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1 ORIENTERING 

Vandområdedist
rikt 

Vandområdedistrikt Sjælland 

Hovedvandopla
nd 

2.2 Isefjord og Roskilde fjord 

Vandløbssyste
m 

Kornerup Å 

Vandløbets 
navn 

Tokkerup Å 

Ident for 
vandområde 

o8450_b 

Typologi Vandløbstypologi 2 (mellem) 

Oversigtskort Strækningen løber fra st. 8.225 m til udløb i Lavringe Å. 

 

 

Beskrivelse af 
indsatsen 

Strækningen er 3.443 km lang.  

Følgende virkemidler anvendes: 

Udlægning af groft materiale. 
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Etablering af træer.  

Udskiftning af bund anvendes ikke.  

Stationering Strækningen omfatter fra st. 8.225 til st. 11.695 udløb i Lavringe Å. 

Referenceværdi
, etablering 

Kr. 258.225 (75.000 kr./km) X 3,443 km 

g 
 

 

 

 

Tabel 1. Basisoplysninger.  
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Tabel  
2 PROJEKT BAGGRUND OG FORMÅL 

Lejre Kommune ønsker at foretage en vandløbsrestaurering i Tokkerup Å som er en del af Kornerup 
/Lavringe å´s vandløbssystem.  

Indsatsen ønskes foretaget for at understøtte udviklingen af god økologisk tilstand i vandløbet.  

Formålet med rapporten er: 

• at redegøre for bl.a. de nuværende forhold og plangrundlaget for indsatsen 

• at udarbejde et projekt med realiserbare indsatser 

• at udrede de afvandingsmæssige-, miljømæssige-, planmæssige-, og arealanvendelsesmæssige 
konsekvenser ved gennemførsel af indsatsen 

• at afklare de berørte lodsejeres holdning til projektet. 

Vandløbsrestaureringsindsatsen tager afsæt i Vandområdeplanerne 2015-2021 (ref. 1) og Bekendtgørelse 
om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 449 af 11. april 2019 (ref. 2). Miljømålet for vandløbet er 
fastlagt i bilagene til Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 
448 af 11. april 2019 (ref. 3). Forundersøgelsen er udarbejdet i overensstemmelse med 
Kriteriebekendtgørelsen nr. 386 af 9. april 2019 (ref. 4).  

 
Figur 1. Oversigtskort over hvor der udskiftes bund og plantes træer. 
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3 BESIGTIGELSER, UNDERSØGELSER OG OMRÅDE BESKRIVELSE  

Projektstrækningen omfatter 3,443 km af Tokkerup Å. Vandløbet er åbent på hele strækningen, på nær 
nogle få brogennemløb. Strækningen forløber fra renseanlægget ved Tokkerup mod nord, først langs 
omdriftsjord og efter Tokkerup mere skovprægede områder og slutter ved sammenløbet med Lavringe Å. 
Vandløbet er nedstrøms Tokkerup omgivet af §3 eng.  

På de lysåbne strækninger er vandløbet ofte stærkt tilgroet og vandhastigheden reduceret. På de 
skovdækkede strækninger er vandløbet åbent og frisk strømmende.  

Vandløbet er besigtiget i forbindelse med opstartsmødet samt ved senere lejligheder i løbet af sommeren 
2019. Nedenfor er udvalgte fotos til overordnet beskrivelse af projektstrækningen. 

     

Foto 1.Tv: Start projektstrækning. Lysåbent og egnet til træplantning. Foto 2. Th: Lysåbent forløb ved Tokkerup.  
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Foto 3. Tv: Nedstrøms Tokkerup. Træer på sydlige side og reduceret grødevækst. Foto 4. Th: Åbent forløb nedstrøms 
Tokkerup.  
 

Foto 5. Tv: Mellem Tokkerup og Lejrevej. Skovbevokset og skygget uden grøde. Foto 6. Th: Nær Lejrevej. Store sten og 
sammenkittet grusbund.  
  
4 EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1 Regulativ 

Tokkerup Å er et offentligt vandløb, og er omfattet af Regulativ for kommunevandløb nr. 93, Tokkerup Å.  
Regulativet er fra 1991.  

Regulativet er et opstrøms projektstrækningen et teoretisk geometrisk skikkelsesregulativ, hvilket i 
regulativet er beskrevet ved at vandløbet kan antage en vilkårlig form under forudsætning af at 
vandføringsevnen mindst er svarende til regulativet. Dette gælder ned til st. 7.576 m. Herfra til udløb i 
Lavringe Å er der ikke krav til dimensioner eller vandføring. Der er blot krav om skæring af grøde i halv 
strømrendebredde.  

 
4.2 Målsætning og miljøtilstand 

Ledreborg Å er målsat til God økologisk tilstand. Nuværende tilstand for de enkelte parametre kan ses i 
nedenstående tabel 2. 

Nuværende tilstand for de enkelte måleparametre 

Smådyr (DVFI):  God 

Fisk:                            Moderat 

Makrofytter (planter):  Ukendt 

Tabel 2. Parametre og miljøstatus. 
 
Vandløbet er et naturligt, mellemstort vandløb (Vandløbstypologi 2), med blandet bund hvor der både 
forekommer sand, grus og fast bund med sten.  

Vandløbet har med mellemrum været el-fisket af DTU aqua har vurderet den økologiske tilstand i forhold til 
ørredindekset DFFVø.(kilde: kort.fiskepleje.dk) 
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Figur 2. Ørredkortet med angivelse af bestandsundersøgelser på de 3 stationer der er på projektstrækningen i Tokkerup 
Å. Stationsnumre er 29-31 fra syd mod nord.   
 
 

År/station 29 30 31 Kilde 

2013 Dårlig/Ringe Dårlig/Ringe Moderat DTU Aqua 

Yngel/100m2 2 36 70  
Tabel 3. Bestandsundersøgelser i Tokkerup Å. Stationer ligger fra syd mod nord.  
 
