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Roskilde- og Lejre Kommune meddeler som vandløbsmyndighed godkendelse til restaurering
af Langvad Å på en strækning fra St. Kattinge Sø til udløbet af nabovandløbet Gedebæksrenden i Roskilde Fjord ifølge nedenstående projektbeskrivelse. Projektet gennemføres hovedsageligt i Roskilde Kommune, men da Kattingesøerne og reguleringsbygværkerne, der bruges til
at regulere søernes vandstand ligger i kommuneskel, har Lejre Kommune også en myndighedsrolle i forhold til vandløbsloven.
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Projektet har til formål at medvirke til opfyldelse af miljømålet for vandløb i Langvad Å-systemet i henhold til statens vandområdeplan ved at sikre faunapassage mellem Langvad Å-systemet og Roskilde Fjord. Det sker ved at etablere et nyt udløb fra St. Kattinge Sø´s sydøstlige
ende og forbinde det til de offentlige vandløb ”Tilløb til Gedebæksrenden” og ”Gedebæksrenden”, der forløber nær søens sydøstlige bred og videre i østlig retning gennem Sct. Hans området med udløb til Roskilde Fjord.
Godkendelsen gives efter vandløbslovens1 kapitel 6, 8 og 10, samt §3, §9 , §10 og kapitel 7 i
Miljøministeriets bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.2
Indsatsen er fastlagt i Miljøministeriets bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (bekendtgørelse nr. 449 af 11/04/2019, tabel 1) med krav om fjernelse af to spærringer i de to eksisterende udløb fra St. Kattinge Sø, der samlet udgør vandområde t118_x.
Den ene spærring er udløbet fra Kattinge Værk (spærrings nr. ROS-281) og den anden er
stemmeværket under Boserup (spærrings nr. ROS-275) i det andet udløb fra søen ca. 300 meter sydvest for Kattinge Værk.
Bygværket og fisketrappen ved Kattinge Værk, der hidtil har udgjort det primære afløb fra St.
Kattinge Sø, bevares og benyttes til supplerende afledning af vand fra søen ved store afstrømninger. Efter projektetablering vurderes det om fisketrappen kan helt nedlægges. Regler for
driften af bygværk og fisketrappe er opdateret i nærværende afgørelse for at kunne understøtte det nye vandløbs vandføringsevne og samtidig kunne overholde St. Kattinge Søs flodemål.
Nærværende afgørelse medfører ikke ændringer af de gældende flodemål for St. Kattinge Sø i
henseende til krav til maksimumshøjder for vandstandskoten hhv. sommer (2,326 m DVR90 i
perioden 1. april - 1. oktober) og vinter (2,593 m DVR 90 i perioden 1. oktober - 1. april).
1
2

Bekendtgørelse af Lov om vandløb nr. 1217 af den 25. november 2019
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 834 af den 27 juni 2016
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Projektet har været i offentlig høring i perioden 16. februar til 13. april 2022. Der er indkommet høringssvar fra fem parter. Herunder er høringssvarene kort opsummeret efterfulgt af
Roskilde Kommunes vurdering af disse i forhold til det forslag til afgørelse, der har været i høring. Således har kommunen alene vurderet de synspunkter og forslag i høringssvarene, der
direkte vedrører afgørelsen, der har været i høring.
Fiskeriinspektorat Øst
Fiskeriinspektoratet er positive for projektet og vil besigtige projektstrækket for at vurdere,
om det eksisterende ålepas i Kattinge Værk fremadrettet kan nedlægges.
Roskilde Kommuner har ingen bemærkninger hertil.
Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord
Foreningen kvitterer for modtagelse og er tilfreds med afgørelsen
Roskilde Kommuner har ingen bemærkninger hertil, men takker foreningen for aktiv deltagelse i projekteringen.
Danmarks Naturfredningsforening Roskilde
Foreningen er overordnet tilfreds med projektet, men rejser nogle spørgsmål, der kort er resumeret og vurderet nedenfor.
a)

Projektet må i forbindelse med fund af PFAS i det opstrøms opland ved Gadstrup ikke
utilsigtet lede til forurening af nye arealer.
Roskilde Kommune er opmærksom på problemstillingen med PFAS i oplandet til projektområdet. Kommunen foretager undersøgelser i området omkring Gadstrup for at
belyse udbredelsen og stoppe videre spredning af PFAS til nedstrøms arealer.

b) Der vokser en række bevaringsværdige ”Skærm-elm” i Rørmosen og DN foreslår, at
der ved realiseringen af projektet tages størst muligt hensyn til denne sjældne træart. Samtidigt vurderer DN Roskilde, at Ahorn har spredt sig i så stort omfang i området, at det kan skade biodiversiteten.
Roskilde Kommune har på baggrund af høringssvaret udført et tilsyn med DN Roskilde i projektområdet med henblik på at få lokaliseret og udpeget de sjældne
Skærm-elm, så der kan tages mest muligt hensyn til dem ved den endelige placering
af det nye forløb af vandløbet.
c)

DN Roskilde bemærker, at de hellere så det gamle vandløb forblive utilkastet for at
fremme biodiversiteten i området.
De vandløb, der påtænkes tilkastet, er stærkt regulerede og vil derfor fremstå unaturlige i landskabet og ikke som naturlige døde vandløbsslyngninger. Desuden er der en
økonomisk og klimamæssig besparelse i ikke at transportere jord væk fra området.
Roskilde Kommune fastholder på den baggrund projektet i sin planlagte udformning.

d) DN Roskilde spørger om muligheden for, at fremtidig vedligeholdelse kan foretages
primært manuelt eller alternativt med båd eller maskine/drone med flydende aggregat. Dette for bl.a. at hindre beskadigelse af vandløbets skråningsanlæg. Samtidigt

har DN Roskilde spurgt til argumentationen for den planlagte bredde af arbejdsbælter langs det nye vandløb.
Vedligeholdelse (grødeskæring) med båd kan - ligesom mejekurv – give meget stor
forstyrrelse af bundmateriale, hvilket kan være til skade for både flora og fauna i
selve vandløbet. Samtidigt hindrer disse metoder i et vist omfang en selektiv og skånsom grødeskæring af de arter af vandplanter, der især understøtter en varieret plantesammensætning i vandløbet. Derfor vil Roskilde kommune grødeskære manuelt på
så lange strækninger som muligt. Dette kan dog ikke lade sig gøre alle steder pga.
bl.a. arbejdsmiljøregler og derfor vil der formodentligt skulle grødeskæres maskinelt
på de mere sumpede strækninger, såfremt der er grødevækst med behov for skæring.
De foreslåede bestemmelser om vedligeholdelse stiller krav til, at der grødeskæres i
en strømrende. Dette er både til gavn for den fysiske variation i vandløbet, men holder også maskinel aktivitet borte fra vandløbets banketter og brinker.
Fastsættelsen af arbejdsbæltet sikrer, at der i bæltet ikke må hegnes, beplantes eller
bebygges. Der er stadig plads til natur i arbejdsbæltet så længe, at der kan køres med
bæltekøretøjer eller med brede hjul. Derfor vil der være krav om arbejdsbælter, selv
om det ikke er sikkert, at de skal benyttes til tung transport i hele deres bredde og
forløb.
Begrundelsen for bredden på arbejdsbælterne er en kombination af maskiners typiske
vende- og svingradius og muligheden for spredning af afskåret grøde langs vandløbet. Ved vandløbet igennem Rørmosen begrænses arbejdsbæltets bredde til 5 meter
for at tage mest muligt hensyn til områdets naturtype. Der hvor der langs vandløbet
er åbne arealer, vurderer Roskilde Kommune ikke, at der et tilsvarende behov for
begrænsning af arbejdsbæltets bredde.
e)

DN Roskilde udtrykker bekymring for, at invasive arter kan brede sig langs det nygravede vandløb, inden de lokale arter af urter og græsser kan nå at kolonisere de nyanlagte banketter i vandløbet. DN Roskilde spørger direkte til, om der er lavet en plan
for, hvordan risikoen for invasive arter skal håndteres.
Roskilde Kommune vil helst have, at de lokalt hjemhørende arter spreder sig til de nye
vandløbsbanketter.
Hvis der opstår problemer med invasive arter, vil Roskilde Kommune vurdere, hvad
der kan gøres for at modvirke udbredelsen. Måden til bekæmpelse vil variere efter
arten og kan derfor ikke nødvendigvis forberedes inden etableringen.

f)

DN Roskilde udtrykker bekymring for, hvorvidt de ændrede afvandingsforhold i Store
Kattinge Sø vil give anledning til, at flygtigt næringsholdigt bundsediment vil kunne
mobiliseres og skylles fra søen ud i Roskilde Fjord.
Roskilde Kommunes rådgiver har vurderet, at vindpåvirkning primært styrer opblandingen af vandet og strømmen i søen og ikke af vandstrømmen i søens indløb og nye
udløb.
Vanddybderne i den nordlige og sydøstlige ende af St. Kattinge Sø udfor hhv. søens
nuværende og nye udløb er meget sammenlignelige. Det forventes yderligere, at flygtigt bundsediment især vil lægge sig på de dybe og dermed mindst vindeksponerede
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dele, herunder den vestlige del af søen. Derfor forventes det nye udløbspunkt fra St.
Kattinge Sø ikke at medføre væsentlige tilstandsændringer i hverken søen eller i Roskilde Fjord.
g)

DN Roskilde bemærker, at det korrekte historiske navn for vandløbet ikke er Gedebæksrenden, men Gedevadsbækken.
Roskilde Kommune har ikke gransket de historiske navne for vandløbene, men benytter navngivningen benyttet i vandløbsregulativerne for de offentlige vandløb, hvor
lokalisering og afgrænsning af de berørte vandløbsstrækninger er præcist definerede.
DN Roskilde beklager, at der er angivet en begrænsning på græsningssæsonen i terminen fra 1. maj til 31. august, da den type naturpleje ofte er gavnlig også uden for
den termin.
Denne termin er blot brugt til at beregne arealanvendelsen, da det som oftest er i
denne periode, der græsses. Der vil formodentligt kunne græsses på hele eller dele af
arealet, alt efter kvægtype og nedbørsforhold, uden for denne termin. Dette reguleres ikke i restaureringen.
DN Roskilde mener ikke, at det er umuligt for Løvfrøer, der kendes fra flere små
vandhuller i nærheden, at etablere en bestand i de to vandhuller, der ligger nord for
Gedebæksrenden, opstrøms Boserupvej.
Roskilde Kommune har haft samme overvejelse, da der er kendte populationer i området, men må konstatere, at der ikke har etableret sig en fast bestand endnu, formodentlig på grund af at der allerede er etableret en bestand af fisk i vandhullerne. Tiden må vise, om der vil komme en bestand fremadrettet.

h) DN Roskilde gør opmærksom på nogle sproglige fejl i afgørelsen.
De sproglige fejl vil blive rettet.

Københavns Kommune
Som grundejer har Københavns Kommunes naturafdeling henvendt sig telefonisk for at sikre
sig, at arealet de ejer lige nedstrøms Boserupvej, fremadrettet ikke vil fremstå med store jordoplæg i tagrørskoven.
Roskilde Kommune vil på strækningen kun inkorporere jord i det gamle vandløbsprofil og ved
lavninger langs vandløbet, der er for bløde til at kunne anvende som arbejdsbælte fremtidigt.
Resterende jord vil blive kørt bort fra området. På den baggrund vurderer kommunen, at det
nye forløb efter få års genvækst af tagrør vil ligne det eksisterende, dog med et større og mere
naturligt udseende vandløb.
Borgerhenvendelse
Der er modtaget et høringssvar fra en lokal borger, der omfatter synspunkter og forslag, der
vedrører såvel den aktuelle afgørelse, som tidligere meddelte afgørelser og dispensationer.
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Kommunen har kun vurderet de synspunkter og forslag, der vedrører den aktuelle afgørelse.
a)

Borgeren bemærker ligesom DN Roskilde, at der i projektområdet findes individer af
den sjældne træart Skærm-Elm.

