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1 ORIENTERING

Ejby Å er et kommunalt vandløb, der udmunder i Isefjord nord for Ejby. Ejby Å 

starter nord for Torkilstrup og forløber mod N-NV mellem Rye og Jenslev og 

videre mod NV nord om Ejby til udløbet i Isefjord. 

Figur 1-1:  Restaureringstiltagene behandlet i denne rapport er vist med lilla streg. De 

markerede spærringer behandles ikke i nærværende rapport. Baggrundskort:

GST DTK25 dæmpet.

To delstrækninger af Ejby Å er i udkastet til Vandplanerne udpeget til restaure-

ring. Delstrækningerne er beliggende omkring Munkholmvej og mellem Ryevej 

og Elverdamsvej med henblik på forbedring af de fysiske forhold.
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Formålet med denne rapport er at beskrive muligheden for at gennemføre et 

restaureringsprojekt på de to strækninger.

I forundersøgelsen skal det desuden vurderes, hvorvidt projektet vil leve op til 

bestemmelserne i Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1022 af 30. oktober 2012 

om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering.

Nærværende rapport redegør således bl.a. for de nuværende forhold, plangrund-

laget for indsatsen samt konsekvenserne af evt. indsatser. Forslag til indsatser 

samt anlægsoverslag beskrives på skitseprojektniveau.

2 VANDPLAN

Ejby Å hører under Vandplan 2010-2015 for Isefjord og Roskilde Fjord - Hoved-

vandopland 2.2, / 1/. Der er både indsatskrav for sikring af kontinuitet i vandløbet 

og restaurering af to delstrækning. Nærværende rapport omhandler restaurering 

af de to delstrækninger. Ejby Å er målsat til god økologisk tilstand i hele sin 

længde, se Figur 1-1, og har på begge projektstrækninger krav om opnåelse af 

DVFI klasse 5.

Den mest opstrøms beliggende delstrækning ligger på strækket omkring Munk-

holmvej og indbefatter følgende delstrækning: ROS24106. Ejby Å er et klasse 2

vandløb og længden af strækningen er 809 meter, / 4/. Indsatsen har, jf. de an-

givne satser i BEK nr. 1022 af 30/10/2012, / 3/, således en referenceværdi på 

27.506 kr.

Den nedstrøms beliggende strækning ligger mellem Ryevej og Elverdamsvej og 

indbefatter følgende delstrækninger: ROS24104 og ROS24097, / 4/. Denne

strækning har en samlet længde af 1.116 meter, / 4/, og således en reference-

værdi på 37.944 kr.

3 EKSISTERENDE FORHOLD

Faldet er ringe især på den øvre strækning, og bundmaterialet består af sand og 

mudder. Vandløbet er reguleret på hele strækningen, og det regulerede trapez-

profil kan stadig tydeligt erkendes. Der er kun i meget ringe omfang genskabt en 

naturlig formvariation i form af meandrering og et skifte mellem stryg og høller. 

Grødevæksten er kraftig med smalbladet mærke som dominerende art.
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For den nedre strækning er faldet ringe på hovedparten af strækningen, og bun-

den består overvejende af sand og mudder. Over en ca. 200 m lang delstræk-

ning på den nedre del er faldet dog kraftigere, og her er der en svag formvaria-

tion i form af stryg og høller. Grødevæksten er relativt kraftig og domineres af 

mærke.

Generelt er der for begge strækninger meget ringe afvigelse mellem de faktiske 

forhold og regulativdimensionerne. På den øvre strækning ligger bunden i vand-

løbet dog op til 30 cm dybere end krævet, på en ca. 150 m lang strækning op-

strøms Ryevej.

3.1 Faunaundersøgelser og §3

3.1.1 Opstrøms strækning (ROS24106)

Der er placeret DVFI målestationer både inden for og op- og nedstrøms stræk-

ningen udpeget til restaurering. Målestationernes placering er vist på Figur 3-2. 

