Ansøgning om udlægning af Gydesubstrat, sten til sikring af brinken og
skjul, dødt ved og etablering af sandfang i Egemarkeløbet, st. 3124-4004
______________________________________________________________________
Undertegnede skal hermed på vegne af Kalundborg Sportsfiskerforening, Den sjællandske
Grusbande og Kalundborg Komme ansøge om tilladelse til udlægning af gydesubstrat,
sten til sikring af brink og skjul, samt dødt ved i Egemarkeløbet, som har sit udløb i
Nekseløbugten nord for Havnsø. Yderligere vil Kalundborg Kommune etablere et sandfang
på projektstrækningen.

Egemarkeløbet, delstrækning 1, 29. december 2021.
Vi ønsker at forbedre de fysiske forhold ved udlægning af gydesubstrat, samt sten og dødt
ved på en nøje udvalgt strækning, hvor faldforholdene er gode, og hvor der, på baggrund
af disse, ikke er nogle vandafledningsproblemer.
Lodsejere på strækning er, Egemarke Gods, samt en lang række sommerhusejere, der er
varetaget af de to grundejerforeninger, Havnsø Park og 3F.

Projektets formål:
Formålet med dette projekt er at skabe yderligere miljøforbedringer for fisk og øvrige fauna
i vandløbet uden at vandafledningsevnen berøres væsentligt, da den nøje udvalgte
strækning har et godt fald.
Samtidig vil vi sikre brinkerne mod nedskridning med udlægning af kant- og skjulesten,
samt udlægge dødt ved således, at ørredynglen kan finde skjul og føde.
Endelig vil Kalundborg Kommune etablere et sandfang på projektstrækningen.
Vi ønsker, at vandløbet skal kunne fungere som gyde- og opvækstvandløb for ørreder
med god økologisk tilstand, men er uvist af hvilken grund, ikke udpeget i
vandområdeplanerne.

Projektets Lokalitet:
Egemarkeløbet var tidligere et B3-målsat vandløb, jævnfør regulativ af 1996 (se bilag).
På den pågældende strækning af Egemarkeløbet (st. 3124-4004) løber vandløbet dels på
opdyrkede arealer og igennem et sommerhusområde, inden det løber ud i Nekseløbugten.

Der er ikke fastsat en egentlig bundbredde, men det fremgår af det tidligere regulativ
(1953), at bundbredden var 60 cm.

Bundbredden varierer meget, idet vandløbet både løber lysåbent, hvor bundbredden er
lille og skønnes at være under ½ meter og andre steder løber i et beskygget forløb, hvor
bundbredden er mere end 2 meter.
Egemarkeløbet skal ifølge regulativet på projektstrækningen kun vedligeholdes, når der er
behov for det, idet vandløbet skal gennemgås én til to gange årligt.

Det fremgår dog af Kalundborg Kommune, at stivstænglet vegetation skæres én gang
årligt i sensommeren.
På projektstrækningen (st. 3124-4004) er faldforholdene gode, jævnfør nedenstående
tabel, hvor det fremgår, at faldet på projektstrækningen er 5 ‰ (4,41/880*1000).

Der er en del gydesubstrat på projektstrækningen, og der er observeret gydeaktivitet i
Egemarkeløbet i en sporadisk årrække. Der udsættes årligt 1000 stk. 1-års smolt i
mundingen.

Som det fremgår af ovenstående udsætnings- og fiskeplejeplan fra DTU Aqua (0401, Plan
for fiskepleje i Sjaellandske vandloeb til sydlige Kattegat og Storebaelt 2014) mangler
Egemarkeløbet både skjul og gydesubstrat og der er ikke fundet yngel under den seneste
bestandsanalyse foretaget af DTU Aqua i 2013.

Egemarkeløbet er ligeledes mange steder overbredt, idet vandløbet er beskygget og
derfor er vandhastigheden nedsat grundet overdimensioneringen. Derfor bliver
faldforholdene ikke udnyttet og der sker således en ophobning af sediment, der kitter
gydegruset sammen, hæver vandstanden og mindsker den nødvendige variation i et mere
naturligt vandløb.

