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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:  Spærringen beskrevet i denne rapport er markeret med rød prik nederst på 

kortet. Spærringen mellem Rye og Jenslev, samt de to strækninger, der skal 

restaureres, behandles ikke i denne rapport. Baggrundskort: GST DTK25 

dæmpet .

På den øvre del af Ejby Å, omkring st. 1900, nedstrøms sammenløbet med Tilløb 

til Ejby Å (privat vandløb) er der gennemført en regulering af åen med flisesæt-

ning af en strækning på ca. 20 meter. Styrtet afvikler et fald på 80 cm.
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Flisebelægningen skaber høj vandhastighed og lav vanddybde og udgør således 

en faunaspærring for fisk og smådyr.

I udkast til vandplanen er styrtet i Ejby Å udpeget som en spærring, vist med rød 

prik på Figur 1-1. Formålet med denne rapport er at beskrive muligheden for at 

gennemføre et restaureringsprojekt med det formål at fjerne spærringen.

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/. Ejby Å er målsat til god økologisk tilstand i hele sin længde,

se Figur 1-1, og har på projektstrækningen krav til opnåelse af DVFI klasse 5. 

Der er både indsatskrav for sikring af kontinuitet i vandløbet samt restaurering af 

to delstrækninger af vandløbet. Nærværende rapport omhandler kun fjernelse af 

spærring ROS278, / 4/, længst opstrøms i systemet.

Fjernelse af spærring ROS278 giver adgang til 717 meter målsat vandløb, / 4/,

og indsatsen har, jf. de angivne satser i BEK nr. 1022 af 30/10/2012, / 3/, såle-

des en referenceværdi på 15.057 kr.

3 EKSISTERENDE FORHOLD

Omkring st. 1.900 er der anlagt et styrt i form af en ca. 20 m lang flisebelagt 

strækning, se Figur 3-1. Styrtet afvikler et fald på 80 cm.
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Figur 3.1: Det flisebelagte styrt omkring st. 1.900.

3.1 Faunaundersøgelser og §3

DVFI målestationerne i Ejby Å opstrøms spærringen er placeret tæt på station 0

(ROS9021) samt i tilløb til Ejby Å (ROS9022). Den nedstrøms DVFI station 

(ROS46) er placeret omkring 200 meter nedstrøms spærringen. Målestationer-

nes placering er vist på Figur 3-2.

Jf. tilgængeligt data på Danmarks Miljøportal, er station ROS9021 målt 6 gange i 

perioden 2002-2007 og har i alle tilfælde været kl. 4, / 6/. Det er dog kun data fra 

år 2000, der er tilgængelige via Danmarks Miljøportal. Stationen blev ved denne 

lejlighed målt til kl. 4, / 6/. Strækningerne opstrøms spærringen er senest blevet 

målt til DVFI kl. 4.

Stationen nedstrøms spærringen er blevet målt syv gange i perioden 2000-2012. 

Stationen har varieret mellem kl. 4 og 5, men var kl. 5 ved sidste måling. 
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Figur 3-2: Øvre del 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: Dan-

marks Miljøportal, / 6/.

Ejby Å løber på projektstrækningen gennem dyrkede arealer, og der er ingen 

naturtyper beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3 i de vandløbsnære arealer 

på projektstrækningen.

3.2 Tekniske anlæg

Der findes ingen tekniske anlæg af betydning for projektets gennemførelse.

3.3 Plangrundlag

Området er ikke omfattet af fredninger.

Der er ikke kendte fortidsminder i nærheden.
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Området er ikke en del af kommende lokalplaner eller omfattet af bygge- og 

beskyttelseslinjer eller beskyttelseslinjer omkring fortidsminder.

Området har særlig drikkevandsinteresse. 

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.

Tabel 3-1: Tilladelser der vurderes nødvendige for gennemførelse af vandløbsprojekt i 

Ejby Å nedstrøms sammenløbet med tilløb til Ejby Å.

Tilladelse Myndighed

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 over styrtet afvikles ved sænkning af bundkoten over en ca. 300 m lang  

strækning fra foden af det nuværende styrt og opstrøms. Det er ikke muligt at 

udligne faldet nedstrøms, idet styrtet er anlagt med henblik på at sikre afvanding 

fra et større rørtilløb med udmunding tæt på den eksisterende bund ved foden af 

styrtet. Opstrøms styrtet er faldet gennemsnitligt 1,3 ‰, og bunden består over-

vejende af sand og mudder med meget ringe fysisk variation. Det opgravede 

materiale fordeles inden for en afstand af 10 m på hver side af vandløbet i et ikke 

over 15 cm tykt lag. 