Roskilde Kommune har som svar på dette udført et tilsyn med DN Roskilde og borgeren i projektområdet med henblik på at få lokaliseret og udpeget de sjældne Skærmelm, så der kan tages mest muligt hensyn til dem ved den endelige placering af det
nye forløb af vandløbet. Borgeren var inviteret med på denne besigtigelse, da han har
stort kendskab til arten og derfor kunne bistå med en kvalificeret udpegning af
Skærm Elm. Han kunne desværre ikke deltage.
b) Borgeren bemærker, at det er naturstridigt, at ørredsmolts skal vandre gennem store
søer, hvorfor vandet fra Langvad Å i stedet bør ledes til Roskilde Fjord uden om Kattingesøerne via Lejre/Gevninge Å.
Generelt indgår de fleste større søer som en naturlig del af vandløbssystemer, der,
især afhængigt af, om der er fysisk faunapassage, kan fungere som gydevand for fiskearter som havørred, der udklækkes og gyder i ferskvand, men vokser op i saltvand.
Som nævnt i afgørelsen er kommunen opmærksom på, at der pga. Kattingesøernes
beliggenhed længst nedstrøms i Langvad-systemet fortsat kan forventes en stor dødelighed blandt ørredsmolten på dens nedvandring til fjorden gennem søerne. Men
det planlagte faunapassable udløb fra St. Kattinge Sø vil efter kommunens opfattelse
markant forbedre muligheden for en betydeligt større opgang af gydemodne havørreder til de talrige vandløb i Langvad Å-systemet, som er fysisk tilgængelige og egnede til gydning og opvækst af ørredyngel. Dette kan på sigt føre til en så stor produktion af ørredsmolts, at bestanden kan tåle en vis dødelighed og alligevel danne
grundlag for en selvreproducerende bestand af havørreder. Desuden vil det planlagte
faunapassable udløb fra St. Kattinge Sø sikre, at man ikke ændrer de aktuelle vandskifte- og afstrømningsforhold i/mellem de enkelte Kattingesøer, der ellers vil være
konsekvensen, hvis man som foreslået i høringssvaret udleder en stor del af vandet
fra Langvad Å uden om Kattingesøerne via Lejre/Gevninge Å. Det omtalte høringssvar giver derfor ikke kommunen anledning til at ændre projektet.
c)

I høringssvaret bemærkes det, at Langvad Å-projektet baserer sig på ukorrekte historiske oplysninger mht., at det nye afløb fra St. Kattinge Sø skulle genskabe historiske
afløbsforhold, hvilket bør gennemgås nærmere i forhold til at sikre et korrekt grundlag for fornyet ansøgning om tilskud til projektet fra EU og staten.
Kommunen skal gøre opmærksom på, at den vigtigste faglige baggrund for projektet
ikke er en genskabelse af historiske afløbsforhold, men derimod statens gældende
vandområdeplan 2015-21. Ifølge tilhørende ”indsatsbekendtgørelse” (Bekendtgørelse
nr. 449 af 11/04/2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter) skal der
over for de nutidige fysiske faunaspærringer i afløbet fra St. Kattinge Sø (herunder
den eksisterende fisketrappe) ske en indsats, der sikrer mulighed for fri og uhindret
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passage i både op- og nedstrøms retning for især fisk og smådyr. Ved en forundersøgelse blev en række alternative typer af indsatser undersøgt og det aktuelle projekt
blev efter faste kriterier vurderet af staten som egnet til at modtage tilskud mht. projektets effekt på opnåelse af miljømålet for fiskebestanden i Langvad Å-systemet,
dets omkostningseffektivitet og interesse fra berørte lodsejere.
d) I høringssvaret bemærkes det, at ål i modsætning til havørreder er udryddelsestruede, hvorfor det er så bør være ål, man skal gøre noget for.
Som nævnt i afgørelsen vil det planlagte projekt også forbedre ålenes opgangsmuligheder til Kattingesøerne og den øvrige del af Langvad Å-systemet, fordi de nuværende ålepas formentligt kan sløjfes, når vandspejlsfaldet på ca. 2,3 m ved Kattinge
Værk mellem St. Kattinge Sø og fjorden, som nu afvikles over fisketrappen med en
lille vandføringskapacitet (ca. 200 liter/sekund), erstattes af en vandløbsstrækning
med et fald, der ikke overstiger 5 ‰ og har en ca. ti gange større vandføringskapacitet.
e)

I høringssvaret bemærkes det, at der ikke er naturligt, at havørreder vandrer mellem
Langvad Å og fjorden via Gedebæksrenden og at man lige så godt kunne udsætte andre fiskearter. Desuden bemærkes det, at den meget begrænsede opgang af havørreder kan skyldes indavl i udsætningsmaterialet, der bevirker manglende lyst/evne til
at vandre op gennem fisketrappen.
Kommunen skal gøre opmærksom på, at det er statslige institutioner og myndigheder, der rådgiver om og udarbejder planer for fiskepleje, herunder udsætning af ørreder og udsætningsmaterialets genetiske variation, samt meddeler tilladelse hertil.
Dette er også tilfældet for udsætningerne af ørreder i Langvad Å systemet.

f)

I høringssvaret bemærkes det dels, at der kan være andre forklaringer end selv fisketrappen, der forårsager den ringe opgang af havørreder, dels at fisketrappen aldrig er
forsøgt forbedret.
Kommunen skal gøre opmærksom på, at ifølge statens retningslinjer for vandområdeplanen opfylder traditionelle fisketrapper som udgangspunkt ikke kravet om faunapassage i vandløb (https://mst.dk/media/121345/retningslinjer-vandomraadeplanerfor-anden-planperiode.pdf). Desuden kan det oplyses, at i starten af 1990erne blev
fisketrappen forbedret af Roskilde Amt ved, at udløbskanten fra udløbene fra det nederste kammer blev sænket med 40 cm i forhold til normalt havniveau, således at opgangsørreder fik bedre mulighed for at svømme og ikke springe ind i fisketrappen.
Efterfølgende blev der af Roskilde Amt udført undersøgelser af havørredopgangen i
fisketrappen over flere år, der viste en fortsat ringe opgang.

g)

I høringssvaret bemærkes det, at den nye rute for den nedvandrende smolt gennem
St. Kattinge Sø og til fjorden via det nye udløb vil resultere i en langt større dødelig-
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hed hos smolten pga. prædation fra gedder og fiskeædende fugle end den nuværende rute ned til Kattinge Værk.
Efter kommunens opfattelse vil projektet potentielt kunne afkorte smoltens opholdstid i St. Kattinge Sø og dermed reducere deres aktuelle dødelighed der, fordi distancen mellem ind- og udløb af St. Kattinge Sø bliver mere end halveret og søudløbet
gennem det for smolten muligt spærrende bygværk ved Kattinge Værk erstattes af et
naturlignende vandløb med ubrudt forløb uden niveauspring og med jævn og ensrettet strøm. Hvorvidt den reducerede dødelighed af smolt i St. Kattinge Sø vil blive opvejet af dødelighed i det nye afløb er ikke givet, da smolt i deres vandringsadfærd i
vandløb kan minimere risikoen for at blive ædt ved bl.a. at vandre ved høje vandføringer og om natten. Det omtalte høringssvar giver derfor ikke kommunen anledning
til at ændre projektet.
h) I høringssvaret kritiseres kommunen for, at der ikke er foretaget en udførlig undersøgelse af sjældne planter i området.
Roskilde Kommune har foretaget de undersøgelser, der blev vurderet nødvendige for
at sikre projektarealets naturværdier set ud fra omfanget af ændringer, der planlægges foretaget som konsekvens af projektet. Der blev ført tilsyn i forbindelse med både
§3 dispensationen og natura 2000 væsentlighedsvurderingen. Dette har bl.a. resulteret i ændringer af projektet grundet, at det tidligere planlagte forløb gennemskar
mere bevaringsværdig natur i Rørmosen, hvilket blev påvist under §3 sagsbehandlingen. Senere blev der under tilsyn med natura 2000 området gjort fund af Skæv vindelsnegl i det område, hvor det nye udløb fra søen oprindeligt var planlagt at skulle
starte. Derfor blev det nye udløb ændret til at løbe igennem mark og sno sig udenom
de lokaliteter hvor vindelsneglen blev fundet, på trods af at dette ikke er den hydraulisk naturlige vej.

Sammenfattende har de indkomne høringssvar fra i alt fem parter ikke givet Roskilde Kommune anledning til at ændre de hidtil foreslåede vilkår i afgørelsen.
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1

Godkendelsen gives på følgende vilkår:

Restaureringen etableres som beskrevet i nedenstående projektbeskrivelse.

2

Øvrige afgørelser og vurderinger af betydning for projektet

Forud for nærværende godkendelse af projektet efter vandløbsloven er der meddelt en
række andre afgørelser og vurderinger af betydning for projektet. Disse er opsummeret nedenfor:
•

Der er givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 (Ændring af beskyttet natur)
og §16 (terrænregulering), da både området hvor det nye udløb skal etableres, samt
Gedebæksrenden og de omkringliggende arealer er udpegede som beskyttede naturtyper.

•

Projektet er vurderet i forhold til Natura 2000 udpegningen for ”Kattingesøerne”
(Kornerup-, Bue-, Svogerslev-, Ll. Kattinge Sø og St. Kattinge Sø), - som indbefatter St.
Kattinge Sø - og Roskilde Fjord.

•

Projektet er vurderet i forhold til planlovens bestemmelser om terrænregulering.

•

En del af området (lige nedstrøms St. Kattinge sø, samt imellem Boserupvej og Sct.
Hans) er fredet, hvorfor der er søgt og meddelt tilladelse til projektet hos fredningsnævnet.

•

Da en del af det opgravede materiale, der tilvejebringes under gravning af det nye
tracé, ikke vil kunne inkorporeres i projektarealet, vil det blive udlagt på jorde og
landbrugsjorde i nærområdet. Dette behandles efter miljøbeskyttelsesloven og kræver yderligere en landzonetilladelse efter planloven.

•

Projektet er vurderet i forhold til dets miljøpåvirkning af planer, programmer og projekter (VVM).
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Disse afgørelser er behandlet særskilt og er forudsat meddelt, inden nærværende godkendelse efter vandløbsloven er gyldig. Nedenfor er de særskilte afgørelser vist med dato og indhold:

Afgørelse

Dato

Sagsnummer

Omhandlende

§3 og § 16 Dispensation

23. november 2021

332059

Ændring af beskyttede naturtyper

Landzonetilladelse

30. november 2021

323446

Udlægning af afgravet jord i landzone
på landbrugsjord
vurderes ikke at
kræve tilladelse efter Planlovens §35

Afgørelse fra fredningsnævnet

14. marts 2019

288128

Fredningsnævnet afgør, at projektet
ikke er i strid med
fredningen

Miljøgodkendelse af
terrænregulering

Meddeles sideløbende med nærværende afgørelse

344788

Godkendelse af udlægning af opgravet
materiale ift. miljøbeskyttelseslovens
§33

Miljøgodkendelse
(VVM)

24. september 2021

311349

Afgørelse om ikke
VVM pligt jf. miljøvurderingsloven, da
regulering af vandløb indgår på dennes bilag 2 pkt. 10f

Natura 2000 væsentlighedsvurdering

23. april 2021

238312

Væsentlighedsvurdering af projektets
effekt på Natura
2000-områdets udpegningsgrundlag og
målsætning
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3

Godkendelse af projektet efter vandløbsloven omfatter tilladelse til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4

Etablering af nyt udløb fra St. Kattinge Sø til Tilløb til Gedebæksrenden og derved fjerne to indsatser om spærringer i systemet
Omlægning og udvidelse af Tilløb til Gedebæksrenden og Gedebæksrenden
Etablering af bygværk til at opretholde flodemål i St. Kattinge Sø
Etablering af ny bro over vandløb ved Kongemarken
Brinksikring omkring og under bro ved Hørhusene
Etablering af ny bro over vandløb ved Boserupvej
Erstatning af eksisterende af gangbro over vandløb ved Sortesti
Etablering af gangbro over vandløb imellem Sortesti og Naturstyrelsens del af
Rørmosen, som erstatning af eksisterende spang.
Ændring af højvandslukke i udløbet til Roskilde Fjord for at øge vandføringskapaciteten
Fastlæggelse af vedligeholdelsesbestemmelser for det nye forløb

Vilkår

Det forudsættes, at projektet gennemføres som beskrevet i nærværende afgørelse. Samtidigt
er der i den særskilte §3 dispensation meddelt følgende vilkår, der har givet anledning til præciseringer i nærværende afgørelse:
•
•
•
•
•
•

Arbejdsbæltet bliver så smalt som muligt, hvor der arbejdes i beskyttet natur.
Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder inddrages i afsætning af vandløbets nye
forløb for at mindske negativ påvirkning af beskyttet natur mest muligt.
Der må ikke påvirkes, fældes eller væltes træer, som kan være flagermusegnede.
Der må ikke fældes træer og buske i perioden 15. marts-15. juli af hensyn til ynglende fugle.
Arbejdsbæltet holdes så smalt som muligt gennem skov (4-5 m).
For at tage hensyn til naturen i forbindelse med projektets gennemførelse, skal placering af kørevej m.m. aftales med Roskilde Kommunes vandløbs- og naturmedarbejdere i forbindelse med planlægning af arbejdets udførelse.