Beskrivelse af projektforslaget
Projektforslaget indebærer følgende ændringer i Egemarkeløbet.
Delstrækning 1, station 3124-3322.
På denne del af projektstrækningen, nedstrøms udløb af rørunderføring, forbedres de
fysiske forhold ved etablering af et sandfang umiddelbart nedstrøms udløb af
rørunderføring, -dog nedstrøms tjørnekrat af hensyn til fokus på biodiversiteten, idet
tjørnekrattet skygger vandløbet og er habitat for småfugle, insekter mm.
På strækningen er vandløbet ½-1½ meter bredt, dybden 2-20 cm, og der er i forvejen en
del gydegrus på strækningen, som dog er kittet sammen af den store mængde sediment,
der drifter nedstrøms og lægger sig i gydebankerne. Derfor vil vi, udover etablering af
sandfang, på denne delstrækning ventilere det gydesubstrat, der er i forvejen, idet
gydesubstratet derved bliver skyllet rent for sand og med etableringen af sandfanget
samtidig sikre, der ikke tilføres nyt sediment.

Delstrækning 1, hvor Egemarkeløbet løber langs dyrkede arealer.

Sandfanget etableres af Kalundborg Kommune efter de dimensioner, vandløbet og
mængden af sediment godtgør, -i dette tilfælde 20x4 meter, samt 1 meter dybt. Det
etableres ensidigt, på den nordlige side af vandløbet og der vil i den forbindelse være
behov for at lægge et par store sten til at føre vandet ind i sandfanget. Der er, med
godkendelse af dette projekt, truffet aftale med lodsejeren om, at opgravet sediment
lægges på sydsiden af vandløbet og aftages af lodsejeren, der fjerner sedimentet fra
banketten. Sedimentet lægges på tilstødende arealer, og spredes ud i en tykkelse på
under 0,5 meter.

Sandfanget skal tømmes så ofte, at der ikke sker betydelig transport af sand til nedstrøms
liggende vandløbsstrækninger. Udgifter til transport og bortskaffelse af opgravet materiale
afholdes af Kalundborg Kommune.
Note til etablering af sandfang:
Etablering af sandfang, etableres for at beskytte de projekterede gydeområder mod
sandvandring. Sandfanget dimensioneres med en bundbredde på 4 m, en længde på 20
m og en bund 1 m under vandløbets bund. Sandfanget anlægges med brinker i anlæg 1
og udløbet sikres ved udlægning af sten. Der er mange tommelfingerregler for beregning
af sandfangs-volumener, og specialestudier har vist, at de bedste sandfang er sænket til 1
meter under normal vandløbsbund, er 2-4 gange vandløbsbredden brede og 10-25 gange
vandløbsbredden lange. Egemarkeløbet er ved sandfangets placering 1½ meter bred.
Dimensionerne i dette sandfang tager udgangspunkt i disse erfaringstal. Ved at vurdere
den maksimale afstrømning og oplandets størrelse, samt jordbundsforhold (26 % sand), er
sandfangets funktionalitet og dimensionering beregnet. Erfaringstal viser, at der maksimalt
må være 23 ha opland pr. m³ sandfang. Det vurderes derfor, at sandfanget er
dimensioneret til at fungere selv ved stor vandføring, idet oplandet er opgjort til 328 hektar
og sandfangets kapacitet er 60 m³, hvilket giver 5,47 ha opland pr. m³ sandfang.

Delstrækning 2, station 3357-3931.
På denne delstrækning er der både behov for gydesubstrat og der er behov for udlægning
af primært skjulesten og sporadisk sten til sikring af brink.
Samtidig er det formålstjenstligt at udlægge dødt ved således, at den ørredyngel, der skal
overleve på strækningen til smolt-stadiet (1 år), har yderligere skjul at leve i og søge føde
ved. Strækningen er voldsomt belastet af sedimentaflejringer, der skyldes nedsat
vandhastighed på grund af, at Egemarkeløbet på denne delstrækning de fleste steder er
beskygget og overbredt, -i gennemsnit 1½ meter.
Der anlægges i første omgang 5 gydebanker á 10 meters længde på den ca. 600 meter
lange strækning, i alt 15 m³.