Ved sænkning af bundkoten over denne strækning med maksimalt 35 cm umid-

delbart opstrøms styrtet, vil der skabes en 300 m lang vandløbsstrækning med et 

fald på 3,3 ‰. Vandløbet har en dybde under terræn på ca. 50 cm over største-

delen af strækningen, og ved udgravning i profilet vil dybden under terræn ikke 

øges væsentligt, da vandløbsbunden kun over en kort strækning umiddelbart 

opstrøms styrtet sænkes med 35 cm. 
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Der udlægges 6 gydebanker på strækningen. Til hver gydebanke anvendes der  

ca. 1,5 m
3

gydegrus, der udlægges i fuld bundbredde i en lagtykkelse på 25 cm. 

I tilknytning til strygene udgraves der høller i form af 1-2 m lange skålformede 

fordybninger op til 80 cm under vandløbsbund. Der udlægges spredte sten

Ø150-300 mm i vandløbet, gennemsnitligt 1 pr. meter, for at skabe variation i 

strømhastighed og substrat.

5 KONSEKVENSVURDERING

5.1 Vandplan

Udligning af styrtet over en 300 m opstrøms strækning med et fald på godt 3 ‰

vil sikre faunapassage for både fisk og smådyr.  

Vandløbet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Det nuværende vandløb 

opstrøms styrtet har et fald omkring 1 ‰. Der er ringe formvariation og sand/

mudderbund i vandløbet. Ved uddybningen øges faldet, der etableres stryg/høl-

struktur og udlægges store sten spredt i profilet. Dermed forbedres de fysiske 

forhold væsentligt.

5.2 Afvanding

Med uddybningen af vandløbet over en ca. 300 m lang strækning forbedres 

vandafledningsevnen. Effekten er ringe øverst på strækningen, men øges frem 

mod det tidligere styrt, hvor bunden i vandløbet sænkes med op til 35 cm. Even-

tuelle dræn, der påtræffes under restaureringen, sikres frit udløb til vandløbet.

5.2.1 Afværgeforanstaltninger

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

Figur 5-1: Matrikulære forhold omkring projektstrækningen af øvre Ejby Å.

Det nuværende tracé af Ejby Å på projektstrækningen nedstrøms sammenløbet 

med tilløb til Ejby Å fra syd løber som skel mellem matrikel 6a på nordsiden af 

åen og matrikel 67 og 6a på sydsiden af åen.

Tabel 5-1: Matrikler og lodsejere berørt af projektet.

Lodsejer Matrikel Ejerlav

Lars Højberg 6a Rye By, Rye

Henrik Hemming Pedersen 67 Torkilstrup By, Kirke Såby

Henrik Hemming Pedersen 6a Torkilstrup By, Kirke Såby

Lodsejerne er positivt indstillet i forhold til gennemførelse af projektet.
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6 ØKONOMI

6.1 Anlægsoverslag

Alle beløb er angivet som kr. ekskl. moms.

Benævnelse Pris (kr.)

Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads mv. 3.000

Kontrolopmåling 3.000

Sænkning af bundkote ved udgravning over 300 m i eksi-

sterende vandløbsprofil, maksimal gravedybde 35 cm 

5.000

Levering og udlægning af 10 m3 gydegrus 10.000

Levering og udlægning af 3,5 m3 natursten Ø100-250 7.000

Uforudsete udgifter, 20% 6.000

Samlet 34.000

Referenceværdi 15.057

Referenceværdien er beregnet på grundlag af oplysninger i Miljøministeriets

MiljøGIS.

6.2 Erstatninger

Projektet beslaglægger ikke arealer, og der er derfor ikke grundlag for udbetaling 

af erstatning.
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6.3 Samlet budget

Benævnelse Pris (kr.)

Anlægsudgifter 34.000

Erstatninger 0

Udarbejdelse af detailprojekt/

udbudsmateriale

5.000

Tilsyn med udførelsen 9.000

Myndighedsbehandling -

Samlet budget 48.000
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