4.1
Under anlæg
Under projektets anlægsfase vurderes det muligt at opretholde den hidtidige afvanding af oplandet til både Gedebæksrenden og St. Kattinge Sø, da afvandingen kan styres igennem det
eksisterende udløb ved Kattinge Værk. Af samme grund vurderes anlægsfasen ikke at ændre
søens tilstand ved f.eks. ændring af dens vandstand og vandskifte.
Etableringsarbejdet skal udføres, så der sker minimal påvirkning af de naturarealer, der grænser op til projektarealet.
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4.2
Projektbeskrivelse og formål med projektet
På baggrund af indsatser fastlagt i indsatsprogrammet i Miljøministeriets bekendtgørelse om
indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 3 for den gældende statslige Vandområdeplan
2015-2021, vanddistrikt II Sjælland gennemfører Roskilde Kommune fjernelse af to faunaspærringer i Langvad Å systemet i de to eksisterende udløb fra St. Kattinge Sø, der samlet udgør vandområde t118_x. Den ene spærring er udløbet fra Kattinge Værk (spærrings nr. ROS281) og den anden er stemmeværket under Boserup (spærrings nr. ROS-275) i det andet udløb fra søen ca. 300 meter sydvest for Kattinge Værk.
Projektet går ud på at etablere et nyt afløb fra den sydøstlige ende af St. Kattinge Sø og forbinde det til de offentlige vandløb ”Tilløb til Gedebæksrenden” og ”Gedebæksrenden” med
udløb i Roskilde Fjord ved Sct. Hans. Se Figur 1 nedenfor, hvor projekt-stationeringer er vist.
Formålet med projektet er at etablere faunapassage for vandrende fisk og smådyr mellem
Langvad Å-systemet og Roskilde Fjord og derved give denne fauna lettere adgang til ca. 80 km
opstrøms liggende vandløbstrækninger omfattet af vandområdeplanen. Dette vil medvirke til
opfyldelse af vandområdeplanens miljømål for disse vandløb, der er ”god økologisk tilstand”.
En forudsætning for projektet er samtidigt at sikre, at der ikke sker forringelse af mulighederne for at overholde de eksisterende flodemålskrav i St. Kattinge sø.
Projektet vil resultere i en forlængelse af Langvad Å, der bliver 3158 meter længere end angivet i det gældende regulativ for Langvad Å godkendt i 1992. Der vil ske en re-stationering ved
næste regulativrevision. Den fortløbende stationering af den nye strækning vil blive lagt i forlængelse af stationeringen angivet i det gældende regulativ målt fra indløbet i Store Kattinge
sø ved st. 15739. Søfladen vil stationeres i en lige linje imellem denne station og starten af det
nye udløb. Nedenfor nævnte stationering omtaler kun projektstrækningen.
Det nye forløb vil erstatte to offentlige vandløb i Roskilde Kommune. ”Tilløb fra Gedebæksrenden” bliver erstattet i sin fulde længde (regulativ station 0 til 473) og ”Gedebæksrenden”
vil blive erstattet imellem nuværende regulativ station 1256 til 3311 og vil fremadrettet slutte
i regulativets station 1256, hvor det udmunder ud i det nye forløbs projekt stationering. 1242,
lige nedstrøms golfbanerne ved Roskilde Golf (se figur 1).

3

Bekendtgørelse nr. 449 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter af 11. april 2019,
tabel 1
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Figur 1. Oversigt over Langvad Å´s nye udløb og forløb (Grøn med projekt-stationering) samt eksisterende offentlige
vandløb (Blå).

De planlagte regulativmæssige dimensioner af projektstrækningen er vist i Tabel 1 herunder.
Tabel 1. Skikkelsestabel over det projekterede forløb. Kolonnen ”Station meter” viser projekt-stationeringer.

Station
meter

Bundkote
m DVR90
(Dansk Vertikal Reference 1990)

0

0.42

Fald

Bundbredde

‰

m

0.0
74

0.42

Anlæg

X

X

10

0.5

Bemærkninger

Start rørskov udløbet fra St. Kattinge Sø

X
-150.0

84

1.87

X
0.0

1.87/
85

1.92

X

XX/12

Spunsvæg til styring af vandspejl
Lodret der udskæres i et dobbeltprofil.

Det lille profil har en bundbredde på 1 meter og en ovenbredde på 4,5 meter i kote 1.87.
Det store profil har en bundbredde på 12 meter i kote 1.92
og lodrette anlægskanter.

4.5
95

1.82

12/6

2

Gennemsnitligt anlæg, varierer
fra højre til venstre side grundet
terrænhældning. Gradvis indsnævring fra 12 til 6 meter over
en 10 meter strækning.

X
6

195

1.37

X

0.5

645
657

X

1
1.15

X

Bro, Kongemarken, opstrøms
side
Bro, Kongemarken, nedstrøms
side

2.2
703

1.04

X
1.9

807

0.84

X
1.2

941
1242

Rammer eksisterende tracé
0.30

X
0.2

1837
2059

0.10

0.10

2313

2776

Tracé gennem Rørmosen
Gangbro Skjoldungestien

X
0.0

2065

Tilløb af eksisterende forløb af
Gedebæksrenden

X
0.3

-0.11

Nybro (Hørhusene)

X

Bro (Sortesti) til gående og cykler, opstrøms side
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0.0
2798

-0.11

3273

Boserupvej

X
0.1

X

Slut udgravning af nyt forløb

4
3415

-0.19

X
0.0

3427

-0.19

Bistrup Alle

X

X

1.0
3648

-0.42

X

0.1
X

X

Brinker sat i sten, anlæg tæt på 0
Udløb i Roskilde Fjord

Figur 22 viser et længdeprofil for de projekterede forhold, hvor størstedelen af faldet ligger
på de øverste ca. 1250 meter af projektstrækningen, hvorefter vandløbet vil flade ud til et
gennemsnitligt fald på 0,2 – 0,3 ‰.

Figur 2. Længdeprofil af strækningen projekt-station 0 – 3648 m for den projekterede bund med beregnede vandspejlskoter ved medianminimum- (Rød), sommermiddel-(Blå) og vintermedianmaksimums-afstrømning (pink).
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4.3
Anlægsbeskrivelser
De tekniske bygværker godkendes kun efter vandløbslovens bestemmelser og er derfor alene
vurderet for deres på afvandings- og miljømæssige konsekvenser. Komplette anlægsbeskrivelser og behandling efter anden lovgivning er hverken vurderet eller refereret i denne tilladelse.
Der arbejdes i nærværende beskrivelse med en projekt stationering. Denne vil blive tilpasset
ved projektets afslutning, ved en endelig opmåling.
4.3.1
Forlængelse af søflade fra station 0 til 85
Startpunktet for det nye afløb fra St. Kattinge Sø er i denne afgørelse beskrevet som st. 0 (se
også tabel 1). Afløbet skal graves som en 10 meter bred kanal ind gennem rørsumpen med et
stejlt skråningsanlæg på 0,5:1.
Der udgraves til kote +0,42 m DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990) svarende til ca. 2,4 meters dybde under omgivende terræn (ca. 1,9 meter under sommerflodemål), hvilket er skønnet at svare til dybden ned til fast bund. Der udgraves dog ikke i fast bund, med mindre denne
påtræffes over kote +0,83 m DVR90. Der udgraves således ikke i fast bund med mindre, at fast
bund ligger så højt, at det er nødvendigt at grave i den for at sikre mindst 1,5 meters vanddybde ved sommerflodemål.
4.3.2
Etablering af et fast profil i St. Kattinge Sø ved station 85
I det nye afløb fra St. Kattinge Sø vil der blive etableret et fast profil dimensioneret således, at
de gældende flodemålskrav for St. Kattinge Sø kan overholdes og den nuværende maksimale
vandføringskapacitet under de nedstrøms liggende broer og bygværker i det nye forløb ikke
overskrides. Profilet etableres i st. 85 som en spunsvæg med en 12 meter bred overløbskant i
en bundkote på 1,92 m DVR90 til at tage de større afstrømninger, samt et 4,5 meter bredt trapezprofil i bunden med en bundbredde på 1 meter i en bundkote på 1,87 m DVR90, der vil
sikre faunapassage ved en minimumsvandføring i det nye forløb. Se Figur 3 og 4 nedenfor.
Profilets bredde vil herefter gradvist mindskes fra 12 meter til 6 meter.

Figur 3. Spunsvæggen vil blive placeret i projekt st. 85.

4.3.3
Stryg i station 85 - 645 og etablering af vejbro ved Kongemarken
For at undgå at påvirke en bestand af den særligt beskyttede sumpvindelsnegl og dens tilhørende naturtyper (rigkær), etableres det nye udløb fra station 85 til 645 uden om rørskoven
ind imod marken imod nord. Strækningen etableres med en bundbredde på 6 meter og et anlæg på 1:1 – 1:2. Se Figur 4 nedenfor.
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Alt efter hvilke jordtyper der er på strækningen kan det være nødvendigt at nedgrave en lodret tæt membran i ler eller et andet tæt materiale, imellem vandløbet og søen. Dette vil først
endeligt kunne afgøres efter der er kendskab til de reelle jordbundsforhold på strækningen.

Figur 4. Det nye gravede udløb fra projekt station 85 til 645 uden om rørskoven ind imod marken imod nord.

Inden for strækningen st. 85 – 645 omkring den nye spuns og indtil 20 m nedstrøms spunsen
udlægges der en grov usorteret stenblanding (Ø 60-300 mm) i et 0,5 meter tykt lag i fuld
bundbredde + 1 meter op af brinken. Stenblandingen udlægges i et svagt spidsbundet profil,
således at vandet samles i 1-2 strømrender ved små afstrømninger. Disse etableres til at
skabe et mindre profil, der kan understøtte faunapassage ved lave vandføringer.
Efter udlæg af stenblandingen fordeles 1 m3 sand/grus (Ø 0-64 mm pakmateriale) pr. løbende
meter stryg. Dette gøres for at udfylde en del af hulhederne imellem stenene og forhindre, at
vandet ved lave vandføringer kun løber nede mellem stenene.
På den resterende del af strækningen udlægges der gydegrus med en fordeling på 75 % sten
på Ø16-32 mm (nøddesten) og 25 % sten på Ø32-64 mm (singels + håndsten) i fuld bundbredde i ca. 25 cm tykkelse. Desuden udlægges der sten (Ø 100-400 mm) enkeltvis og i grupper spredt på strækningen, svarende til ca. 10 sten pr. meter vandløb. Endvidere udlægges
der større sten (Ø 600-1000 mm) enkeltvis og i mindre grupper spredt på strækningen, svarende til ca. én sten pr. 2 meter vandløb.
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Afhængigt af jordbundsforholdene efterlades der 2-3 steder 6-12 m lange områder uden udlægning af gydegrus og sten, hvor der vil dannes høller med dybere vand.
Der etableres en ny vejbærende bro, ved station 645 til 660, hvor vandløbet krydser Kongemarken. Broen etableres som et metal brodæk med træbeklædning, med en ubrudt gennemført vandløbsbund, med en bundbredde af 6 meter (se figur 5.1). Vejbroen vil have et permanent tørt anlæg, hvilket fungere som faunapassage for pattedyr.
Brotypen bliver godkendt ud fra en hydrologisk og funktionel betragtning (afvandingsevne og
passage forhold for fisk, pattedyr og insekter), men skal også behandles af anden myndighed
ift. krav om trafiksikkerhed.

Figur 5.1: Principskitse for alternativ bro ved Kongemarken (projekt station 645-652) med mål og koter opridset.

Vandløbet vil være ca. 9,7 meter bredt fra kronekant til kronekant, hvor den nye bro skal
ligge. Bundbredden vil være 6 meter, med et skråningsanlæg på ca. 1:1 eller derover. Hele
broen skal ligge over kote 2,40m DVR90.
4.3.4
Udgravning af vandløb st. 645 - 941
På strækningen st. 645 – 941 udgraves der et nyt slynget forløb nord for det det offentlige
vandløb ”Tilløb af Gedebæksrenden”. Se Figur 6 nedenfor. Det eksisterende forløb af ”Tilløb
af Gedebæksrenden” bevares på strækningen regulativ-st. 0 -180 jf. vandløbets regulativ for
at tjene som afvandingsgrøft for golfbanen beliggende syd for vandløbet.
På strækningen nedstrøms for station 645 vil der på trods af det relativt gode fald ikke udlægges gydegrus, fordi dybde- og strømforhold samt den fysiske/kemiske vandkvalitet i vandet
fra St. Kattinge Sø (bl.a. høj vandtemperatur og pH-værdi om sommeren) ikke forventes at understøtte en bestand af ørredyngel. I stedet etableres der en bund af en tæt pakket og betydeligt grovere stenblanding (Ø 0-200 mm), fordelt på 4-5 stenbanker af 15-20 meters længde i
fuld bundbredde og i en lagtykkelse på ca. 30-35 cm.