Der er ikke fundet en tilfredsstillende tæthed af ørred på nogle stationer. Tætheden af ørred er en del under 
hvad vandløbet burde kunne rumme. På station 29 og 30 er der tidligere registreret bestandstætheder over 
hvad den seneste undersøgelse viser, men ikke tilstrækkeligt til at opnå god økologisk tilstand. 
St. 31 nederst i vandløbet er dog nær grænsen for god tilstand. Her er registret 70 stk. yngel/100 m2 
vandløbsbund. Kravet er 80 stk. Vandløbet har altså potentiale til at opfylde målsætningen.    
 
I seneste udsætningsplan fra DTU Aqua (ref. 14), er vandområdet beskrevet som følger:  

Tokkerup Å udspringer i området ved Atterup Huse og var udtørret helt ned til den undersøgte station ved 
Vasebro. Dette var også tilfældet ved undersøgelsen i både 1997 og 2005.  
 
På det videre forløb ned til Tokkerup by er de fysiske forhold generelt ringe. Strømmen er svag og bunden er 
overvejende blød og sandet. Stedvis ses dog også grus og stenbund. Åen er gravet alt for bred og flere 
steder er den stærkt tilgroet i diverse vandplanter, bl.a. pindsvineknop. Kun på de nederste to stationer blev 
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der fundet en mindre, naturlig ørredbestand.  
 
Nedstrøms Tokkerup øges den fysiske variation i åen. På strækningen ved st. 30 er der en fin stenbund med 
talrige skjul, men decideret gydegrus er der ikke meget af. Bunden er næsten dækket af trådalger som tegn 
på mange næringsstoffer i vandet.  
 
Længere nedstrøms ved Munkedammen, st. 31, er bunden udelukkende gruset-stenet og velegnet som 
gydelokalitet. Der blev fundet en naturlig yngelbestand på begge de undersøgte stationer. 
Lgd.: ca. 1,7 km, gbr.: 1,7 m, dybde: 5-25 cm. 
 
4.3 Behov for restaurering 

Tokkerup å fremstår som et overvejende naturligt ureguleret vandløb, dog bortset fra på kortere stræk op og 
nedstrøms Tokkerup hvor åen er reguleret. Ørredbestanden er ikke optimal hvilket kan skyldes en række 
faktorer. 
Fra Tokkerup og ned til sammenløbet med Langvad Å er åens forløb overordnet naturligt og stedvis med 
stort fald over 10 ‰. 
Den øvre del omkring Tokkerup er stedvis lysåben, men fra st. 9.000 til udløb i Langvad å i st. 11.650 er 
vandløbet skovdækket. På de første ca. 7-800 m er der en del sandbund og på de mere strømmende partier 
større sten, men ikke meget grus egnet til gydning.  
På den nedre del hvor faldet er kraftigt, består bunden oftest af større sten, som ikke er egnet som 
gydesubstrat. Her er der ligeledes ikke meget gyde egnet grus. Dette nævner DTU Aqua også i beskrivelsen 
af vandløbet. Se afsnit 4.2.   
Hvor der ligger grus virker dette noget sammenkittet og ikke løst og egnet til gydning.    
Det vurderes at der ved udlægning af friskt egnet grusmateriale på ovennævnte lokaliteter kan skabes 
forbedrede forhold for en selvreproducerende ørredbestand i vandløbet.  
 
4.4 Opmåling 

Seneste opmåling er fra 2019 og er anvendt til projektering.  
 

 
4.5 Beskyttet natur (§ 3 natur) 

Tokkerup Å løber på den øvre del af projektstrækningen gennem et landskab der præges af 
landbrugsarealer. Nedstrøms Tokkerup ligger der §3 beskyttet eng langs vandløbet.  
Den øvrige del ned til udløb i Lavringe Å løber gennem en tæt træbevokset smal ådal uden § 3 beskyttede 
arealer.   
Selve Tokkerup Å er §3 beskyttet vandløb.   
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Figur 2. Forekomst af § 3-beskyttet natur langs Tokkerup Å. 
 

4.6 Natura 2000  

Et stort antal terrestriske og marine arealer i Danmark er udpeget som Natura 2000-områder. Alle projekter, 
der potentielt kan påvirke Natura 2000-områders udpegningsgrundlag og integritet, skal 
konsekvensvurderes. Der må ikke påbegyndes eller planlægges aktiviteter, der kan skade 
udpegningsgrundlaget. Dette gælder for såvel projekter indenfor Natura 2000-områderne, som for projekter 
udenfor områderne, som kan have en potentiel påvirkning ind på Natura 2000-områderne. 

Vandløbsstrækningen ligger ikke inde for Natura 2000-områder. Tokkerup Å har hydrologisk forbindelse med 
to Natura 2000-områder. Mod syd har Tokkerup Å forbindelse til natura 2000-område nr. 146 (Hejede 
Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø), og mod nord har Tokkerup Å forbindelse til natura 2000-område 
nr. 136 (Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov) via Lavringe å og Kornerup Å.  

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 136 omfatter vandløb (3260).    
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Figur 4. Natura 2000-områderne er vist med grøn skravering. De beskyttede vandløb i området er vist med lysblå.   
  
 
4.7 Bilag IV-arter 

En række dyre- og plantearter og naturtyper der er karakteristiske, sjældne eller truede i EU, skal sikres 
beskyttelse i deres naturlige udbredelsesområde. Disse arter og naturtyper er opført på bilag til EU's 
habitatdirektiv, som forpligter EU's medlemslande til at bevare disse (ref. 12). 

Habitatdirektivets Bilag IV omfatter dyre- og plantearter som kræver streng beskyttelse. Beskyttelsen gælder 
både inden for og uden for habitatområder, og indebærer blandt andet, at yngle- og rasteområder ikke må 
beskadiges eller ødelægges, og at plantearter ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. 