Stationen opstrøms projektstrækningen (ROS46) er, jf. tilgængelige data på 

Danmarks Miljøportal, blevet målt syv gange i perioden 2000-2012. Stationen 

har varieret mellem kl. 4 og 5, men var kl. 5 ved sidste måling. 

Jf. tilgængelige data på Danmarks Miljøportal, er station ROS47 (midt på pro-

jektstrækningen) målt 7 gange i perioden 2000-2006 og har i alle tilfælde varieret

mellem kl. 4 og 5, men har ved de sidste tre målinger været kl. 4, / 6/, se Figur 

3-1. 

Figur 3-1: Udvikling i DVFI på st. ROS47 midt på projektstrækningen omkring Munk-

holmvej / 6/.

Jf. tilgængelige data på Danmarks Miljøportal, er station ROS48 v. Ryevej (ned-

strøms projektstrækningen) målt 7 gange i perioden 2000-2011 og har i alle til-
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fælde været kl. 4, bortset fra 2005, hvor der blev målt DVFI kl. 5. De sidste to 

målinger har været kl. 4, / 6/. 

Figur 3-2: Den opstrøms projektstrækning af Ejby Å. Beskyttede naturtyper (Blå stiplet 

streg: Beskyttet vandløb;  Blå skravering: Sø; Brun skravering: Mose; Grøn 

skravering: Eng; Orange skravering: Overdrev) og DVFI målestationer 

(Blå/Grå cirkler). Kilde: Danmarks Miljøportal / 6/.

Opstrøms Munkholmvej er de vandløbsnære arealer delvist opdyrkede arealer

og forskellige typer af natur beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3, primært et 

større engområde med tilgrænsende overdrev, mose og sø. Ejby Å løber på 

projektstrækningen gennem dyrkede arealer, og der er ingen naturtyper beskyt-

tet efter Naturbeskyttelseslovens §3 i de vandløbsnære arealer på projektstræk-

ningen.

Nedstrøms Munkholmvej er hele arealet øst for Ejby Å og en del af området vest 

for åen opdyrket. I den nedstrøms ende af projektstrækningen er der dog to min-

dre eng- og moseområder i tilknytning til to mindre tilløb.
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3.1.2 Nedstrøms strækning (ROS24104 og ROS24097)

Der er placeret DVFI målestationer både inden for og op- og nedstrøms stræk-

ningen udpeget til restaurering. Målestationernes placering er vist på Figur 3-2.

Stationen opstrøms projektstrækningen v. Ryevej er den samme (ROS48) som 

er beskrevet i ovenstående afsnit. Stationen var klasse 4 ved sidste måling.

Jf. tilgængelige data på Danmarks Miljøportal, er station ROS77 (midt på pro-

jektstrækningen) målt 7 gange i perioden 2000-2012 og har i alle tilfælde været 

kl. 4, men var ved sidste måling i 2012 steget til kl. 5, / 6/. 

Figur 3-3: Udvikling i DVFI på station ROS77 midt på projektstrækningen mellem Ryevej 

og Elverdamsvej / 6/.

Jf. tilgængelige data på Danmarks Miljøportal, er station ROS80 v. Elverdamsvej 

(nedstrøms projektstrækningen) målt 8 gange i perioden 2000-2012 og har i alle 

tilfælde været kl. 4 / 6/. 
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Figur 3-4: Den nedstrøms projektstrækning af Ejby Å. Beskyttede naturtyper (Blå stiplet 

streg: Beskyttet vandløb;  Blå skravering: Sø; Brun skravering: Mose; Grøn 

skravering: Eng; Orange skravering: Overdrev) og DVFI målestationer 

(Blå/Grå cirkler). Kilde: Danmarks Miljøportal / 6/.

De vandløbsnære arealer på projektstrækningen mellem Ryevej og Elverdams-

vej består hovedsagligt af opdyrkede arealer. Den sidste nedstrøms del af pro-

jektstrækningen løber dog gennem en §3 beskyttet eng over en strækning af 

omkring 300 meter. Der ligger desuden to små vandhuller i umiddelbar nærhed 

af vandløbet.