Imellem stenbankerne udgraves der høller som skålformede fordybninger med en længde på
6-10 m, der ved lave vandføringer kan sikre en tilstrækkelig stor vanddybde for rastende havørreder og andre fiskearter. Dybeste punkt i hvert høl udgraves til ca. 1 meter under den generelle bundkote. Der graves i alt ca. 5 høller på strækningen efter bundforhold.
Der udlægges sten (Ø 100-400 mm) enkeltvis og i grupper spredt på strækningen, svarende til
ca. 10 sten pr. meter vandløb. Desuden udlægges der større sten (Ø 600-1000 mm). Stenene
lægges på den etablerede bund, så de selv finder deres leje. Stenene udlægges spredt på
strækningen, svarende til ca. én sten pr. 2 meter vandløb. Nogle af stenene kan lægges i grupper for at danne huler, som fisk kan skjule sig i.
De større sten udlægges således, at de understøtter dannelsen af 1-2 smalle strømrender i
bundens forløb for at sikre faunapassage ved lave vandføringer.
4.3.5
Udgravning af vandløb st. 941 - 1242
På strækningen st. 941 – 1242 udgraves vandløbet delvist som et nyt profil og delvist ved udvidelse og slyngning af det eksisterende profil af det offentlige vandløb ”Tilløb af Gedebæksrenden”. Se Figur 6 nedenfor. Strækningen ligger relativt dybt under terræn og i leret jord.
Ydersiden af svingene skal som udgangspunkt afgraves med tæt på lodrette brinker for at
skabe potentielle ynglesteder for isfugl. Indersiden af svingene anlægges med svagt skrånende brinker for at give et naturligt indtryk.
Bunden etableres ved udlægning af en tæt pakket og betydeligt grovere stenblanding (Ø 0200 mm) end gydegrus, fordelt på 7-8 stenbanker af 15-20 meters længde i fuld bundbredde
og i en lagtykkelse på ca. 30-35 cm. Imellem stenbankerne udgraves der høller som skålformede fordybninger med en længde på 6-10 m, der ved lave vandføringer kan sikre en tilstrækkelig stor vanddybde for rastende havørreder og andre fiskearter. Dybeste punkt i hvert
høl udgraves til ca. 1 meter under den generelle bundkote. Der graves i alt ca. 7 høller på
strækningen efter bundforhold.
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Figur 6. Det nye gravede udløb fra projekt station 645 til 1242.

Desuden udlægges der sten (Ø 100-400 mm) enkeltvis og i grupper spredt på strækningen,
svarende til ca. 10 sten pr. meter vandløb. Endvidere udlægges der større sten (Ø 600-1000
mm) på den etablerede bund, så de selv finder deres leje. Stenene udlægges spredt på strækningen, svarende til ca. én sten pr. 2 meter vandløb. Nogle af stenene kan lægges i grupper,
for at danne huler, som fisk kan skjule sig i.
De større sten udlægges således, at de understøtter dannelsen af 1-2 smalle strømrender i
bundens forløb for at sikre faunapassage ved lave vandføringer.
4.3.6
Udgravning af vandløb gennem Rørmosen fra st. 1242 til 2059
Efter tilløb af den øvre del af det offentlige vandløb ”Gedebæksrenden” fra syd forløber det
nye udløb gennem Rørmosen med et naturligt ringe fald. Se Figur 7 nedenfor. Strækningen fra
st. 1242 til 2059 etableres i samme tracé som den nedre del af det offentlige vandløb ”Gedebæksrenden”, men med en større variation for at give vandløbet et mere naturligt udtryk og
en mere varieret fysisk tilstand, der bl.a. vurderes ud fra slyngningsgrad, udformning og variation i bundbredde og substrater. De planlagte regulativmæssige dimensioner af strækningen,
bl.a. vandløbets bredde og anlæg, er vist i Tabel 1.
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Figur 7. Det nye udløb fra projekt station 1242 til 2059.

Fra st. 1242 (tilløbet af øvre del af ”Gedebæksrenden” fra syd) og frem til st. 1498 i det nye
vandløb ligger det eksisterende forløb af Gedebæksrenden i skellet mellem markerne mod
nord og Rørmosen mod syd. På dette stræk etableres det nye vandløb ved en udvidelse på
nordsiden af det eksisterende vandløb. Dvs. at der graves ikke ind i Rørmosen på dette stræk.
Øverst på strækningen umiddelbart efter tilløb af ”Gedebæksrenden” i st. 1242 graves det
nye vandløb ud til en overdybde på +1 m over en strækning på 15 meter i forhold til koten for
strækningens generelle bundlinje. Derved vil strækningen få funktion som sandfang. Oprenset
materiale fra sandfanget oplægges på nordsiden af vandløbet efter nærmere aftale med lodsejer.
Fra st. 1498 til st. 1959 ca. 100 meter opstrøms Nybro udgraves vandløbet med små slyng ind
i Rørmosen. På de sidste ca. 100 meter frem mod Nybro i st. 2059 udvides vandløbet primært
mod nord, På de sidste 10 meter inden Nybro, indsnævres vandløbet gradvist til sit nuværende tracé med en bundbredde på 1,7 meter.
To steder på strækningen deles vandløbet i to løb omkring fritstående større træer, således at
der dannes øer. 2-3 steder på strækningen lades træer falde hen over det færdige tracé således at der dannes naturlige broer over vandløbet til gavn for f.eks. mindre pattedyr, og det
nuværende præg af naturvandløb bevares.
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På station 1837 er der i dag placeret et spang, der vil blive erstattet af en egentlig gangbro.
Det forudsættes at broen etableres så dens underside flugter med terrænet. Broen vil være 9
meter lang og bredden på brodækket vil ikke overstige 2,5 meter.
Med baggrund i det ringe fald gennem Rørmosen udlægges der generelt ikke stenmaterialer. I
forbindelse med udgravning af profilet skal der fjernes en del træer. Nogle få af disse træer vil
udlægges som dødt ved i vandløbet. De resterende vil blive liggende som dødt ved i Rørmosen langs vandløbet. På strækningen st. 1242 -1498 (i skellet mellem markerne mod nord og
Rørmosen mod syd) og strækningen st. 1947-2049 (ned til Nybro ved Hørhusene) udlægges
dog enkelte store sten (Ø 600-1000 mm).
Alle træerne skal ligge stabilt, både dem der ligger som fauna-broer og dem, der fungerer som
dødt ved i vandløbet, så de ikke rives med strømmen ved større afstrømninger. Grene skal
være skåret sådan til, at de ikke kan forårsage ”propper” i vandløbet ved at fange grene og afklippet grøde, der kan begrænse vandløbets afvandingsevne.
4.3.7
Udgravning af vandløb st. 2059-3273
Strækningen nedstrøms Boserupvej mellem st. 2059 - 3273 (se Figur 8 nedenfor) har et ringe
fald og jordtypen består primært af marint sand og gytje, da arealet fra Nybro og til udløbet i
Roskilde Fjord er hævet havbund. Der udlægges derfor generelt ikke grus og stenmaterialer
på strækningen, bortset fra enkelte større sten (Ø600-1000 mm). Stenene udlægges spredt på
strækningen, svarende til ca. én sten pr. 15 meter vandløb. Enkelte træstød og -stammer fra
etableringen af det nye vandløbsprofil umiddelbart nedstrøms st. 2059 (Nybro ved Hørhusene) udlægges i det nye vandløb som dødt ved.
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Figur 8. Det nye udløb fra projekt station 2059 til 3648.

Ved st. 2059-2064 krydses vandløbet af Nybro ved Hørhusene (vej). NIRAS har i deres projektering af restaureringsprojektet vurderet, at Nybro kan bevares, så denne vil ikke ændres. Dog
erosionssikres bund og anlæg, 10 meter op og nedstrøms Nybro, sten og grusmaterialer natursten (Ø 60-500 mm).
Efter Nybro vil vandløbet over 10 meter udvides fra sin aktuelle regulativmæssige bundbredde på 1,7 meter under Nybro, til 6 meters bundbredde ved station 2074.
Ved st. 2313 ligger der i dag en gangbro over ”Gedebæksrenden”, hvor fodgængere og cyklister kan krydse vandløbet, når de færdes på ”Sortesti”. Denne bro vil blive nedlagt og der vil i
stedet etableres en 1-fags træbro, der går fra kronekant til kronekant og dermed ikke er i forbindelse med den vandførende del af vandløbet. Broen vil have en bredde på 2 meter og en
længde på ca. 9 meter.
Frem til kort før denne gangbro, etableres det nye vandløb som en udvidelse af ”Gedebæksrenden”. Der skal fældes en del træer på denne strækning for at give plads til anlægsarbejdet.
Udløb fra regnvandsbassinet syd for vandløbet sikres fortsat frit udløb til det nye vandløb. Efter gangbroen ved ”Sortesti” vil det nye vandløb blive anlagt i et slynget forløb, der ikke følger
”Gedebæksrenden´s” nuværende forløb, men i stedet lægges det nye tracé i et let slynget forløb langs Sortesti.

Det nuværende tracé af ”Gedebæksrenden” (lyseblå streg på Figur 8 ovenfor) tilkastes over
en ca. 50 m lang strækning fra umiddelbart nedstrøms gangbroen og frem til tilløbet af den
åbne grøft fra nord. Fra tilløbet af grøften fra nord og frem til udløb i det nye vandløb, bevares Gedebæksrenden med funktion som drængrøft for græsningsarealerne nord for vandløbet.
Fra nedstrøms Boserupvej og indtil st. 3273 tilkastes ”Gedebæksrendens” nuværende tracé.
På strækningen fra ”Sortesti”-broen i st. 2313 og frem til st. 3273 udlægges der et ca. 35 cm
tykt jordlag af opgravet materiale fra vandløbet på den højre (sydlige) side af det nye profil i
et 4-6 m bredt bælte. Det vil forbedre mulighederne for færdsel i forbindelse med fremtidig
vedligeholdelse af vandløbet.
Der etableres en ny bro ved Boserupvejs krydsning af vandløbet i st. 2776 i form af færdigstøbte betonelementer. Broens slug er 8 meter bredt og broen bliver op til 12,5 meter bred.
Vandløbet føres ubrudt igennem broen, og der etableres tør faunapassage i begge sider som
vist på tværsnittet på figur 9 nedenfor.

Figur 9. Principskitse for den tilladte bro ved Boserupvejs krydsning af vandløbet i projekt station 2776.

4.3.8
Ombygning af højvandsklapper ved Bistrup Allé i station 3415
De eksisterende højvandsklapper nedstrøms broen ved Bistrup Allé i st. 3415 (se Figur 8 i afsnit 4.3.7 ovenfor) har en meget begrænset vandring. Vandringen øges til 90 grader, så højvandsklapperne ikke begrænser vandgennemstrømningen ved store afstrømninger. I øvrigt vil
der ikke ske ændringer i forhold til nuværende forhold, hvad angår funktionen af højvandslukket.
5
Fremtidig administration af vandløbet
Langvad Å-systemet har et afstrømningsopland på ca. 190 km2, der dækker en stor del af Roskilde- og Lejre Kommune. Selve hovedløbet Langvad Å er omfattet af et regulativ 4 godkendt af
4

Regulativ for Langvad å, Amtsvandløb nr. 3 (omfatter også ”Biløbet”, og søerne Kornerup Sø,
Bue sø, Svogerslev Sø, samt Lille- og Store Kattinge Sø). April 1992.
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Roskilde Amt i 1992. Nærværende projekt vil medføre, at afstrømningen fra Langvad Å-systemets store opland skal forløbe i et nyt udvidet vandløbstracé, hvor de to offentlige vandløb
”Tilløb til Gedebæksrenden” og ”Gedebæksrenden” ligger i dag.
For at afspejle Langvad Å´s kontinuitet ved realisering af projektet, vil der ved næstkommende regulativrevision lægges op til at optage det nye forløb i regulativet for Langvad Å.
”Tilløb til Gedebæksrenden” ophører med at eksistere og ”Gedebæksrenden” vil blive afkortet til 1246 meter, hvor det vil løbe ud i Langvad Ås nye forløb, som et tilløb til dette. Der vil
ved regulativrevisionen blive redegjort for nærværende afgørelse og der skal foretages en
omstationering af hovedforløbet af Langvad Å.
5.1
Regulativmæssige bestemmelser
Det nye forløb skal optages i regulativet for Langvad Å og vil derfor underlægges bestemmelserne herfra, ind til der iværksættes en regulativrevision, hvor det nye forløb indgår som den
nedre del af Langvad Ås hovedforløb. Indtil da skal skikkelsestabellen i nærværende tabel 1
sidestilles med skikkelsestabellen i kapitel 4 i gældende regulativ. Der skal dog tilføjes en
række præciseringer for strækket til regulativets bestemmelser, der opsummeres i det følgende.
5.1.1
2 meter bræmmer
Kravet om 2 meter dyrkningsfrie bræmmer videreføres fra de eksisterende vandløb til det nye
forløb.
5.1.2
Grødeskæring
Vandløbet skal vedligeholdes som beskrevet i regulativet for Langvad Å. Vedligeholdelsen og
metoden skal derfor - ud over at sikre afvandingen - også understøtte opnåelsen af en tilstand, der opfylder miljømålet ”god økologisk tilstand” som defineret i statens vandområdeplan. Vandløbet kan skæres i en slynget strømrende med fastlagt bredde op til tre gange årligt. Netværksskæring af strømrender tillades også, så længe de samlet sikrer den fastlagte
strømrendebredde. Der skal foretages en vurdering af, om strømrenden er tilstede, inden grødeskæring iværksættes. Er der på længere strækninger (over 30 m) grøde, så kravet til strømrende for den pågældende termin for grødeskæring ikke er overholdt, iværksætter vandløbsmyndigheden grødeskæring. Tabel 2 nedenfor skal betragtes som et tillæg til regulativets kapitel 4. om strømrendebredder.
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Tabel 2.
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Forsommer
Juni
Station