Gydebankerne består af gydesubstrat, der lægges i et tæppe på ca. 20 cm.
Gydesubstratet består af 15% singels (ø 32-80 mm) og 85% nøddesten (ø16-32mm).

Gydebankerne vil blive udlagt ifølge vejledningen fra DTU Aqua: ”Sådan laver man en
gydebanke”, se: https://vimeo.com/110116920.

Udlægningen vil blive kontrolleret vha. ”stokkemetoden” på udvalgte gydebanker således,
at det er fuldt gennemsigtigt, at hver gydebanke højst vil stuve vandstanden 5 cm ved
gydebankens begyndelse (opstrøms) og at opstuvningszonen maksimalt vil være 20 meter
(5 cm ved gydebankens begyndelse, 2½ cm opstuvning 10 meter opstrøms, og udlignet
ca. 20 meter opstrøms).
Mellem gydebankerne udlægges der spredte større sten (300-700 mm) på strækningen.
Disse sten skal primært fungere som skjulesten for fisk og smådyr, men skal også bidrage
til at forøge vandhastigheden og sikre brinken mod nedskridning.
Der udlægges 2-3 sten pr. løbende meter bred, i alt ca. 50 m³.
De største sten, Ø 5-700 mm, udlægges langs kanten således, at brinken og
skråningsanlægget sikres mod nedskridning.
Desuden udlægges sten, Ø 300-500 mm i strømrenden, hvilket vil forøge den fysiske
variation og sikre skjul for ørreder, samt levesteder for invertebrater.
Udlægning af skjulesten påvirker ikke vandløbets vandafledningsevne jf. anbefalinger fra
DTU Aqua.

Delstrækning 2, -her er Egemarkeløbet overbredt og strømhastigheden nedsat som følge heraf.

Note til udlægning af sten i vandløb:
Udlægning af skjulesten og sten til brinksikring vil bidrage til at overbrede vandløbsstrækninger indsnævres således at vandhastigheden nær bunden øges. Dette vil bidrage
til at holde vandløbet fri for sand og fine sedimenter.

Efter udlægning af groft materiale vil vandløbets selvrensende evne være væsentligt
forbedret. Det vurderes at tiltaget på sigt vil føre til en forbedring af afvandingsforholdende,
da behovet for oprensninger reduceres.
Skjulestenene vil skabe varierede strømningsmønstre og bidrage til at holde gruset fri for
sand. Erfaringsmæssigt medfører udlægning af skjulesten ikke vandspejlshævninger, da
stenene fylder en relativt lille del af det vandførende tværsnit og der i øvrigt hurtigt vil
erodere dybere strømrender rundt om stenene, så det vandførende tværsnit bevares.
Trods dette vil der være en risiko for at stenene kan samle grene mv., der driver med
strømmen, og dermed potentielt give anledning til lokale vandspejlshævninger, der dog
ofte vil være af kortere varighed og mest udprægede ved lave vandføringer.
Udover gydegrus og sten til skjul og brinksikring, vil vi udlægge dødt ved i vandløbet, idet
netop dødt ved er uovertruffent for den spæde yngel at søge føde og skjule sig i, hvilket
blandt andet har vist sig utallige gange under elektrofiskeri til bestemmelse af
bestandsstørrelser. Her ser man ofte en stor koncentration af yngel i dødt ved.
Vi vil på denne delstrækning 2 udlægge dødt ved efter de forhold, der gør sig gældende.
Det vil sige ud fra erfarings- og forholdmæssige hensyn tilgodese både vandløbets evne til
at aflede vand og samtidig tilgodese de miljømæssige fordele ved udlægning af dødt ved.
Det døde ved fastgøres som udgangspunkt til brinken efter tre forskellige metoder, der alle
tager udgangspunkt i de faktiske forhold og hensyntagen til det praktisk mulige.
Det drejer sig om fastgørelse af grene og kviste vha. pæle (a la faskin-teknikken),
fastgørelse af større grene og stammer med kæde fra brinken, og endelig delvis
overskæring af stammer, hvorved kronerne kommer til at ligge i vandløbet.
Der vil naturligvis blive taget hensyn til størrelsen af vandløbet og skulle udlægningen af
dødt ved ikke have den effekt, vi forventer, eller der på anden vis viser sig at være
udfordringer fremadrettet, kan det døde ved fjernes.
På denne delstrækning vil vi yderligere plante rød-el i mindre klynger, hvor der ikke er
bevoksning således, at elletræerne både skygger vandløbet og begrænser væksten af
tagrør, samt giver føde til insektlivet i vandløbet ved løvfald, rod-net mm.
Ved besigtigelse estimeredes den lysåbne del af strækningen at være ca. 150 meter, hvor
det vil være hensigtsmæssigt at udplante rød-el. Klyngerne tænkes at bestå af tre træer
med 10 meters afstand imellem klyngerne. I alt ca. 50 rød-el.
Delstrækning 3, station 3957-4004.
På denne delstrækning, nedstrøms rørunderføring ved Havnsø Strandvej, løber
Egemarkeløbet på strand-eng og ud over strandkanten. Derfor giver det ikke mening at
etablere gydebanker og yderligere skjul, da vandløbet antager differentierede løb og i
øvrigt har et varieret forløb i forvejen.