Der er ikke nogle kendte registreringer af Bilag IV arter langs landløbsstrækningen.  
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4.8 Lov- og planmæssige bindinger 

Arealerne langs vandområdet har landzonestatus. Hele vandløbet er omfattet af åbeskyttelseslinjen.  

 
Figur 5. Planmæssige bindinger langs Tokkerup Å. Åbeskyttelseslinje (blå) og skovbyggelinje (grøn)  
 
Ca. midt på vandløbsstrækningen løber Tokkerup Å langs et beskyttet jorddige. 
 
Der er ikke registreret andre lov- og planmæssige bindinger langs vandløbet.    
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Figur 6. Planmæssige bindinger langs Tokkerup Å. Beskyttede diger (orange) og beskyttede fortidsminder med 
beskyttelseslinje (lys rød) 
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4.9 Tekniske anlæg 

Der skal ikke foretages egentlig udgravning (eksempelvis nyt vandløbstrace eller sandfang) i forbindelse 
med projektet. Der laves derfor ikke en fuldstændig gennemgang af ledningsoplysninger for området. 

Der er enkelte ledninger som krydser vandløbet eller ligger tæt på vandløbstraceet (se figur 7 nedenfor). Da 
der skal køres langs vandløbet i forbindelse med projektet, vil der muligvis blive kørt på ledningerne. Der skal 
tages forbehold så eventuelle trykskader undgås.  

 

 

Figur 7.  Rød= Kloakledning. Gul= gasledning. Blå = vandledning. 
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5 PROJEKTFORSLAG 

For at forbedre de fysiske forhold i vandløbet er der i medfør af vandområdeplan 2015-2021 fastlagt 
følgende indsatser for vandområde o8450_b:  

• Udlægning af groft materiale 

• Etablering af træer 

• Udskiftning af bund 

Projektstrækningen er for overskuelighedens skyld opdelt i 2 delstrækninger og hver strækning har sit eget 
afsnit herunder. Stationeringen er omtrentlig og +/- 10-20 m da de anvendte Gis-lag og regulativets 
stationering ikke altid stemmer overens.  

Her nævnes nogle generelle forhold der gør sig gældende ved hele indsatsstrækningen.  

Vandløbets faldforhold er meget varierende med naturligt fald på 10-20 ‰ nogle steder og under 1 ‰ andre 
steder. Strækningerne med under 1 ‰ er ikke velegnede til udlægning af grus i større omfang, men der kan 
etableres kortere gydestryg.  

Udskiftning af bund er ikke vurderet som et velegnet virkemiddel. På den øvre del hvor bunden stedvis 
består af sand og mudder ligger vandløbet noget dybt og det er vurderet at der opnås større effekt ved at 
udlægge grus på den eksisterende bund, da det ellers vil sande til. På den nedre del ligger vandløbet med 
kraftigt fald og mange større sten. Det er vurderet at der opnås bedre effekt her ved at supplere den 
eksisterende bund med egnet gydegrus.  

Store dele af vandløbet løber gennem skov eller med bevoksning langs bredderne. Enkelte stræk løber dog 
lysåbent, hvor virkemidlet plantning af træer vil være anvendeligt.  

Samtlige træer plantes med 5 m mellemrum og på sydsiden af vandløbet for at optimere skyggevirkningen. 
For ikke at skabe alt for ensartede forhold, plantes træer i mindre grupper a 2-5 træer med lysåbne partier 
imellem.  

Der anvendes rød-el til træplantningen. Træer plantes indenfor 1 m fra vandkanten.    

Gydebankerne har samme længde, 40 m. Lagtykkelsen varierer fra 20-25 cm. Gydebankerne skal kun 
udlægges på de lige stræk af vandløbet. Udlægning af grus i sving og dybere høller skal undgås. Ved 
udlægning skal gruslaget gerne udlægges ujævnt med en vis variation i højden. 

Skjulesten udlægges med 1 stk. pr. m gydebanke. Størrelse er Ø15-25 cm. Sten udlægges i kanten af 
vandløbet, så der skabes strømlæ for nyklægget ørredyngel.  
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5.1 Delstrækning 1. Fra udløb renseanlæg til nedstrøms Tokkerup by. 

 
Figur 8. Delstrækning 1. Renseanlæg til nedstrøms Tokkerup by. St. 8.225 til 10.300 m. 
 
På delstrækning 1 udlægges i alt 9 gydebanker samt skjulesten og plantes træer langs i alt 955 m af 
vandløbet. Se figur 8 samt projektkort på bilag 1.1. Øvre del af strækningen er vist på foto 7. 
 
Udlægning af grus og sten 
 
Station 
start 

Station slut Længde m og 
antal sten 

Lagtykkelse m3 grus Bemærkning 

8.245 8.285 40 0,20 12 2 m bredde 
8.335 8.375 40 0,20 12 2 m bredde 
9.285 9.325 40 0,20 12 2 m bredde 
9.405 9.445 40 0,25 16 2 m bredde 
9.505 9.545 40 0,20 12 2 m bredde 
9.790 9.830 40 0,25 16 2 m bredde 
9.905 9.945 40 0,25 16 2 m bredde 
10.045 10.085 40 0,25 16 2,25 m bredde 
10.225 10.265 40 0,25 16 2,25 m bredde 
Sum  360  128  
Tabel 4. Tiltag på strækning 1 fra St. 8.225 - 10.300 m.  
*forudsættes at der etableres banker med afbrydelser i dybe huller og sving 
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Etablering af træer 
 
Station 
start 

Station 
slut 

Længde m Antal elletræer Afstand mellem 
træer 

Bemærkning 

8.225 8.595 370 148 5 m På begge sider 
8.610 8.750 140 28 5 m På sydside 
9.080 9.120 40 16 5 m På begge sider 
Sum  550 192   
Tabel 5. Træplantning på strækning 1 fra St. 8.225 - 10.300 m 
 
Elletræer plantes langs Tokkerup Å i de større huller der er i den eksisterende beplantning. Se bilag 1.1 og 
figur 8.  
 