Bundbredde
(meter)

Fald
(‰)

Strømrende

0-85

10

0

10 meter

Fra sø til spunsvæg

85-645

6

0,5-4,5

2 meter

Fra spunsvæg til bro ved Kongemarken

Bemærkninger

645-1242

6

1,2-2,2

1½ meter

1242-3273

6

0,1-0,3

3 meter

Frem til Rørmosen (skov)
Indløb til Sct. Hans området

3273-3648

4

0-1

4 meter

Igennem Sct. Hans og til udløb i Roskilde Fjord

Station

Bundbredde
(meter)

Fald
(‰)

Strømrende

0-85

10

0

10 meter

Fra sø til spunsvæg

85-645

6

0,5-4,5

2 meter

Fra spunsvæg til bro ved Kongemarken

645-1242

6

1,2-2,2

1½ meter

1242-3273

6

0,1-0,3

3 meter

Indløb til Sct. Hans området

3273-3648

4

0-1

4 meter

Igennem Sct. Hans og til udløb i Roskilde Fjord

Station

Bundbredde
(meter)

Fald
(‰)

Strømrende

0-85

10

0

10 meter

Fra sø til spunsvæg

85-645

6

0,5-4,5

4 meter

Fra spunsvæg til bro ved Kongemarken

Sommer
Juli-August
Bemærkninger

Frem til Rørmosen (skov)

Efterår
SeptemberOktober
Bemærkninger

645-1242

6

1,2-2,2

3 meter

Frem til Rørmosen (skov)

1242-3273

6

0,1-0,3

4 meter

Indløb til Sct. Hans området

3273-3648

4

0-1

4 meter

Igennem Sct. Hans og til udløb i Roskilde Fjord

For at understøtte miljøtilstanden mest muligt vil stivstænglede arter som pindsvineknop,
dunhammer og tagrør blive skåret, imens egentlige vandplanter som vandstjerne, vandranunkel og arter af vandaks, vil blive bevaret, så længe at strømrenderne i ovenstående tabel kan
overholdes.
Grødeskæring skal ifølge regulativet foretages så skånsomt som muligt. Derfor stilles der krav
om manuel vedligeholdelse, hvor der er fast bund og gode faldforhold. På nogle strækninger
forventes vandløbet at blive dybere og være gravet primært i sort jord, som kan give en blød
bund. På disse strækninger vil grødeskæringen foretages maskinelt. Der gives derfor metodefrihed imellem maskinel og manuel vedligeholdelse og der lægges op til årligt at foretage en
konkret vurdering af metode og behov for grødeskæring for de enkelte strækninger.

Grødeskæringsmetoden og omfanget vil blive revurderet ved næstkommende regulativrevision, hvor det nye forløb er bedre kendt.
5.1.3
Arbejdsbælter
Arbejdsbælter langs det nye forløb indskrænkes til 5 meter bredde fra kronekant på arealer,
der indeholder sårbar natur og igennem skov. På de resterende arealer fastholdes kravet om
8 meter bredt arbejdsbælte.

6

Projektets afstrømnings- og afvandingsmæssige konsekvenser

Nedenfor beskrives de konsekvenser projektet vil have på afvandingsforhold, flodemål, kapaciteter og styringer af vandføring.
6.1
St. Kattinge Sø
Vandspejlet i St. Kattinge Sø har hidtil primært været styret ved et reguleret afløb gennem udløbsbygværket og fisketrappen ved Kattinge Værk. Det nye udløb fra søen har ikke kapacitet
til at udlede den samlede vandføring fra søen ved meget store afstrømninger (> 1800 liter/sekund) og i de tilfælde vil derfor være nødvendigt fortsat at anvende afløbet ved Kattinge
Værk.
Vandspejlet i søen vil fortsat blive reguleret efter bestemmelser om flodemål i det gældende
regulativ for Langvad Å og det nye udløb vil øge den aktuelle afløbskapacitet med op til 1800
liter/sekund, hvilket kan bidrage til at mindske risikoen for overskridelse af flodemålene ved
meget store afstrømninger. Fra små og op til mellemhøje (1800 liter/sekund) afstrømninger
fra St. Kattinge Sø skal vandet fra søen alene løbe i det nye udløb, men i perioder med store
afstrømninger vil der fortsat skulle udledes vand via Kattinge Værk og stemmeværket under
Boserupvej.
Bestemmelserne om flodemål fra det gældende regulativ fra 1992 er indsat i tabel 3 nedenfor. Det skal bemærkes, at de viste koter til flodemål er angivet i det historiske meter DNN
(Dansk Normal Nul) og derfor er 7,1 cm højere end resten af de viste koter i nærværende afgørelse, der er beskrevet i det nu anvendte meter DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990).
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Tabel 3.

6.2
Styrekote for overholdelse af flodemål i St. Kattinge Sø
Som nævnt styres vandspejlet i St. Kattinge Sø i dag primært af udløbsbygværket under Kattinge Værk i søens nordlige ende. Fremover vil det nye udløb fra søen skulle håndtere hele
vandføringen fra søen op til 1800 l/s, hvilket vil ske når søens vandspejl når kote 2, 326
(DVR90), svarende til den maksimalt tilladte vandstand i sommerhalvåret (fra 1. april til 1. oktober). Når søens vandspejl kommer over det maksimale sommerflodemål skal der åbnes for
udløbet ved Kattinge Værk således, at der ikke udledes mere vand til det nye udløb, end det
er designet til. Ansvaret for driften af Kattinge Værk vil fortsat være den til enhver tid værende ejer, der aktuelt er Naturstyrelsen. Der skal åbnes tilstrækkeligt for udløbet ved Kattinge Værk til, at søens vandspejl ikke stiger yderligere, men fastholdes omkring 2,32 m
DVR90. Der kan igen lukkes eller nedjusteres for åbningen, når vandstanden er aftaget tilstrækkeligt til at opfylde flodemålskravet.
Der vil blive opsamlet erfaringer med driften af Kattinge Værk over en årrække. På det grundlag forventer kommunen at udarbejde en driftsmanual, der forklarer, hvornår og i hvilket om-
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fang bygværket og fisketrappen skal åbne og lukke ved givne afstrømninger og vandspejlshøjder. Det forventes, at den vandspejlsmåler i St. Kattinge Sø, som Naturstyrelsen har opsat og
den flowmåler, som Miljøstyrelsen drifter lige før indløbet til søen, kan bidrage med data til
driftsmanualen.
6.3
Fisketrappen ved Kattinge Værk
Fisketrappen ved Kattinge Værk vil blive bevaret indtil videre, og den vil åbnes samtidigt med,
at der åbnes for udledning igennem Kattinge Værk. Ellers vil fisketrappen forblive lukket, da
det nye omløbsstryg vil sikre fri og naturlig faunapassage.
Der forventes at ske en opsamling af erfaringer med den ovenfor beskrevne drift af fisketrappen efter en kort årrække for at vurdere, om fisketrappen fremadrettet skal bevares eller
nedlægges permanent.
6.4
Vandspejlshøjder i det nye udløb og i omgivende terræn
Projektrådgiver (NIRAS) har foretaget vandspejlsberegninger for eksisterende forhold i ”Gedebæksrenden” og fremtidige forhold i det nye udløb. Beregningerne er foretaget for en sommermiddel-afstrømning (vækstperioden 1. maj – 30. september), vintermiddel-afstrømning
samt for en maksimal afstrømning (dvs. 1800 liter/sekund samt bidrag fra Gedebæksrenden).
Beregningerne er foretaget på baggrund af afstrømningsdata fra den hydrometriske målestation i Langvad Å 52.30, Møllebro.
De hydrauliske beregninger er foretaget med beregningsprogrammet MIKE11 og med anvendt Manningtal (M) for eksisterende forhold i nuværende ”Gedebæksrenden” på M=8 for
sommermiddel og M=20 for vintermiddel og maksimalværdier. For det nye udløb der erstatter ”Gedebæksrenden”, er der anvendt M=15 for sommermiddel og M = 20 for vintermiddel
og maksimalværdier, idet vandløbet er større og dermed har mindre strømnings-modstand.
Dog er der frem til st. 645, hvor der udlægges meget groft stenmateriale med stor modstand,
anvendt M = 10 (sommer) og M = 15 for vinter- og maksimalafstrømninger.
De beregnede vandspejlshøjder i vandløbet er herefter interpoleret vandret ud i ådalen, vinkelret på strømningsretningen og relateret til den digitale højdemodel DTM 2014. Herved er
der udarbejdet kort, som viser vandspejlets teoretiske afstand til terræn ved nuværende og
fremtidige forhold, se figur 10 – 12 nedenfor.
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Figur 10. Afvandingskort over en beregnet nuværende sommer situation og afstande fra jordoverflade til det terrænnære grundvandspejl i området. Blå symbolisere at der vil være frit vandspejl. Mørk grøn er sump, svarende til et vandspejl imellem 0 og 25 cm under terræn. Lys grøn er våd eng, svarende til et vandspejl imellem 25 og 50 cm under terræn. Gul er fugtig eng, svarende til et vandspejl imellem 50 og 75 cm under terræn. Orange er tør eng, svarende til et
vandspejl imellem 75 og 100 cm under terræn.

Figur 5. Afvandingskort over en beregnet fremtidig sommer situation og afstande fra jordoverflade til det terrænnære
grundvandspejl i området. Blå symbolisere at der vil være frit vandspejl. Mørk grøn er sump, svarende til et vandspejl
imellem 0 og 25 cm under terræn. Lys grøn er våd eng, svarende til et vandspejl imellem 25 og 50 cm under terræn.
Gul er fugtig eng, svarende til et vandspejl imellem 50 og 75 cm under terræn. Orange er tør eng, svarende til et vandspejl imellem 75 og 100 cm under terræn.

Figur 6. Afvandingskort over en beregnet fremtidig maximal situation på 1800 l/s, og afstande fra jordoverflade til det
terrænnære grundvandspejl i området. Blå symbolisere at der vil være frit vandspejl. Mørk grøn er sump, svarende til
et vandspejl imellem 0 og 25 cm under terræn. Lys grøn er våd eng, svarende til et vandspejl imellem 25 og 50 cm under terræn. Gul er fugtig eng, svarende til et vandspejl imellem 50 og 75 cm under terræn. Orange er tør eng, svarende
til et vandspejl imellem 75 og 100 cm under terræn.

Sammenholdes de nuværende og fremtidige forhold ved en sommermiddelafstrømning,
fremgår det, at lavbundsarealerne omkring det nye udløb generelt vil blive mere fugtige og at
der i den centrale del af græsningsarealet opstrøms Boserupvej vil dannes et frit vandspejl.
Med henblik på at vurdere mulighederne for en fortsat udnyttelse af dette område til græsning, er der foretaget en beregning af middelvandspejlshøjden i græsningssæsonen (1. maj 31. august), og heraf fremgår det, at området med frit vandspejl vil mindskes, se figur 13 nedenfor.

Figur 7. Afvandingskort over en beregnet fremtidig græsningssæson (imellem primo maj til ultimo august) situation på
1800 l/s, og afstande fra jordoverflade til det terrænnære grundvandspejl i området. Blå symbolisere at der vil være frit
vandspejl. Mørk grøn er sump, svarende til et vandspejl imellem 0 og 25 cm under terræn. Lys grøn er våd eng, svarende til et vandspejl imellem 25 og 50 cm under terræn. Gul er fugtig eng, svarende til et vandspejl imellem 50 og 75
cm under terræn. Orange er tør eng, svarende til et vandspejl imellem 75 og 100 cm under terræn.