Delstrækning 3, hvor Egemarkeløbet har sit udløb i Nekselø Bugt

Økonomi
Projektet kan kun realiseres, hvis der er finansiering via Gruspuljen. Gruspuljen afholder
alle udgifter i forbindelse med indkøb af materialer til projektet. Indkøb af ca. 15
kubikmeter gydesubstrat inkl. levering til en samlet værdi af ca. 9.000.- kr (ekskl. moms).
Indkøb af ca. 50 kubikmeter skjulesten inkl. levering til en samlet værdi af ca. 21.000.- kr
(ekskl. moms).
Pris i alt for projektet, hvor der yderligere søges at skaffe sten via privat finansiering,
beløber sig til 30.000.- kr (ekskl. moms).
Udlægningen vil ske ved hjælp af engagement fra ”de frivillige” fra Kalundborg
Sportsfiskerforening og Grusbanden, samt de lokale grundejerforeninger og Havnsø
Lokalråd.
Kalundborg Kommune bistår med at lægge gydegruset ned i vandløbet, samt deltage med
maskinkraft til fordeling af skjulesten langs vandløbet, i det omfang projektstrækningen
tillader det, således at de frivillige derefter kan rette gydegruset til og lægge skjulesten til
rette. Kalundborg Kommune afholder desuden afgifterne til at anlægge sandfanget på
delstrækning 1.
Forhåndstilladelse fra Lodsejer.

Vi har haft en fin dialog med lodsejere og de lokale Grundejerforeninger, der tog initiativ til
at mødes for at tale om muligheden for at restaurere den strækning, hvor
grundejerforeningerne har interesse.
Forlods har vi desuden haft en snak med Kalundborg Kommune, og her ser man også
positivt på projektet, ikke mindst på baggrund af det lokale frivillige initiativ, samt det
faktum, at der er blevet registreret gydeaktivitet på strækningen.
Vi vil under udførelsen af projektet, gøre os store anstrengelser for at undgå at beskadige
brinkerne og skråningsanlægget mest muligt, hvorfor vi vil søge at bruge måtter til
udlægning, hvis ikke det lader sig gøre at lægge grus og sten direkte i vandløbet.
Ligeledes har vi garanteret, at lodsejerens dræn ikke beskadiges.

Drænkort over Egemarkeløbet nedstrøms Havnsø Parkvej, st. 3357

Tidshorisont
På vegne af alle ansøgningsparter ønskes projektet udført i sensommeren 2022.
I denne periode er der normalt tørt og forholdene for at færdes med maskiner/trillebører er
normalt gode.
Der er ligeså truffet aftale med lodsejer på delstrækning 1, at sandfanget skal etableres i
”vinduet” mellem høst og såning således, at lodsejeren kan håndtere det opgravede
materiale under den øvrige forarbejdning af jorden.
Samtidigt er det også vigtig at projektet udføres inden der er optræk af gydende
havørreder.
Bilag: Kort over de anførte strækninger.
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