 
 Foto 7. Delvist lysåbent stræk nedstrøms st. 8.225 m. Risiko for tilgroning og egnet til træplantning 
 
Længdeprofil over St. 8.225-10.300 m ses på figur 9.  
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Figur 9. Længdeprofil over strækning St. 8.225-10.300 m med udlagte gydebanker. 
Rød streg: Regulativbund. Sort streg: Opmålt bund med projekttiltag. Blå stiplet streg: Vandspejl efter projekt. Grøn og 
gul: Terræn højre og venstre side. 
  
 
5.2 Strækning 2. St. 10.300-11.650 m. Nedstrøms Tokkerup til udløb i Kornerup 

Å. 

 
Figur 10. Delstrækning 2. Nedstrøms Tokkerup til udløb i lavringe Å. St. 10.300-11.650 m. 
 
På delstrækning 2 nedstrøms Tokkerup udlægges i alt 8 gydebanker samt skjulesten. Bankerne placeres på 
det skovbevoksede stræk nedstrøms Tokkerup, hvor der er gode faldforhold. Se figur 10 samt bilag 1.2.  
Strækningen fremstår som vist på foto 8. 
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Alle banker er 40 m lange.   
 
Der er ikke projekteret træplantning på strækningen, da der allerede er træer langs hele vandløbet.   
 
Station 
start 

Station slut Længde m og 
antal sten 

Lagtykkelse m3 grus Bemærkning 

10.345 10.385 40 0,20 12 2,25 m bredde 
10.595 10.635 40 0,20 12 2,25 m bredde 
10.765 10.805 40 0,20 12 2,25 m bredde 
10.915 10.955 40 0,25 16 2,25 m bredde 
11.045 11.085 40 0,25 16 2,25 m bredde 
11.130 11.170 40 0,25 16 2,25 m bredde 
11.425 11.465 40 0,20 12 2,25 m bredde 
11.585 11.625 40 0,20 12 2,25 m bredde 
Sum  320  108  
Tabel 6. Udlægning af grus og sten på strækning 2 fra St. 10.300 – 11.650 m. 
*forudsættes at der etableres banker med afbrydelser i dybe huller og sving  
 
 

 
 Foto 8. Strækning 2 nedstrøms Tokkerup. Kraftigt fald og skygge fra bevoksning. Mange sten og begrænset 
grusmængde i bundsubstratet. 
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Længdeprofil over St. 10.300-11.700 m ses på figur 11.  
 

  
Figur 11. Længdeprofil over strækning fra St. ca. 10.300-11.700 m med udlagt grus. 
Rød streg: Regulativbund. Sort streg: Opmålt bund med projekttiltag. Blå stiplet streg: Vandspejl efter projekt. Grøn og 
gul: Terræn højre og venstre side. NB: Der er ikke regulativmæssig skikkelse på strækningen.  
 
5.3 Materialekrav 

For alle tilkørte materialer til udlæg i vandløbet gælder, at der skal være 75 % nøddesten og 25 % singles.  

For sten/grusblandingen gælder, at indholdet af kalk, kridt eller kisel maximalt må udgøre 10 %. Indholdet af 
flint i sten/grusblandinger må ikke overstige 40 %. Lerknolde eller tilsvarende porøst materiale må ikke 
forekomme. 

For alle sten over Ø15 cm til udlæg i vandløbet, dvs. inkl. den mængde de måtte udgøre i en 
sten/grusblanding gælder, at de skal bestå af rene frost sikre materialer som f.eks. granit. Der må ikke 
anvendes materialer med indhold af kridt, kalk, kisel, ler. Ved ejendomsmæssig forundersøgelse undersøges 
om lodsejere har sten til skjulesten. 

 

5.4 Dræn og grøfter 

Der ændres ikke på dræn eller grøfter ved projektet. Såfremt der skulle ske skader på dræn ved 
anlægsarbejdet, reetableres disse med samme udløbskote som det oprindelige. Hvis der findes dræn eller 
grøfter der afvander til stræk hvor der projekteres hævning af vandløbsbund, skal grusudlægning tilpasses 
så det ikke medføre neddykning af drænudløb eller forringet afvanding fra åbne grøfter. 

 

5.5 Afværgeforanstaltninger 

Da alle tiltag etableres indenfor rammerne af det eksisterende regulativ, og vandføringen herved ikke 
forringes, vurderes det at der ikke er behov for at der foretages afværgeforanstaltninger.  
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6 KONSEKVENSVURDERING 

6.1 Vandløbsstatus og vedligeholdelse 

Status 

Vandløbets status som offentligt vandløb og vedligeholdelsesforpligtigelsen ændres ikke ved projektet. De 
projekterede løsninger vil ikke medføre ændringer af vedligeholdelsespligten.  

Vedligehold 

Udlægning af gydegrus samt skjulesten vurderes ikke at påvirke omfanget af vedligeholdelsesarbejdet.  

Etablering af træer vil kunne reducere behovet for grødeskæring og lignende vedligeholdelse. 

 

6.2 Hydrologiske beregninger 

For at vurdere konsekvenserne af projekttiltaget er der udført en vandspejlsberegning på projektforslaget 
samt for regulativ og opmålt skikkelse. Vandløbet er opmålt i 2019. Vandspejlet som følge af udlagte 
gydebanker er beregnet ud fra delstrækningers fald og strygenes topkote. 

Projektstrækningen består af to sammenhængende strækninger. Første strækning er fra st. 8.100 m til st. 
9.190 m, hvor der er regulativmæssige krav til skikkelsen. For den anden strækning fra st. 9.190 m til 11.695 
m er der ikke opstillet krav til skikkelsen.  