3.2 Tekniske anlæg

Der findes ingen tekniske anlæg af betydning for projektets gennemførelse.

3.3 Plangrundlag

Områderne er ikke omfattet af fredninger.
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Der er ikke kendte fortidsminder i nærheden af den nedstrøms projektstrækning, 

men der er en rundhøj (Fredning nr. 312619, sted- og lokalitetnr. 020611-60) 

nedstrøms Munkholmvej, se Figur 3-5. Beskyttelseslinjen omkring rundhøjen 

indbefatter knapt 200 meter af projektstrækningen.

Figur 3-5: Fortidsminde i hærheden af den opstrøms projektstrækning. Fortidsmindet 

(rundhøj) ligger nedstrøms Munkholmvej, / 6/.

Området er ikke en del af de kommende lokalplaner eller omfattet af bygge- og 

beskyttelseslinjer eller beskyttelseslinjer omkring fortidsminder.

Området har særlig drikkevandsinteresse, og en del af den nedstrøms ende af 

projektstrækningen omkring Munkholmvej omfatter et råstofinteresse-område.

Hverken snæbel eller laks findes i Ejby Å, og strækningen indgår derfor ikke i de 

Nationale Handlings- og forvaltningsplaner for truede fisk.

Der er ikke kendte jordforureninger i området.

Det vurderes, at der skal søges tilladelser til det i Tabel 3-1 oplistede.
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Tabel 3-1: Tilladelser der vurderes nødvendige for gennemførelse af vandløbsprojekt på 

to strækninger i Ejby Å omkring Munkholmvej og mellem Ryesvej og Elver-

damsvej.

Tilladelse Myndighed

Tilladelse til at udføre arbejde inden for beskyttel-

seslinjen om rundhøjen

Roskilde Museum

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til at 

udføre ændringer i vandløbet

Lejre Kommune

Reguleringssag/restaureringssag, jf. vandløbs-

loven og tilhørende bekendtgørelser

Lejre Kommune

4 PROJEKTFORSLAG

Faldet på strækningerne er så ringe, at etablering af selv enkelte gydebanker vil 

medføre en opstuvning over en mere end 100 m lang opstrøms strækning. Med 

henblik på at forøge den fysiske variation og skabe skjul for fisk, foreslås der 

udlagt større sten spredt i vandløbsprofilet.

Der udlægges sten Ø 150-350 mm spredt i profilet. Sten i størrelsen Ø 300-350 

mm trykkes delvist ned i profilet, hvor der er hård bund. Herved undgås et una-

turligt udseende profil, hvor alle større sten ligger og vipper på vandløbsbunden. 

Der udlægges i alt  ca. 25 m3 sten, svarende til en gennemsnitlig afstand på 1 m 

mellem stenene.

Stenudlægningen fordeles med 10,5 m3 på den øvre del og 14,5 m3 på den ned-

re del.   

5 KONSEKVENSVURDERING

5.1 Vandplan

Ved udlægning af større sten spredt i profilet vil der blive skabt variation i strøm-

hastighed og bundsubstrat til gavn for smådyrsfaunen og fiskebestanden herun-

der ørred.
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Ringe sommervandføring og ringe fald, vurderes dog at være en væsentlig be-

grænsende faktor i forhold til stabil opnåelse af målsætningen faunaklasse 5.

5.2 Afvanding

Afvandingsevnen vil i al væsentlighed være uændret i forhold til de nuværende 

forhold.

5.2.1 Afværgeforanstaltninger

Det vurderes ikke at være nødvendigt at udføre afværgeforanstaltninger.
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5.3 Lodsejere

5.3.1 Opstrøms strækning (ROS24106)

Figur 5-1: Matrikulære forhold omkring projektstrækningen af øvre Ejby Å (ROS24106),

/ 5/.

De matrikulære forhold omkring projektstrækningen er vist i ovenstående kortud-

snit. Bredejere på strækningen er oplistet i nedenstående tabel.
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Tabel 5-1: Matrikler og lodsejere berørt af restaurering af strækning ROS24106 / 6/.