6.5

Vandspejlshøjder ved store afstrømninger og højvande

Funktionen af højvandslukket nedstrøms broen ved Bistrup Allé i udløbets st. 3415 ændres
ikke i forhold til i dag, men da det nye udløb vil få en betydeligt højere vandføring end den
hidtidige vandføring i ”Gedebæksrenden”, vil der i en situation med sammenfald mellem længerevarende højvande og en forøget afstrømning fra det større opland, hurtigere kunne ske
en stigning i vandspejlet i det nye udløb og dermed kortvarigt forekomme oversvømmelse af
de lave engområder langs det nye udløb.
Der er udelukkende foretaget hydrauliske beregninger for en randbetingelse svarende til
vandstand i kote 0 m DVR90. En statistisk beregning af forventet hyppighed af sammenfald af
højvande i Roskilde Fjord og store afstrømninger fra det større opland er behæftet med meget store usikkerheder. Den højeste vandstand i Roskilde Fjord under stormen Bodil blev målt
til 2,06 m DVR90 over dagligt vande, hvilket svarer til en 1000 års hændelse. Der er foretaget
en kortlægning af bygninger og tekniske installationer i ådalen, og selv ved kote 3 m DVR90 vil
ingen bygninger blive påvirket. Boserupvej ligger i kote 1,7 m DVR90 som lavest. Vejen vil derfor kortvarigt kunne blive oversvømmet over en ca. 70 m lang strækning ved en storm af ka-
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rakter som Bodil ved sammenfald med meget stor afstrømning fra det større opland, da vandet først kan afstrømme fra ådalen, når vandstanden i fjorden falder til under vandspejlet i
ådalen.
Skulle der ske en fejl i reguleringen af udløbet fra bygværket ved Kattinge Værk, vil der kunne
løbe mere vand end den forudsatte maksimale vandføring på ca. 1800 liter/sekund igennem
det nye afløb. Det vil give anledning til yderligere oversvømmelse af de ånære lavbundsarealer, men der forventes ikke ske påvirkning af bygninger, veje, tekniske anlæg etc.
7
Miljømæssige konsekvenser
Nedenfor gennemgås de positive og negative konsekvenser af restaureringsprojektet.
7.1
Opfyldelse af krav i Vandområdeplanerne
Formålet med projektet er at etablere faunapassage for vandrende fisk og smådyr mellem
Langvad Å-systemet og Roskilde Fjord og derved give denne fauna lettere adgang til ca. 80 km
opstrøms liggende vandløbstrækninger omfattet af statens gældende vandområdeplan 20152021. Projektet vil medvirke til opfyldelse af vandområdeplanens miljømål for disse vandløb,
der er ”god økologisk tilstand”. Miljømålet skal opnås for såvel smådyr, planter og fisk, der er
udvalgt som de biologiske kvalitetselementer i den gældende vandområdeplan.
I forhold til fiskebestanden i Langvad Å-systemet er det ved hjælp af en fælde indbygget i fisketrappen ved Kattinge Værk tidligere påvist, at der hvert år vandrer havørreder op i Langvad Å-systemet. Undersøgelser viser imidlertid, at opgangen af havørred er meget begrænset.
Passagemuligheden for andre fisk er begrænset grundet trappens udformning, der overvejende kun tillader stærke svømmere som f.eks. havørred at passere.
Optrækket af glasål i danske vandløb sker i april-juni. Ål yngler ikke i ferskvand og ynglen er
derfor ikke præget på et bestemt vandløb. Ynglen søger blot op i vandløb og vil ikke kunne
passere Kattinge Værk og stemmeværket ved Boserupvej, som derfor er udstyret med hver sit
ålepas. Det forudsættes, at disse ålepas bevares og renoveres indtil videre, men at det undersøges, om de kan sløjfes, så vandspild omkring ålepassene reduceres. Dette vil kunne sikre, at
hele vandføringen fra søen udledes i det nye udløb også i perioder med lave vandføringer.
Anlæg af et nyt udløb fra St. Kattinge Sø til erstatning for den nuværende fisketrappe vil minimere passageproblemet, idet det nuværende fald på ca. 2,3 m over fisketrappen erstattes af
et naturligt vandløb med en længde på mere end 3 km og et fald, der ikke overstiger 5 ‰.
Undersøgelser af nedtrækkende smolts (1-2 årige ungørreder på udvandring til saltvand) gennem Kattingesøerne (Kornerup-, Bue-, Svogerslev-, Ll. Kattinge- og St. Kattinge Sø) og ud i Roskilde fjord foretaget i 1996-97 viste et smolttab på ca. 88 %. Selv efter etablering af det nye
afløb fra søen må der fortsat forventes et betydeligt tab af nedtrækkende smolts i forbindelse
med deres vandring gennem søerne. Dog vil det nye afløb fra søen ligge ca. halvt så langt fra
indløbet til i søen, som det eksisterende afløb gennem fisketrappen ved Kattinge Værk og det
vil muligvis begrænse smolttabet i St. Kattinge Sø.
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Smolttabet afhænger bl.a. af det tidsrum, smoltene befinder sig i søen. Da afstanden fra indløb til udløb som nævnt reduceres væsentligt, vil smoltens opholdstid i søen blive kortere. Risikoen for at de nedstrøms trækkende smolts udsættes for prædation eller farer vild i søen, er
derfor mindre. Det kan dog ikke undgås, at der samlet set vil være et betydeligt smolttab i
Kattingesøerne grundet prædation, ikke mindst i Kornerup-, Bue-, Svogerslev- og Ll. Kattinge
Sø.
Den væsentligste forbedring for smoltbestanden vil således bestå i, at antallet af smolts i
Langvad Å-systemet vil blive øget markant ved etablering af det nye faunapassable udløb,
fordi antallet af optrækkende gydemodne havørreder øges. Derved må smoltproduktionen
også forventes at øges tilsvarende. Derudover må overlevelsen (i antal) af både smolts og
nedtrækkende udlegede havørreder øges. Samlet set forventes dette over en kort årrække at
øge antallet af tilbagevendende gydemodne havørreder, hvilket vil øge smoltantallet yderligere.
I det nye udløb nedstrøms St. Kattinge Sø etableres der desuden gydebanker på delstrækning
(ca. projekt station 105 – 645) og der vil således kunne forventes en vis produktion af ørredyngel og dermed smolts, der ikke skal passere gennem Kattingesøerne og dermed har større
overlevelse end de smolts, som skal passerer søerne. Dette forudsætter dog, at den fysiske/kemiske vandkvalitet i vandet fra St. Kattinge Sø (bl.a. høj vandtemperatur og pH-værdi
om sommeren) ikke bliver kritiske for ørredyngelens overlevelse.
Det nye udløb vil få en maksimal vandføring på ca. 1800 liter/sekund og der vil derfor fortsat
være behov for udledning af ”overskudsvand” via bygværket og fisketrappen ved Kattinge
Værk. I optræksperioden for gydemodne havørreder i september-december forventes det
gennemsnitligt at forekomme i ca. 19 % af tiden, svarende til ca. 23 døgn/år.
Havørreder kan finde tilbage til deres opvækstvandløb – et fænomen der kaldes ”homing”.
Man ved ikke præcis hvordan de gør det, men der er sandsynligvis tale om pejling i forhold til
Jordens magnetfelt kombineret med nærorientering ved hjælp af duftstoffer fra hjemmevandløbet. Periodisk udledning af ”overskudsvand” via bygværket og fisketrappen ved Kattinge Værk skaber dermed potentielt risiko for, at havørrederne følger et duftspor, som leder
til en blindgyde i forhold til optræk.
Et litteraturstudie for Skov- og Naturstyrelsen opstiller en sammenhæng mellem størrelsen af
vandføring og vandløbsbredde, der udløser opstrøms gydevandring. De vandføringer, der udløser laksens og havørredens vandringer defineres kort og godt som ”vandføring pr. m vandløbsbredde”. Fiskenes opstrøms vandringer begynder primært, når vandføringen stiger til 80
liter/sekund/meter vandløbsbredde, kulminerer ved 200 liter/sekund/meter vandløbsbredde
og reduceres ved større vandføringer. Sammenhængen er vist i et overskueligt diagram vist
på figur 14 nedenfor.
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Figur 8: Vandføringer i vandløb, som primært bestemmer laksens og ørredens opstrøms vandringer. Den nederste del
af stolpen viser de vandføringer, som udløser vandringerne, mens den øverste del af stolpen viser, hvornår vandringerne kulminerer (optimale vandføring for vandring). Grafen er tager fra ”Vandføringens betydning for opstrøms passage af laks og ørred ved opstemninger i vandløb. Litteraturstudie og statusrapport. Udarbejdet 20. juni 1999 af rådgivende biolog Jan Nielsen.”

Det nye udløb anlægges med en bundbredde på 6-8 m på den nedre del. I forhold til figur 14
ovenfor vil optrækket begynde ved en vandføring på 500-600 l/s og kulminere ved 1250-1600
l/s. Disse værdier peger mod, at det nye udløb til Roskilde Fjord har kapacitet til det vandføringsinterval, der er den optimale for opgang af havørreder.
Duftsporet fra det nye udløb vil desuden være permanent og sammenhængende i forhold til
det periodiske duftspor fra udløbet ved Kattinge Værk, hvor der kun udledes i perioder med
store afstrømninger. Desuden må trækket af gydemodne havørreder i retning mod Langvad
Å-systemet forventes at ske inden det egentlige optræk og dermed i en periode, hvor vandføringen i det nye udløb oftest er under 1800 liter/sekund og der så ikke er risiko for et falsk
duftspor ved Kattinge Værk.
Samlet set vurderes det, at udledning af vand via Kattinge Værk ved afstrømninger over ca.
1800 l/s ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning i forhold til havørredbestanden i Langvad Å-systemet i forhold til den væsentlige forbedring af muligheden for opstrøms vandring af
havørreder gennem det nye udløb fra Roskilde Fjord til St. Kattinge Sø.
Den eksisterende højvandklap i tilknytning til broen ved Bistrup Allé i udløbets st. 3415 er
sidehængslet og udgør dermed ikke en hindring for fiskepassage i normal situationer.
Det nye udløb etableres med fokus på god økologisk kvalitet gennem sikring af gode fysiske
forhold i og langs udløbet. Det etableres som en lang strækning med stor vandføring og udløbet vil således kunne rumme en betydelig biodiversitet i form af insekter, fisk, fugle og patte-

dyr. Strækningen umiddelbart nedstrøms udløbet af søen, vil kunne ilte vandet ganske effektivt og muligvis reducere den negative effekt af periodisk sommervarmt og iltfattigt vand fra
St. Kattinge Sø på vandløbsfaunaen.
Dog skal det bemærkes, at strækningen efter st. 1242 igennem og nedstrøms Rørmosen har
et meget ringe fald grundet det naturligt flade terræn. Selv med god vandløbskvalitet kan
strækningen derfor ikke forventes at opnå en god tilstand for smådyrsfaunaen bedømt efter
Dansk VandløbsFauna Indeks (DVFI).
7.2
Naturtyper omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3
Følgende §3 beskyttede naturtyper berøres af projektet:
•
•
•
•
•

Sø
Vandløb
Mose
Eng
Strandeng (engene omkring Boserupvej)

For St. Kattinge Sø vil der ikke være nogen påvirkning, da vandspejlsforholdene ikke påvirkes
ved etablering af det nye vandløb.
Ved anlæg af kanalen der udgraves fra det frie vandspejl i St. Kattinge Sø og frem til starten af
vandløbet vil tagrørssumpen blive bortgravet så tilstanden ændres fra mose til sø.
De offentlige vandløb ”Tilløb til Gedebæksrenden” og nedre del af ”Gedebæksrenden” sløjfes
eller udvides ved etablering af det nye udløb. Det nye udløb vil få en bedre miljøtilstand i kraft
af en højere vandføring og generelt bedre fysiske forhold. Den hurtigt strømmende strækning
fra udløbet af søen og frem til indløb i Rørmosen vil være en ideel fourageringslokalitet for
vandstær, der tidligere er observeret i Langvad Å-systemet og ses stadig i Ledreborg Å nær lokaliteten. Ved udgravning af et nyt vandløbs-profil fra st. 0-96 kan der forekomme en vis
sænkning af vandspejlet i et 6-8 m bredt bælte på begge sider af profilet ved små afstrømninger. Området er udpeget som mose i henhold til naturbeskyttelseslovens §3. Dette må forventes at fremskynde områdets omdannelse fra ren tagrørsbevoksning til bevoksning med
forskellige træer og buske. Området vil fortsat være fugtigt og have mosekarakter.
Rørmosen og arealerne syd for ”Gedebæksrenden” opstrøms Boserupvej, samt området nedstrøms Boserupvej er udpeget som mose. For en sommermiddelvandføring vil disse områder
blive mere fugtige, (se bilag 3 og 4), men det vurderes ikke, at de vil ændre karakter i forhold
til udpegningen som mose. Gennem Rørmosen vil der i forbindelse med udgravning til det nye
vandløb forsvinde arealer med mose. Arealtabet er søgt minimeret ved i overvejende grad at
følge det nuværende tracé af ”Gedebæksrenden” ved udgravningen. Ved etablering af vandløbet gennem Rørmosen vil træer, der udgraves ved anlæg af det nye profil, blive efterladt
langs vandløbet med rodkager. Det vil skabe nye levesteder for insekter og fugle. De efterladte rodkager vil skabe nye ynglelokaliteter og fiskepladser for isfugl, der findes i tilknytning
til St. Kattinge Sø.
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Engområdet nord for vandløbet umiddelbart opstrøms Boserupvej vil blive fugtigere, (se bilag
3 og 4), men store dele af arealet ligger relativt høj, hvorfor påvirkningen er begrænset.
Der er udpeget et område med strandeng nord for vandløbet umiddelbart opstrøms Boserupvej og på højre side af vandløbet allernederst i projektområdet. Vandføringen i det nye udløb
øges meget væsentligt, hvorfor der hurtigere vil ske stuvning bag højvandklapperne ved Bistrup Allé ved højvande i fjorden, hvilket markant vil reducere indstrømningen af saltvand.
Yderligere vil vandspejlet hæves i disse områder ved etablering af det nye vandløb, og det
vurderes derfor, at arealerne vil ændre karakter fra strandeng til fersk eng eller mose.
To vandhuller nord for vandløbet vest for Boserupvej vil kortvarigt kunne blive oversvømmet.
Der er ikke kendskab til en eventuel fiskebestand i vandhullerne, men oversvømmelsen øger
sandsynligheden for indvandring af fisk til skade for paddebestanden i vandhullerne.
8
Natura 2000 vurdering
I forbindelse med projekter har Niras i 2018 udarbejdet en Natura 2000-væsentlighedsvurdering, som efterfølgende er blevet opdateret i oktober 2019 og igen i foråret 2021.
Den vestligste del af projektet og de sidste meter af den østlige del af projektet finder sted i
habitatområdet Roskilde Fjord og i fuglebeskyttelsesområdet Roskilde Fjord, Kattinge Vig og
Kattinge Sø.
Habitatområdet
Habitatområdet Roskilde Fjord er udpeget for at beskytte følgende arter og naturtyper (tabel
4).