Det fremgår ikke af regulativet ved hvilke afstrømningsværdier og manningtal beregning af vandstand skal 
foretages. I regulativet for Ledreborg Å, der er et nærliggende vandløb i samme å-system, fastlægges et 
manningtal på 25. Det vurderes, at dette også er repræsentativt for Tokkerup Å og manningtal 25 benyttes 
her til vintermiddel- og medianmaksimumafstrømningen. Til sommermiddelafstrømningen anvendes et 
Manningtal på 12.  

Manningtallet er et udtryk for vandløbets hydrauliske modstand eller ruhed. Lave manningtal udtrykker, at 
der er meget modstand, og høje manningtal udtrykker, at der er lav modstand i vandløbet. Manningtallet 
falder derfor, hvis der er meget grøde, sten eller andre uregelmæssigheder i vandløbet, mens manningtallet 
er højere i om vinteren, da der generelt ikke er grøde i vandløbene. 

Oplandet til vandløbet er fastlagt udfra Gis-tema over vandløbsoplande udarbejdet af DMU i forbindelse med 
udarbejdelsen af vandplanerne.  

Beregningerne er udført ved sommer- og vintermiddel afstrømningen samt for medianmaksimum. 

Vandføringsdata fra station 52000068 Storemøllebro i Langvad Å benyttes til at bestemme vintermiddel- 
sommermiddelafstrømningen samt medianmaksimumhændelsen i Tokkerup Å. Vandføringsstationen ligger 
nedstrøms i samme å-system som Tokkerup Å løber til. Afstrømningerne er bestemt ud fra den 12-årige 
periode fra 01-01-2007 til 31-12-2018. Se tabel 7. 
 

 Medianmaksimum Vintermiddel Sommermiddel 

Karakteristisk afstrømning, l/sek/km2 30,6 5,6 1,4 

Afstrømning ved st. 8.100 m 786,7 143,6 34,9 
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Afstrømning ved st. 11.695 m 881,2 160,8 39,1 

Tabel 7. Afstrømning baseret på vandføringsdata for målestation 52000068 for referenceperioden 2007-2018. 

 

6.2.1 Vandspejlsberegninger og oversvømmelsesvurdering 

Sommermiddelafstrømning 

På første del af projektstrækning opstrøms st. 9.190 m ligger den regulativmæssige bund højere end de 
projekterede bankers top og vandspejlet for projektet overstiger derfor ikke vandspejlet beregnet ud fra den 
regulativmæssige skikkelse. Se bilag 2.1 og 3.1. På anden strækning nedstrøms st. 9.190 m forøges 
vandspejlet minimalt ved etablering af projekttiltagene for sommermiddelafstrømningen. Dette er 
sammenlignet med vandspejlet beregnet fra den opmålte skikkelse. På hele projektstrækningen står 
vandspejlet væsentligt lavere end brinkerne for sommermiddelafstrømningen. Det vurderes, at projekttilltag 
kan udføres indenfor regulativets rammer og at vandspejlet ikke vil overstige brinkerne på strækningen for 
sommermiddelsituationen.  

Vintermiddelafstrømning 

De hydrauliske beregninger viser, at vandstanden er ikke væsentligt anderledes ved 
vintermiddelafstrømningen end ved sommermiddelafstrømningen, se bilag 2.2 og 3.2. Dette skyldes 
forskellen på manningtallet i vinter- og sommersituationen. Det vurderes derfor også for 
vintermiddelafstrømningen, at projektforslaget ligger inden for regulativets rammer. Projektforslaget vil heller 
ikke forårsage vandspejlsniveauer højere end brinkkanterne på projektstrækningen for 
vintermiddelafstrømningshændelsen. 

Medianmaksimumafstrømning 

Bankerne er projekteret således, at de ikke forårsager forøget vandspejl på strækninger med lave 
brinkkanter. Der er derfor heller ikke vandstande over brinkniveau ved medianmaksimumafstrømningen, se 
bilag 2.3 og 3.3. På den første strækning med regulativmæssig bestemt skikkelse, vil etablering af 
projekttiltagene ikke forårsage vandspejlsstigninger over regulativniveau. 

Vurdering 

Det vurderes, at projekttiltagene ikke vil forårsage vandspejlsniveauer højere end det regulativmæssige 
vandspejl. Det vurderes, at etableringen af projekttiltagene ikke vil øge oversvømmelsesrisikoen på 
projektstrækningen sammenlignet med den nuværende situation for de valgte afstrømningshændelser. På 
hele strækningen holder vandspejlet sig under brinkerne for alle de valgte afstrømningshændelser.  

 

6.2.2 Faldforhold og stensikring 

Grundet det store fald, der er på vandløbsbunden på den nedre del i Tokkerup Å, er det nødvendigt at 
stensikre flere af grusbankerne for at sikre mod erosion. Det vurderes, at stensikring er aktuel ved fald større 
end 7 promille. Bankerne, der skal stensikres i nedstrøms ende, findes i tabel 8.    
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Bankens udstrækning, st. [m] 

10.344 – 10.384 

10.593 – 10.633 

10.766 – 10.806 

10.915 – 10.955 

11.045 – 11.085 

11.130 – 11.170 

11.425 – 11.465 

Tabel 8. Liste over banker, der kræver stensikring med deres udstrækning angivet som stationeringer. 

 

6.3 Vandløbsmålsætning 

Indsatsen medfører væsentligt øget fysisk variation i Tokkerup Å og områder med egnede forhold til gydning 
for ørreder øges væsentligt. Derved bliver forholdene for både vandløbsfauna og fisk væsentligt forbedret. 
Udlæg af sten og grus forøger bundens ruhed og giver heterogene strømforhold og forbedrer bunden som 
levested for typiske strøm- og iltkrævende smådyr.   