Lodsejer Matrikel Ejerlav

Peter Michael Bjerglund Andersen 5a Rye By, Rye

Lars Højberg 6a Rye By, Rye

Gabrielle Sidsel Høybye 6b Jenslev By, Rye

Gabrielle Sidsel Høybye 11b Jenslev By, Rye

Svend Helge Christiansen 15d Rye By, Rye

Vejdirektoratet 7000b Jenslev By, Rye

Conni Buhl 15a Rye By, Rye

Gabrielle Sidsel Høybye 11a Jenslev By, Rye

Birgitte Faarup Hansen 12a Rye By, Rye

Svend Helge Christiansen 14 Rye By, Rye

Per Sylvest Nilausen 4f Jenslev By, Rye

Per Sylvest Nilausen 10 Jenslev By, Rye

Lodsejerne er positive over for gennemførelse af projektet.
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5.3.2 Nedstrøms strækning (ROS24104 og ROS24097)

Figur 5-2: Matrikulære forhold omkring projektstrækningen af øvre Ejby Å (ROS24104 og 

ROS24097), / 5/.

De matrikulære forhold omkring projektstrækningen er vist i ovenstående kortud-

snit. Bredejere på strækningen er oplistet i nedenstående tabel.
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Tabel 5-2: Matrikler og lodsejere berørt af restaurering af strækning ROS24104 og 

ROS24097 / 6/.

Lodsejer Matrikel Ejerlav

Rye-Sonnerup Menighedsråd 1a Rye By, Rye

Hans Seest Dam 9a Jenslev By, Rye

Helge Kofoed Jensen 1e Rye By, Rye

Helge Kofoed Jensen 1i Rye By, Rye

Helge Kofoed Jensen 1bd Ryegård Hgd., Rye

Erling Jespersen 9e Jenslev By, Rye

Erling Jespersen 1ao Ryegård Hgd., Rye

Anne Holtmann 9g Ejby By, Rye

Poul Henrik Andersen 20 Jenslev By, Rye

Theresa Tholstrup Hansen 9h Ejby By, Rye

Finn Pedersen 15a Ejby By, Rye

Lodsejerne er positive over for gennemførelse af projektet.

6 ØKONOMI

6.1 Øvre strækning

Benævnelse Pris (kr)

Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads mv. 6.500

Levering og udlægning af 25 m3 natursten Ø150-350 15.000

Uforudsete udgifter, 20% 4.300

Samlet 25.800

Referenceværdi 27.506

Referenceværdien er beregnet på grundlag af oplysninger i Miljøministeriets

MiljøGIS.
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6.2 Erstatninger øvre strækning

Der er ikke grundlag for udbetaling af erstatninger i forbindelse med projektet.

6.3 Samlet budget, øvre strækning

Benævnelse Pris (kr.)

Anlægsudgifter 25.800

Erstatninger 0

Udarbejdelse af detailprojekt/

udbudsmateriale

10.500

Tilsyn med udførelsen 7.500

Myndighedsbehandling -

Samlet budget 43.800

6.4 Nedre strækning

Benævnelse Pris (kr.)

Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads mv. 9.000

Levering og udlægning af 25 m3 natursten Ø150-350 20.500

Uforudsete udgifter, 20% 6.000

Samlet 35.500

Referenceværdi 37.944

Referenceværdien er beregnet på grundlag af oplysninger i Miljøministeriets 

MiljøGIS.

6.5 Erstatninger, nedre strækning

Der er ikke grundlag for udbetaling af erstatninger i forbindelse med projektet
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6.6 Samlet budget, nedre strækning

Benævnelse Pris (kr.)

Anlægsudgifter 35.500

Erstatninger 0

Udarbejdelse af detailprojekt/

udbudsmateriale

14.500

Tilsyn med udførelsen 10.500

Myndighedsbehandling -

Samlet budget 60.500
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