Tabel 4.

Af væsentlighedsvurderingen fremgår det, at ”Det nye vandløbstracé er placeret således, at
det ikke vil berøre eller arealinddrage habitatnaturtyper. De nærmeste habitatnaturtyper er;
hængesæk, strandeng, bugt og søer over 5 ha”. Derfor er det kun disse, som vil blive vurderet.
I det nedenstående er en gennemgang af disse 4 habitatnaturtyper. Derudover fremgår det af
væsentlighedsvurderingen, at ”der er i alt syv habitatarter på udpegningsgrundlaget, hvoraf
kun sumpvindelsnegl er registreret i området. Skæv vindelsnegl vurderes potentielt at kunne
forekomme i området. De øvrige arter (mygblomst, Stellas mosskorpion, eremit, havlampret
og stor vandsalamander) vurderes ikke at forekomme i projektområdet.”
Hængesæk
Vandløbstracéet er placeret 5 m fra habitatnaturtypen Hængesæk. Af Natura 2000
væsentlighedsvurderingen fremgår det, at ”Projektet er udformet således, at
habitatnaturtyperne indenfor habitatområde H120 ikke påvirkes. Vandløbstracéet er lagt
således at der ikke vil ske arealinddragelse af habitatnatur og der vil blive holdt en
respektafstand på 5 m til den nærmeste terrestriske habitatnaturtype indenfor delstrækning 1,
som er hængesæk,…”.
Endvidere fremgår det af vurderingen, at afvanding generelt er en trussel mod naturtypen
hængesæk i Danmark, men dette projekt er udformet, så ”det ikke vil påvirke det nuværende
vandspejlsregime i St. Kattinge Sø, hvor vandstanden vil forblive uforandret.”
Årsagen til dette er, at ”De første 85 m af vandløbet nedstrøms fra udløbspunktet og frem til
den vandspejlsstyrende spunsvæg indenfor delstrækning 1 vil blive anlagt som en forlængelse
at søfladen med en vandstand i samme niveau som St. Kattinge Sø. Det betyder at udløbet og
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vandløbet de første 85 m ikke vil have en drænende effekt på omkringliggende natur, da det
kan sidestilles med en udvidelse af søen. Det er kun de første ca. 80 m af vandløbet nedstrøms
fra St. Kattinge Sø, som er beliggende inde i rørsumpområdet, samt i en afstand af ca. 5 m til
habitatnaturtypen hængesæk. Efter de første 80 m nedstrøms fra afløbspunktet vil
vandløbstracéet forløbe på det dyrkede markareal. Nedstrøms den vandspejlsstyrende spuns
har vandløbet kraftigt fald og vandløbet vil frem til passagen af Kongemarken have en
vandstand under terræn, som potentielt kan have en drænende effekt på naturtyper få meter
fra vandløbet. Her vil det ligge i en afstand af over 30 m fra hængesækken. Vandløbet
udgraves dog i moræneler, som har en dårlig hydraulisk ledningsevne, hvor drænende effekt
højst vil forekomme få meter fra vandløbet. Vandløbet graves i en sådan afstand til
mosefladen mod syd, at den moræneler der vil ligge mellem mosefladen og søen vil fungere
som et impermeabelt dige. Inden udgravning af vandløbet udføres geotekniske boringer i
tracéet for at sikre, at der er sammenhængende moræneler på hele strækningen. Hvis der
påtræffes lommer af f.eks. sand, vil disse blive udskiftet med afgravet moræneler, eller
gennemsivningen afbrudt med spuns der afsluttes under terrænniveau og således ikke vil være
synlig i terrænet efterfølgende. Det vurderes derfor, at der ikke vil forekomme dræning af
habitatnaturtypen hængesæk, eller øvrige habitatnaturtyper som er vandstandsafhængige
indenfor delstrækning
Projektet vurderes derfor ikke at medføre væsentlig påvirkning på habitatnaturtypen
hængesæk.”
Strandeng
Hvor det nye vandløb munder ud i Roskilde Fjord, sker det i et område, hvor der mod øst er
kortlagt habitatnaturtypen Strandeng.
Af Natura 2000 væsentlighedsvurderingen fremgår det, at ”Det nye vandløb vil her blive
gravet i den eksisterende Gedebæksrende, men vil blive opdimensioneret, da udløbet i dag har
en bredde på ca. 4 m. Udvidelsen af afløbet vil imidlertid ske mod den vestlige bred, så det
undgås at arealinddrage strandeng. De fysiske forhold omkring de mest vestlige meter af
strandengen er i dag allerede påvirket af Gedebæksrenden og vurderes ikke at blive væsentligt
ændret som følge af udvidelsen mod vest. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil medføre
væsentlig påvirkning på habitatnaturtypen strandeng.”
Bugt
Det nye vandløb har, lige som det eksisterende vandløb, udledning af vand til Roskilde Fjord,
hvor der er kortlagt naturtypen Bugt. Se nedenstående luftfoto (figur 15) med angivelse af
habitatnaturtyper ved det nye vandløbs udløb i Roskilde Fjord.

Side39/49

Side40/49

Figur 9. Turkis streg mod syd: Oprindeligt forløb af Gedebæksrenden Turkis streg mod syd: Oprindeligt forløb af Gedebæksrenden Blå streg. Nyt for forløb af vandløbet Grøn skravering: Natura 2000-område , Blåt område: Bugter og vige,
Sort skravering: Habitatnatur.

Af væsentlighedsvurderingen fremgår det, at ”Det nye udløb vil hverken medføre
arealinddragelse af habitatnaturtypen bugt eller medføre indirekte påvirkninger i form af
ændrede bundforhold eller øget udledning af næringsstoffer til fjorden. Det vurderes derfor, at
projektet ikke vil medføre påvirkning på habitatnaturtypen.”
Næringsrig sø
Af væsentlighedsvurderingen fremgår, at ”Det nye vandløbstracé skal aflede vandet fra St.
Kattinge Sø, der er kortlagt som næringsrig sø, og delstrækning 1 kommer derfor til at blive
forbundet med naturtypen… ”.
I dag er den økologiske tilstand ”dårlig i forhold til makrofytter og fytoplankton, mens den
kemiske tilstand er god. Der ændres ikke på de tilførte vandmængder eller vandkvalitet.
Projektet ændrer kun udløbspunktet fra søen…. Ændringen af udløbspunktet vurderes ikke at
kunne påvirke søens økologiske eller kemiske tilstand væsentligt.”
Derudover har Niras oplyst, at ”Der sker ingen reduktion af flowet gennem St. Kattinge Sø.
Den samlede vandføring vil fortsat løbe gennem søen. Der sker derfor ingen ændring i
vandkvaliteten af søen da udløbspunktet ikke har nogen betydning for
næringsstofdynamikken i søen. Det er kun udløbspunktet der ændres på. I en stor del af året,
vil der desuden fortsat løb vand gennem Kattinge Værk, dog i mindre mængde end hidtil. …

Den ilt der tilføres Kattinge Vig via ferskvandet gennem Kattinge Værk, er helt negligerbar i
forhold til den iltning der sker via diffusion over vandoverfladen ude i selve Kattinge Vig. Det
primære forbrug af ilt i Kattinge Vig stammer fra nedbrydning af organisk stof, særligt
mikroskopiske alger i vandfasen. Når algerne dør, synker de til bunds og rådner hvorved ilten i
bundvandet opbruges. Disse alger er afhængige af tilførsel af næringsstoffer, særligt kvælstof,
som der er meget af i ferskvandet fra Langvad Å. En reduktion af tilførslen af vand til Kattinge
Vig vil derfor føre til mindre algeproduktion og mindre behov for ilt. Det er derfor sikkert at
sige, at en reduktion i tilførslen af ferskvand, ikke vil føre til en forværring af miljøforholdene i
Kattinge Vig, nærmere tvært imod …”
Konklusion om påvirkning af habitatnaturtyper
På baggrund af ovenstående vurderinger af projektets påvirkning af de habitatnaturtyper,
som eventuelt kan påvirkes som følge af projektet, er det Roskilde Kommunes vurdering, at
Langvad Å-projektet ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af de naturtyper, som
habitatområdet Roskilde Fjord er udpeget for at beskytte.
Arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet
Habitatområdet Roskilde Fjord er udpeget for at beskytte følgende arter:
Sumpvindelsnegl, Skæv vindelsnegl, mygblomst, Stellas mosskorpion, eremit, havlampret og
stor vandsalamander.
Af væsentlighedsvurderingen fremgår det, at ”kun sumpvindelsnegl er registreret i området.
Skæv vindelsnegl vurderes potentielt at kunne forekomme i området. De øvrige arter
(mygblomst, Stellas mosskorpion, eremit, havlampret og stor vandsalamander) vurderes ikke
at forekomme i projektområdet, og de beskrives og vurderes ikke yderligere. Stor
vandsalamander forekommer uden for Natura 2000-området og beskrives og vurderes som
bilag IV-art.”
Videre fremgår det af væsentlighedsvurderingen, at ”Sumpvindelsnegl er ved NOVANAkortlægningen fundet ved henholdsvis Selsø Sø i 2018 syd for Lille Kattinge Sø i 2019
(Miljøstyrelsen, 2020). Der vurderes imidlertid at være flere egnede levesteder for
sumpvindelsnegl i Natura 2000-området. I forbindelse med projektet har Roskilde Kommune
foretaget kortlægning af vindelsnegle i rørsumpområdet mellem St. Kattinge Sø og
Kongemarken i januar og marts 2021 (Roskilde Kommune, 2021).
Der blev ved kortlægningen fundet sumpvindelsnegl i flere områder indenfor rørsumpen, og
flere delområder havde bestande med mange individer. Af Figur 5.5
fremgår delområder med fund af sumpvindelsnegl i rørsumpområdet indenfor delstrækning.”
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På baggrund af Roskilde Kommunes kortlægning af sumpvindelsnegl fremgår det af
væsentlighedsvurderingen, at ”sumpvindelsnegl er forekommende i hele rørsumpområdet,
samt indenfor habitatnaturtyperne hængesæk og rigkær, som ligger i relation hertil.
Det inddragede areal af rørsumpen udgør ca. 960 m2 (12 x 80 meter), hvor hele
området med egnede levevilkår og forventede udbredelse af sumpvindelsnegl lokalt
i rørsumpen udgør ca. 92.250 m2. Projektet medfører således at levested for
sumpvindelsnegl vil blive reduceret med ca. 1%.”
Det konkluderes i væsentlighedsvurderingen, at det forventes, at den lokale bestand af
sumpvindelsnegl i rørsumpområdet at være stabil, ligesom arten generelt har gunstig
bevaringsstatus i resten af landet. Derfor vurderes en mindre reducering af det egnede
levested heller ikke som værende en påvirkning der kan medføre væsentlig påvirkning af arten
på hverken nationalt-, regionalt- eller lokalt niveau… Samlet set er det konklusionen i
væsentlighedsvurderingen, at der ikke vil være nogen væsentlig påvirkning af
sumpvindelsnegl i anlægsfasen.
I forhold til påvirkning af sumpvindelsnegl i driftsfasen fremgår det af
væsentlighedsvurderingen, at etablering af udløbet til vandløbet vil ”… imidlertid ikke give
anledning til drænende effekt af rørsumpområdet, da vandløbet frem mod den
vandspejlsstyrende spunsvæg vil have samme vandspejlsniveau som St. Kattinge Sø. Det
vurderes derfor, at der ikke vil ske en påvirkning af levesteder for sumpvindelsnegl i
driftsfasen.”