Fysiske forhold 

Miljømæssigt set, vil dybdevariationen, nye gydebanker og mange mindre sten kunne sikre et vandløb med 
stor variation, gode fysiske forhold og god iltning af vandet. 

DVFI 

De foreslåede restaureringstiltag vurderes ligeledes at ville medvirke til at forbedre vandløbets egnethed som 
habitat for invertebratfaunaen. Vandløbsmålsætningen for DVFI er allerede opfyldt, men vurderes ikke at ville 
forringes med de projekterede tiltag.  

På de stræk der ikke direkte berøres, vil vandløbsinsekter lettere kunne indvandre eller spredes ved drift 
eller i forbindelse med formering fra de restaurerede strækninger.   

Fisk 

Der er registreret sammenkitning af grusbunden i vandløbet, både ved besigtigelsen og i DTU Aquas 
vurderinger samt manglende grus på strækninger med kraftigt fald. Udlægning af gydebanker vil tilføre løst 
og nyt grus til vandløbsbunden i forhold til de eksisterende forhold. Dette vil forbedre vandløbets egnethed 
som gydelokalitet for ørred og bedre levevilkår for større fisk. Der er registreret ørreder på alle stationer i 
vandløbet, dog i meget varieret antal, så potentialet er tilstede. Det forventes at bestanden vil vokse over en 
kort årrække, med de beskrevne tiltag. 

Det skal dog nævnes at der er to spærringer udpeget i vandplanen som faunaspærringer ved udløbet af 
Langvad Å. Roskilde Kommune arbejder på et projekttiltag, der skal fjerne spærringerne og forbedre 
mulighederne for opgang og nedtræk af ørreder. 

Vandplanter 

Lysindfald til strækningen vil være uændret eller reduceret. Træplantning sker kun på vandløbets ene bred, 
hvilket muliggør et vist lysindfald, så vandløbet vil kunne rumme makrofytter.   
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Indsatsen forventes ikke at få direkte indflydelse på opfyldelse af miljømålet for vandplanter, da virkemidlet 
ikke er målrettet vandplanter. Den øgede fysiske variation vurderes dog at være positiv for makrofytter.   

 

6.4 Arealanvendelse  

Da der ikke forventes påvirkning af vandføringsevnen eller ændring af vandløbstraceet, vil arealanvendelsen 
ikke blive påvirket. Udlægning af gydegrus og gydebanker sker under hensyn til eksisterende udløb, hvorved 
de omkringliggende arealer ikke bliver påvirket.  

 

6.5 Beskyttet natur (§ 3-natur) 

Da der ikke ændres på vandføring eller vandløbstraceet, vil terrestriske beskyttede naturtyper ikke blive 
påvirket ved projektgennemførelsen.  

Vandløbet er i sig selv udpeget som beskyttet vandløb, og restaureringen vil have gavnlig effekt på de 
fysiske forhold, derfor vil vandløbets udpegning og funktion som beskyttet vandløb ikke blive påvirket 
negativt.  

 

6.6 Natura 2000  

Vandområdet er forbundet til Natura 2000-område nr. 136 (Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov). 
Udpegningsgrundlaget rummer naturtyperne vandløb (3260) Da projektet medfører forbedret vandkvalitet og 
da afstanden til Natura 2000-området er forholdsvis stor, vurderes at projektet ikke vil påvirke naturtypen 
negativt. 
 

Udpegningsgrundlagets øvrige naturtyper og arter er ikke knyttet til vandløb, og vil derfor ikke blive påvirket 
af projektet. 

 

6.7 Bilag IV samt fredede og særligt beskyttede arter 

Der er ikke kendskab til forekomst af beskyttede eller sjældne arter knyttet til vandløb, i eller nær 
projektstrækningen (ref. 6, 11, 14).  

Det er muligt at der forekommer forskellige arter af bilag IV-beskyttede flagermus, odder og padder i området 
omkring projektstrækningen. Da projektet alene omfatter indgreb i vandløbet, i det eksisterende trace og 
med henblik på at forbedre den biologiske værdi, og da der ikke skal fældes træer i forbindelse med 
arbejdet, vurderes det at projektet ikke vil påvirke beskyttede arter negativt. 

 

6.8 Rekreative interesser 

Der er ikke nærmere kendskab til rekreative interesser i området, men det formodes at der foregår jagt i 
ådalen. Evt. stedvis lidt lystfiskeri. Områdets potentiale for jagt og fiskeri vil ikke blive påvirket negativt ved 
projektet. 
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6.9 Lov- og planmæssige bindinger  

Projektet vil ikke have indflydelse på områdets planmæssige status. 

Fredede fund og fortidsminder: Da vandløbets trace ikke ændres ved projektet er der ikke risiko for at det 
beskyttede stendige påvirkes negativt. 

Åbeskyttelseslinje: Da der ikke forventes påvirkning af vandføringsevnen eller ændring af vandløbstraceet vil 
projektet ikke være i strid med åbeskyttelseslinjens formål.  

 
6.10 Tekniske anlæg 

Der er flere broer og overkørsler på projektets strækninger. Der sker kun hævning af vandløbsbunden på 
den nedstrøms side af broudløb og der er derfor ikke risiko for erosion eller ustabilitet ved broerne.   

 
7 NØDVENDIGE TILLADELSER 

Inden projektet kan realiseres er det nødvendigt at der meddeles restaureringstilladelse jf. vandløbsloven og 
tilhørende bekendtgørelser hos vandløbsmyndigheden i Lejre Kommune. Der skal foretages en VVM-
screening af projektet. Da vandløbet er beskyttet vandløb skal der meddeles dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens §3 vedrørende beskyttet natur.  

Der skal ikke søges om dispensation fra skovbyggelinjen, da den har til formål at regulere etablering af 
bebyggelse, de rekreative interesser og sikre biodiversiteten i de beskyttede områder. Der foretages ikke 
disse typer aktiviteter ved projektet.  

