
Å’s oprindelige 
forløb 

 
Derudover er der en delvis spærring ved udløbet i Storebælt. 
 

• Hvad er årsagen hvis ikke 
De steder hvor målsætningen ikke er opfyldt har  
På de nederste 9000 m af Tude Å, hvor DVFI er under 5 og derfor ikke kan leve op til 
målsætningen i 2015 er der et gennemsnitsfald på 0,4 ‰, hvilket giver nogle dårlige 
dynamiske forhold i vandløbet. Vandhastigheden må antages at være langsom, hvilket 
bevirker at der ikke er meget ilt i vandet, hvilket igen giver dårlige forhold for mange 
insekter og fisk. 

•••• Forslag til Fysiske Forbedringstiltag 
Diverse restaureringstiltag, bund, beplantning, sandfang. 
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Derudover giver Tude å rigtig gode muligheder for at lave nogle storstilede ådals- og vådeenge 
projekter. Der er store områder langs med åen som er udlagt til våde enge i regionplanen. 
Det ville være oplagt at genslynge nogle af de meget regulerede stræk, særlig de stræk, der har 
et forholdsvist godt fald. 
Den nederste del af Tude å lever ikke op til målsætningen, store arealer langs med åen er 
udlagt, som potentielt vådområde. Det ville være oplagt at lave genslyngning af åen med 
tilhørende våde enge. Dette ville sandsynligvis have stor positiv effekt på DVFI indekset, 
samtidig med at naturværdierne i Kommunen ville blive kraftigt forøget. I forbindelse med 
projektet skal mulighederne for en genskabelse af Tude Å’s oprindelige forløb undersøges. 

• Pris overslag 
Det er svært at give et bud på, hvad det vil koste at gennemføre de store projekter, hvor 
store arealer skal sættes under vand. Alene de eventuelle erstatninger til lodsejerne vil 
løbe op i betydelige summer. Der findes dog forskellige muligheder for, at få tilskud til 
sådanne projekter, f.eks. via EU. Det er dog ikke ukompliceret at søge disse midler 
ligesom det at styre et så stort projekt vil kræve, at der dannes en projektgruppe 
omkring projektet. 
Projektet vurderes til ikke under 10 mio. kr. hvilket er uden eventuelle erstatninger. 
Der ingen tvivl om at et sådant projekt vil skabe store naturværdier i Slagelse Kommune. 

• Nuværende vedligeholdelsespraksis 
På strækningen fra st. 18.000 – st. 19.080 foretages ikke grødeskæring. Strækningen 
kontrolleres for grene mm. Som fjernes, hvis de hinder vandets frie løb. 
På strækningen fra st. 19.000 til st. 23.000 foretages normalt ikke grødeskæring. 

♦ Forslag til ændret vedligeholdelse 
Mere skånsom vedligeholdelse. 

•••• Plan for udførelse 
Renovering af slusen ved Storebælt bør ikke have første prioritet, indtil videre fungerer den og 
der er ikke tale om en 100% spærring. 
De store våde enge projekter kan ikke umiddelbart sættes i gang. Hvis der er interesse for at 
gennemføre et sådant projekt bør der snarest sættes forundersøgelser i gang der belyser, 
hvordan et sådant projekt kan gennemføres, hvor mange lodsejere der er involveret, hvilke 
muligheder der for finansiering, hvor store arealer der skal inddrages mm. 

•••• Regulativ 
• Dato for godkendelse 

De to regulativer for Tude å er godkendt i 1993 
• Behov for ændringer i regulativ 

Ved en fornyelse af regulativet skal de to regulativer skrives sammen til et. Derudover 
bør det overvejes at gøre flere strækninger vedligeholdelsesfri. 
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Vårby Å 
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•••• Fysisk tilstand 

Vårby å er et 10.985 m langt åbent offentligt vandløb, vandløbets hældning er meget lav kun 
0,22 ‰. På den nederste 2/3 af vandløbet er de vandløbsnære arealer udlagt, som potentielt 
vådområde. Den spærring der er registreret i Vårby Å, spærring nr. 15. Giver ingen problemer 
ved vintervandføringen. Kun den øverste ¼ af Vårby Å vurderes at have problemer med at leve 
op til  

• Nuværende vedligeholdelsespraksis 
Den øverste 2/3 af Vårby Å slås med maskine, den nederste 1/3 slås fra en 
grødeskærebåd. 

♦ Forslag til ændret vedligeholdelse 
• Er målet for 2015 nået? 

Nej, siden 1999 er der blevet målt DVFI indeks på 4 i Vårby Å. 
• Hvad er årsagen hvis ikke 

En af årsagerne skal findes i, det meget lille fald der på strækningen, det betyder en 
meget lav vandhastighed, hvilket giver dårlige iltforhold. 

•••• Forslag til Fysiske Forbedringstiltag 
Der kan udføres de klassiske restaureringstiltag, som udskiftning af bund, udlægning af store 
sten og etablering af bredvegetation. Der kan også satses på at lave et storstilet vådområde-
projekt, hvor de vandløbsnære arealer sættes under vand.  

• Pris overslag 
Pris for klassisk restaurering med udskiftning af bund etablering af skyggegivende 
beplantning og sandfang: 2.500.000 

Opsamling Tude Å/Vårby Å 
I Tude å og Vårby Å er der mulighed for at lave nogle meget store projekter, som vil skabe store 
naturværdier i Slagelse Kommune. Der skal tages stilling til om Slagelse Kommune vil være primos 
moter i sådanne projekter. De store planer, hvor det vandløbsnære arealer skal inddrages, er tunge 
at løfte både, hvad angår økonomi, men også administrativt er planer med mange interessenter 
ressourcekrævende at gennemføre. 
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Opsamling af de prioriterede vandløb 
 
Skidenrenden      500.000 
Skovsø-Gudum Å systemet      855.000  
Seerdrup Å systemet    4.430.000 
Bjerge Å Systemet    3.150.000 
Tude Å/Vårby Å    2.500.000 
 
I alt for Kommunens prioriterede vandløb 11.435.000 
 
Der er tale om et overslag, med stor usikkerhed og skal ses som minimumbeløb. Priserne er uden 
eventuel erstatning til lodsejere. Der er ikke givet prisforslag til de virkelig store og tunge projekter, 
som omfatter våde enge og genslyngning af stærkt regulerede vandløbsstrækninger. 
 
Som tidligere nævnt skal det besluttet, hvorvidt Slagelse Kommune ønsker at gå ind i de meget 
store projekter. Der kan sandsynligvis søges penge fra internationale fonde og EU til 
gennemførelsen af de store projekter. Det er dog en omfattende proces at søge midler fra EU, 
hvilket vil lægge pres på de administrative resurser i Slagelse Kommune. 
 
I årene frem til at der ligger en vedtaget Kommunal handleplan for gennemførelse af 
Miljømålsloven. Vil Slagelse Kommune fortsat arbejde med at gennemføre vandløbsprojekter i de 
prioriterede vandløb. Ligesom vi vil fortsætte med at samle viden, som kan forbedre den fysiske 
vandløbsplan og skabe et godt grundlag for, at udforme den Kommunale handleplan som udformes 
i løbet af 2010. 
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