Samlet set konkluderes det i væsentlighedsvurderingen, at ”På baggrund af ovenstående
vurderes projektet ikke at give anledning til væsentlig påvirkning på sumpvindelsnegl indenfor
habitatområde H120.”
Skæv vindelsnegl
Af væsentlighedsvurderingen fremgår det, at ”projektet ikke vil medføre væsentlig påvirkning
på skæv vindelsnegl, da påvirkningen kun omfatter ca. 1% af det lokale egnede habitat for
arten og dertil at den med stor sandsynlighed ikke findes i projektområdet.”
Havlampret
Af væsentlighedsvurderingen fremgår det, at ”De nuværende udløb fra St. Kattinge Sø til
Roskilde Fjord udgør en spærring for havlampretter på gydetræk, hvor de søger op i
vandløbene. Etableringen af et nyt vandløb vil medvirke til at øge mobiliteten af arten ved at
skabe fri vandring og potentiel indvandring af arten i området...
Projektet vurderes derfor at have en positiv påvirkning på levevilkårene for havlampret.”
Fuglebeskyttelsesområde
Projektes delstrækning 1 og en meget lille del af delstrækning 4 ligger indenfor
fuglebeskyttelsesområdet Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø.
Nedenstående boks viser de fuglearter, som fremgår af udpegningsgrundlaget for området.

I væsentlighedsvurderingen fremgår det, at delstrækning 1 går gennem rørskoven, der er
kortlagt som levested for rørdrum og rørhøg. Projektet vil inddrage 960 m 2 ud af ca. 70.000
m2, svarende til 1,4%. Konkluderende fremgår det af væsentlighedsvurderingen, ”at områdets
potentiale som ynglested ikke vil blive væsentlig forringet, da reduktion af rørskov vil være
yderst begrænset og der fortsat vil være rig mulighed for at etablere reder i rørskoven.”
Af væsentlighedsvurderingen fremgår det, at der ikke må ske forestyrrelser i perioden 1.
februar-1. august af hensyn til rørdrums og rørhøgs yngleaktivitet. Videre fremgår det af
vurderingen, at delstrækning 1 er det sidste område, som der arbejdes på, og det sker
omkring september-oktober. ”Det vurderes derfor at forstyrrelse af begge arter i
yngleperioden kan undgås.”
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Af væsentlighedsvurderingen fremgår det videre, at ”Da anlægsarbejdet omkring søen kun vil
vare i en kort periode, vil rastende individer have mulighed for at fortrække til andre
nærtliggende rastesteder og vende tilbage efter endt anlægsarbejde. Anlægsarbejdet omkring
søen forventes at vare 4-8 uger, mens det egentlige anlægsarbejde i rørsumpen kun forventes
at vare få dage. Projektet vurderes derfor ikke væsentligt at påvirke rørhøg og rørdrum.”
I St. Kattinge Sø er der bl.a. registreret sangsvane, lille skallesluger og grågås, som fremgår af
udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet. Af væsentlighedsvurderingen fremgår
det, at fordi der er flere små- og mellemstore søer som kan anvendes af rastende fugle,
vurderes projektet ”ikke væsentligt at påvirke øvrige fuglearter på udpegningsgrundlaget.”
Af væsentlighedsvurderingen fremgår det, at støjende aktivitet kun vil foregå i en kort
periode, ”vurderes projektet ikke at påvirke eller forstyrre fuglenes interne kommunikation.”
Når delstrækning 1 er kommet gennem rørskoven og fortsætter på den dyrkede mark, sker
der en inddragelse af marken til vandløb. Af væsentlighedsvurderingen fremgår det, at marken ikke vurderes, at ”udgøre et unikt fødesøgnings- og rastested for fuglearter på udpegningsgrundlaget. Det vurderes derfor, at fødegrundlaget fortsat vil være tilstrækkeligt i området, og at det ikke vil påvirke arter på udpegningsgrundlaget.”
Af de øvrige arter der fremgår af udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet fremgår
det af væsentlighedsvurderingen, at de primært er ”knyttet til holmene og småøerne i Roskilde Fjord. Kendte ynglekolonier og rasteområder findes i så stor afstand til projektområdet
at det ikke vil kunne medføre væsentlig påvirkning.”
Konkluderende er det vurderingen i væsentlighedsvurderingen, at ”På baggrund af ovenstående, vurderes projektet samlet ikke at medføre væsentlig påvirkning af fugle på udpegningsgrundlaget, da projektet hverken vil give anledning til væsentlig påvirkning på ynglende, rastende eller fødesøgende arter. Projektet vurderes derfor ikke at medføre væsentlig påvirkning
på fuglebeskyttelsesområde F105, eller øvrige fuglebeskyttelsesområder.”

9

Bilag IV arter

Omkring projektområdet findes der flere arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. I
det nedenstående gennemgås de enkelte arter.
Løvfrø
Løvfrø er registreret omkring projektområdet. Af væsentlighedsvurderingen fremgår det, at
”projektet ikke vil medføre arealtab af vandhuller eller anden påvirkning af mulige levesteder,
hvor løvfrø er registreret eller potentielt forekommende, vurderes projektet ikke at medføre
påvirkning på arten.”
Af væsentlighedsvurderingen fremgår det, at det nye vandløb muligvis vil medføre en øget
barriereeffekt mellem syd- og nordsiden af vandløbet, men det vurderes, at der er ”flere velegnede vandhuller på begge sider af Gedebæksrenden, hvor løvfrø kan migrere imellem. På

baggrund af ovenstående vurderes den økologiske funktionalitet derfor at forblive opretholdt
for arten.”
Stor vandsalamander
Stor vandsalamander er både en bilag IV-art, men fremgår også af udpegningsgrundlaget for
habitatområdet Roskilde Fjord, som berøres af projektet.
Af væsentlighedsvurderingen fremgår det, at arten er registreret flere steder nær projektområdet. Videre fremgår det, at ”Da projektet ikke vil medføre arealtab af vandhuller eller anden
påvirkning af mulige levesteder, hvor stor vandsalamander er registreret eller potentielt forekommende, vurderes projektet ikke at medføre påvirkning på arten. Den økologiske funktionalitet vurderes derfor at forblive opretholdt.”
Spidssnudet frø
Af væsentlighedsvurderingen fremgår det, at spidssnudet frø er registreret nær projektområdet, men ”Da projektet ikke vil påvirke vandhuller eller rastesteder, hvor spidssnudet frø er registreret eller potentielt forekommende, vurderes projektet ikke at medføre påvirkning på arten.”
Flagermus
Af væsentlighedsvurderingen fremgår det, at arter af flagermus er kendt fra projektområdet
og i tilknytning hertil. Endvidere fremgår det, at der ikke bliver nedrevet bygninger, men der
bliver fældet træer som ”besigtiges og fældes efter de gældende anvisninger i Naturstyrelsens
forvaltningsplan for flagermus (Naturstyrelsen, 2013). I fredskovsområdet vil store gamle
træer blive bevaret og fældede stammer og stød vil blive efterladt langs tracéet som dødt ved.
Projektet vurderes derfor på sigt at øge mængden af dødt ved i området til gavn for flagermus. Det vurderes på den baggrund, at påvirkning af flagermus kan undgås, og at den økologiske funktionalitet af flagermus kan forblive opretholdt.”

10 Lodsejerforhold
Lodsejerne er kontaktet individuelt af Roskilde Kommune og rådgiver med henblik på aftaler
om evt. erstatning og for at få kendskab til lodsejernes holdning og ønsker til projektets udformning.
Følgende lodsejere forventes berørt af projektet (se tabel 6 og figur 16 nedenfor):
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Tabel 5. Oversigt over de berørte matrikler der forventes at blive berørt af projektet

Matrikel

Ejerlav

1ao

Bistrup Hgd., Roskilde Jorder

22b

Skyttemarken, Roskilde Jorder

1b

Boserup, Roskilde Jorder

2a

Boserup, Roskilde Jorder

1ai

Bistrup Hgd., Roskilde Jorder

1ak

Bistrup Hgd., Roskilde Jorder

1i

Bistrup Hgd., Roskilde Jorder

1et

Bistrup Hgd., Roskilde Jorder

6

Boserup, Roskilde Jorder

2e

Bistrup Hgd., Roskilde Jorder

14

Kongemarken, Roskilde Jorder

1a

Bistrup Hgd., Roskilde Jorder

21d

Skyttemarken, Roskilde Jorder

2a

Bistrup Hgd., Roskilde Jorder

1fh

Bistrup Hgd., Roskilde Jorder

7000c

Bistrup Hgd., Roskilde Jorder
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Figur 10. Oversigt over lodsejere af projektarealet. Pink ejes af Naturstyrelsen. Lys Grøn ejes af Lerbæksgårdens ejer.
Rød ejes af FORS a/s. Mørk Rød, Mørk Blå og Mørk Grøn ejes af forskellige enheder af Roskilde Kommune. Gul ejes af
Parcelgården. Lys Blå ejes af Københavns Kommune. Orange ejes af Region Hovedstaden.

11 Tidsplan
Projektet forventes gennemført trinvis igennem 2022. Arbejdet forventes at pågå over ca. et
år, med afbrydelser pga. vejrforhold eller andre planer og projekter. Projektet forventes afsluttet ultimo 2022 eller primo 2023.
12 Anlægsoverslag og driftsomkostninger
Anlægsprojektet har opnået et tilskud på 5.858.730,- DKK eks. moms. fra midlerne i Vandområdeplanerne. Midlerne i vandområdepladerne stammer fra EU og den danske stat. Roskilde
Kommune afholder alle øvrige udgifter til restaureringsprojektet.
Der vil blive udbetalt erstatning til de private lodsejere for de arealer, som inddrages til projektet, afgrødetab mv. Erstatningerne bliver afregnet ud over de ovennævnte ca. 5,8 mio.
DKK.
Det nye udløb optages som offentligt vandløb og Roskilde Kommune varetager efterfølgende
vandløbsvedligeholdelsen af projektstrækningen.
13 Lovhjemmel
Godkendelsen af projektet sker med hjemmel i kapitel 6 §21 (oprettelse af nyt vandløb), kapitel 8 §37 (Vandløbsrestaurering) og kapitel 10 §§ 47 og 48 (Om anlægning eller ændring af
henholdsvis etablering af broer og opstemningsanlæg) i Miljøministeriets bekendtgørelse af
Lov om vandløb nr. 1217 af den 25. november 2019 (”vandløbsloven”).

Godkendelsen af projektet er desuden hjemlet i kapitel 7 (vandløbsrestaurering) og § 3 (Vandløbsregulering), §9(Broer og overkørsler) §10 (Opstemningsanlæg) i Miljøministeriets bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni 2016.
Reglerne for klage fremgår af kapitel 16 i Miljøministeriets bekendtgørelse af Lov om vandløb
nr. 1217 af den 25. november 2019 (”vandløbsloven”).
14 Gyldighed
Godkendelsen er gyldig straks efter dato for modtagelsen. Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb, er det på egen regning og risiko, idet tilladelsen kan påklages og
eventuelt blive ophævet eller ændret i en klagesag.
Hvis tilladelsen ikke er udnyttet inden 3 år fra afgørelsesdatoen, bortfalder den og skal genansøges.

15 Klagevejledning i forhold til godkendelse efter vandløbsloven
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen,
som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som virksomhed
eller en organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/vejledning
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Følgende personer og organisationer kan påklage afgørelser om vandløbsreguleringer efter
vandløbslovens §§ 17 og 84:
•
•
•
•
•

Den, afgørelsen er rettet til
Enhver der må antages at have individuel, særlig interesse i sagens udfald
En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
Danmarks Sportsfiskerforbund
Danmarks Naturfredningsforening

Vandløbsmyndigheden informerer, hvis andre klager over denne afgørelse. Hvis der bliver klaget, må du ikke udnytte godkendelsen før sagen er afgjort i Miljø- og Fødevareklagenævnet,
medmindre nævnet bestemmer andet.
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Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder efter, at afgørelse er annonceret. Har du påklaget sagen til klagenævnet, regnes
fristen fra klagenævnets afgørelse er meddelt.
16

Udsendelsesliste

Afgørelsen er sendt som til følgende modtagere:
•

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

•

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Roskilde, roskilde@dn.dk, dnroskilde-sager@dn.dk

•

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Lejre, lejre@dn.dk, dnlejre-sager@dn.dk

•

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk, nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk

•

Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

•

Nationalpark Skjoldungernes Land, npskjold@danmarksnationalparker.dk

•

Roskilde Museum, roskildemuseum@roskilde.dk

•

Lejre museum, lejremuseum@romu.dk

•

ROMU, museumslov@romu.dk

•

Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk

•

Bredejere som vist i afsnit 10 (e-post)

•

Roskilde omegns Lystfiskerklub (ROLK)

•

Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord

•

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V; natur@dof.dk

•

Dansk Ornitologisk Forening, Lejre; lejre@dof.dk

•

Dansk Entomologisk Forening, Entomologisk Fagudvalg, c/o Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø, def@entoweb.dk

Afgørelsen er yderligere offentliggjort på Lejre- og Roskilde kommunes hjemmesider.

Underskrevet den_2_/_5_ 2022
i Roskilde Kommune

Underskrevet den _3_/_5_ 2022
i Lejre Kommune

Søren Kock Laursen
Biolog & Vandløbsmedarbejder

Anne-Marie Geert Kristensen
Vandløbsmedarbejder