Der er ingen øvrige relevante bindinger. 
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8 EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE 

De matrikler, som berøres af indsatserne foreslået i forundersøgelse af restaurering af Tokkerup Å, fremgår 
af nedenstående tabel med oversigt over matrikler og ejeres tilkendegivelser om projektet. 
 
Indsats Station Matr.nr.  Ejerlav Ejers tilkendegivelse 
Plantning af træer 
og udlægning af 
sten og grus 

8225-8750 
9070-9780 

2i og 1a Tokkerup By, Allerslev Positiv 

Plantning af træer 9070 7a Tokkerup By, Allerslev Positiv 
Plantning af træer 8625-8750 2g Tokkerup By, Allerslev Positiv, vil gerne i dialog 

om plantning 
Udlægning af sten 
og grus 

9780-11280 4c og 4a Allerslev By, Allerslev Afventer høring og 
nærmere oplysninger 
om konsekvenser, 
herunder om 
adgangsveje 

Udlægning  af sten 
og grus 

10880-
10980 

3m Allerslev By, Allerslev Positiv 

Udlægning af sten 
og grus 

10980-
11380 

3n Allerslev By, Allerslev Positiv 

Udlægning af sten 
og grus 

11450-
11650 

2g Allerslev By, Allerslev Positiv 

Tabel 9:  oversigt over berørte matrikler ved de foreslåede tiltag i Tokkerup Å og ejers holdning 
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9 ØKONOMI & TIDSPLAN 

9.1 Samlet budget 

Som grundlag for de økonomiske overslag er anvendt erfaringstal fra lignende projekter samt fra entreprenør 
i nærområdet.  

Overslag på anlægssum: 

Aktivitet Pris 

Arbejdsplads 25.000 kr. 

Fagtilsyn i anlægsfasen 45.000 kr. 

Gydegrus inkl. udlægning (236 m3) 165.200 kr. 

Skjulesten 1 stk. pr. m gydebanke. 480 stk. Ø15-25 cm inkl. udlægning 12.000 kr. 

Plantning af elletræer (192 stk.) 11.520 kr. 

Køreplader 75.000 kr. 

Anlægsudgifter samlet 333.720 kr.  

 Tabel 10. Anlægsoverslag. 
 
9.2 Referenceværdi og omkostningseffektivitet  

Et projekt anses som værende ikke-omkostningseffektivt, hvis det ansøgte beløb overstiger strækningens 
referenceværdi med mere end 1,5 gange. 

Vandområdernes referenceværdi udregnes på baggrund af vandområdets længde og de fastlagte 
strækningsbaserede og punktbaserede restaureringsindsatser, samt de fastsatte referenceværdier, som 
fremgår af i bilag 1 i kriteriebekendtgørelsen. Referenceværdierne for vandområde o8450_b Tokkerup Å 
fremgår af nedenstående tabel. 

Vandområde Længde 
km 

Typologi Indsats Ref. værdi 
Kr./km* 

Ref. 
værdiX1,5 

 

o8450_b 3,443 2 
Udlægning af groft materiale, udskiftning af 
bundmateriale og etablering af træer 
 

75.000x1,5* 378.337,50 kr. 

Tabel 11. Referenceværdi.  

*Vejledende referenceværdier for projekter med detailprojektering, kr./km vandløbsforekomst, jf. Bekendtgørelse om 
kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering nr. 115 af 16/02/2018. 

Af tabellen herunder fremgår at den samlede estimerede anlægssum for vandområdet udgør 0,88 gange 
referenceværdien x 1,5. Projektet vurderes dermed at være omkostningseffektivt. 

Vandområde Referenceværdi Estimeret anlægssum Forhold 
Anlægssum / ref. 

værdiX1,5 

o8450_b 378.337,50 kr. 338.720 kr. 

 
0,88 

Tabel 12. Omkostningseffektivitet.. 
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9.3 Tidsplan for projektet 

Der kan ansøges om midler til realisering hos Fiskeristyrelsen i puljen ”Kommunale projekter vedrørende 
vandløbsrestaurering – gennemførelse”. Såfremt der opnås tilsagn vil projektet herefter blive sendt i otte 
ugers offentlig høring. På baggrund af indkomne bemærkninger, vurderes det om projektet kan godkendes 
og der træffes herefter afgørelse om realisering. Projektet forventes at kunne gennemføres i 2020-21.  

Anlægsarbejdet forventes at strække sig over en måned. 

 
 
10 KONKLUSION 

Projektet omfatter en del af vandområde o8450_b, Tokkerup Å. For dette vandområde er der i 
vandområdeplan 2016-2021 fastsat mulighed for at anvende virkemidlet udlægning af groft materiale og 
plantning af træer.  

Der er identificeret en lang række velegnede lokaliteter, hvor indsatser er realiserbare under hensyn til 
eksisterende arealanvendelse, tekniske anlæg, beskyttet natur mv. 

Udlægning af groft materiale vurderes at medføre en stor forøgelse af vandløbets egnethed som både gyde 
og opvæksthabitat for både ørred. Hertil kommer en tilsvarende forøgelse af værdien som habitat for 
invertebratfaunaen og dermed en potentiel forøgelse af DVFI-værdien for vandløbet. 

Bemærk at der vil være en latenstid på 2-5 år inden restaureringen har målbar effekt på ørredbestanden og 
DVFI. Ligeledes vil de eksisterende passageproblemer nedstrøms ved udløb af Langvad Å i et vist omfang 
reducere antallet af gydende havørred, indtil der er skabt bedre passage. Roskilde kommune arbejder pt. på 
et projekt, der skal forbedre passageforholdene. 

Plantning af træer vil kunne reducere antallet af lokaliteter hvor vandløbet i sommerperioden gror helt til i høj 
vegetation, med reduceret strømhastighed til følge.   

Det vurderes at Tokkerup Å med de beskrevne indsatser vil kunne opnå målopfyldelse efter en kort årrække.    

Af nødvendige tilladelser skal der meddeles restaureringstilladelse jf. vandløbsloven og tilhørende 
bekendtgørelser hos vandløbsmyndigheden i Lejre Kommune. Derudover skal der meddeles dispensation 
fra naturbeskyttelseslovens §3. Det vurderes, at det vil være muligt at opnå disse tilladelser/dispensationer. 
Der skal desuden foretages en VVM-screening af projektet. 

Den samlede estimerede anlægssum for realisering af projektet beskrevet i indeværende forundersøgelse 
udgør 0,88 gange referenceværdien, projektet anses dermed at være omkostningseffektivt. 

På baggrund af den tekniske del af rapporten anbefales derfor, at der søges midler til gennemførelse af de 
beskrevne tiltag i vandområdet.  

 

 



Tokkerup Å- Forundersøgelse   

Side 31 
 

 

Referencer 

Ref. 1 Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland. Juni 2016. Af 
Vandplanlægning, Styrelsen for Vand-og Naturforvaltning 

Ref. 2 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 449 af 11. april 2019 
Ref. 3 Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 448 af 

11. april 2019 
Ref. 4 Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende 

vandløbsrestaurering nr. 386 af 9. april 2019 
Ref. 5 MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021. Juni 2016 
 http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016 
Ref. 6 Danmarks Miljøportal – Arealinformation 
 http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ 
Ref. 7 Regulativ for kommunevandløb nr. 93 Tokkerup Å. 1997.    
Ref. 8  Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV. Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 
Ref. 9 MiljøGIS for Natura 2000 – Basisanalyse 2016-2021 
 http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=natura2000planer2basis2013 
Ref. 10 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter   
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DA:HTML 
Ref. 11 Den danske rødliste, DCE, Aarhus Universitet 2016 
 http://bios.au.dk/videnudveksling/til-jagt-og-vildtinteresserede/redlistframe/ 
Ref. 12 Danmarks Fugle og Natur. https://www.fugleognatur.dk 

http://bios.au.dk/videnudveksling/til-myndigheder-og-saerligt-interesserede/redlistframe/ 
Ref. 13 www.Dofbasen.dk (Dansk ornitologisk forening, data sidst opdateret 12. december 2016) 
Ref. 14 Plan for fiskepleje i vandløb til Roskilde Fjord. Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for 

Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi, nr. 54-2013.  

Ref. 15 Fredede dyr og planter. http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/beskyttede-
arter/fredede-dyr-og-planter/ 

Ref. 16 Lejre Kommuneplan 2015, Vedtaget af byrådet den 22. februar 2017. 

Ref. 17 Sådan laver man gydebanker for laksefisk. Jan Nielsen og Finn Sivebæk, DTU Aqua 2017. 
 







23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

8100 8300 8500 8700 8900 9100 9300 9500 9700 9900

K
ot

e 
[m

]

St. [m]

Bilag 2.1
Vandspejlsniveu ved sommermiddelafstrømning, Tokkerup Å

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

9900 10100 10300 10500 10700 10900 11100 11300 11500 11700

K
ot

e 
[m

]

St. [m]

Vsp regulativ Vsp opmåling (beregnet) Vsp projekt Bund regulativ Bund opmåling Bund projekt



23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

8100 8300 8500 8700 8900 9100 9300 9500 9700 9900

K
ot

e 
[m

]

St. [m]

Bilag 2.2
Vandspejlsniveu ved vintermiddelafstrømning, Tokkerup Å

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

9900 10100 10300 10500 10700 10900 11100 11300 11500 11700

K
ot

e 
[m

]

St. [m]

Vsp regulativ Vsp opmåling (beregnet) Vsp projekt Bund regulativ Bund opmåling Bund projekt



23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

8100 8300 8500 8700 8900 9100 9300 9500 9700 9900

K
ot

e 
[m

]

St. [m]

Bilag 2.3
Vandspejlsniveu ved medianmaksimum afstrømning, Tokkerup Å

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

9900 10100 10300 10500 10700 10900 11100 11300 11500 11700

K
ot

e 
[m

]

St. [m]

Vsp regulativ Vsp opmåling (beregnet) Vsp projekt Bund regulativ Bund opmåling Bund projekt



26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

8200 8400 8600 8800 9000 9200 9400 9600 9800

K
ot

e 
[m

]

St. [m]

Bilag 3.1
Oversvømmelsesvurdering ved sommermiddelafstrømning, Tokkerup Å

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

9950 10150 10350 10550 10750 10950 11150 11350 11550

K
ot

e 
[m

]

St. [m]

Vsp regulativ Vsp opmåling (beregnet) Vsp projekt Bund regulativ Bund opmåling Bund projekt Venstre brink Højre brink



26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

8200 8400 8600 8800 9000 9200 9400 9600 9800

K
ot

e 
[m

]

St. [m]

Bilag 3.2
Oversvømmelsesvurdering ved vintermiddelafstrømning, Tokkerup Å

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

9950 10150 10350 10550 10750 10950 11150 11350 11550

K
ot

e 
[m

]

St. [m]

Vsp regulativ Vsp opmåling (beregnet) Vsp projekt Bund regulativ Bund opmåling Bund projekt Venstre brink Højre brink



26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

8200 8400 8600 8800 9000 9200 9400 9600 9800

K
ot

e 
[m

]

St. [m]

Bilag 3.3
Oversvømmelsesvurdering ved medianmaksimum afstrømning, Tokkerup Å

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

9950 10150 10350 10550 10750 10950 11150 11350 11550

K
ot

e 
[m

]

St. [m]

Vsp regulativ Vsp opmåling (beregnet) Vsp projekt Bund regulativ Bund opmåling Bund projekt Venstre brink Højre brink


