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1 INDLEDNING

Som en del af indsatserne i Vandplan 2009-2015 skal der etableres faunapassage forbi 

Hule Mølle i Ledreborg Å. Opstemningen ved Hule Mølle er ca. 3 meter høj. Der er tidli-

gere udarbejdet en forundersøgelse for indsatsen /2/, som derfor ligger til grund for 

udarbejdelsen af nærværende detailprojekt. De eksisterende forhold er vist i Bilag 1.

Det er grundet terrænforholdene i området ikke muligt, at føre vandet helt uden om 

møllesøen, eller etablere et omløbsstryg. Der etableres derfor faunapassage ved at 

udgrave et nyt vandløbstracé gennem møllesøen og dermed genskabe vandløbet op-

strøms vandmøllen. Området er fredet /1/, og det historiske miljø bevares derfor ved at 

føre vandet gennem en ledning i bunden af mølledæmningen. 

2 PROJEKTBESKRIVELSE

Udformningen af projektet kun er ændret ganske lidt i forhold til Forundersøgelsen /2/. 

Overordnet er fald og dimensioner ikke ændret. På strækningen gennem den tidligere 

mølledam udlægges der dødt ved for yderligere at øge den fysiske variation og såfremt 

faldet på delstrækninger tillader det, kan der udlægges enkelte gydebanker. Endelig 

udgraves der et midlertidigt sandfang umiddelbart opstrøms mølledæmningen. Projek-

tet er detaljeret beskrevet i den Særlige Arbejdsbeskrivelse (SAB), og der henvises såle-

des til SAB’en for yderligere detaljering af beskrivelsen af de enkelte elementer i projek-

tets gennemførelse. Projektforslaget er desuden vist i Bilag 2.

Hovedpunkter i projektet

 Rydning af vegetation i den tidligere møllesø: buske, mindre træer og enkelt-

stående større træer. Store bevaringsværdige træer fældes ikke.

 Der udgraves et nyt vandløb gennem den nu opfyldte møllesø. Hvor det er mu-

ligt genskabes det oprindelige løb.

 Vandløbet udgraves med varierende dybde og bundbredde, og der udlægges 

sten og grus for at skabe gode fysiske forhold.

 Opgravet jord genindbygges på ådalens skrænter. Indbygningen følger de eksi-

sterende terrænformer.

 Vandløbet føres gennem den eksisterende mølledæmning i kampesten ved at 

etablere en ledning, hvori der udlægges sten og grus i bunden, således at vand-

løbsbunden fortsættes ubrudt gennem ledningen. 

 Vandløbsstrækningen mellem Kisserupvej og dæmningen restaureres ved ud-

gravning af høller, etablering af slynget strømløb og udlægning af gydegrus.

 Etablere afværgeforanstaltninger omkring møllebygningen.
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2.1 Rydning af vegetation

Langt hovedparten af projektområdet opstrøms dæmningen er bevokset med træer og 

buske. I alt ryddes  6000 m2 inden for det samlede projektareal på ca. 7200 m2

Vegetationen ryddes inden for arealer til etablering af det nye vandløbstracé, samt på 

arealer der skal anvendes til jordindbygning. Dette gælder dog ikke elletræerne inden 

for den på Bilag 1 markerede ellesump, se også Figur 2-1.  

Figur 2-1: Ellesump med gamle elletræer i den tidligere møllesø.  Ledreborg Å ses længst til 

venstre i fotoet. Foto taget i nordøstlig retning fra omkring st. 1210. 

Vegetationen på den del af projektområdet, som skal ryddes, består primært af ved-

vækster som er tilpasset fugtige jordbundstyper. I ådalens laveste områder findes ar-

terne Rød-el (Alnus glutinosa) og forskellige arter af Pil (Salix sp.). Vegetationen på de 

højere dele af ådalens skrænter består af enkeltstående asketræer (Fraxinus excelsior), 

grupper og enkeltstående træer af Storbladet elm (Ulmus glabra), og Almindelige hyld 

(Sambucus nigra).

Gamle solitære træer af hjemmehørende arter har høj biologisk værdi for områdets 

insekter og dyr. En lysstilling af ældre træer vil hæve temperaturen i træet og gøre det 

mere attraktivt for insekter. Solitære træer vil ligeledes fungere som et vigtigt land-

skabselement langs ådalen. De enkeltstående asketræer og elmetræer bevares så vidt 

muligt, så længe de ikke er til hinder for anlægsarbejdet. Tre store asketræer er marke-

ret på Bilag 2. Disse træer bevares, og der tages særligt hensyn til disse træer under 

anlægsarbejdet, således at rødder og bark ikke beskadiges under entreprisens udførel-

se. 

2.2 Etablering af nyt vandløb gennem tidligere møllesø

Der vil blive lagt særlig vægt på udformningen af ådalen og åen i forhold til, at området 

er fredet og har stor landskabelig værdi. Det er således af største vigtighed, at projektet 
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respekterer de naturlige terrænformer og tilpasser projektet til de oprindelige terræn-

former, der måtte fremkomme under udgravningen.

Vandløbet udgraves gennem møllesøen, der nu er fyldt helt op med sediment. Det nye 

vandløb bliver 215 meter langt. I alt udgraves og genindbygges 3.400 m3 jord fra den nu 

opfyldte møllesø. 

Vandløbets oprindelige fald på strækningen gennem møllesøen er ikke kendt, men 

forventes at variere mellem 10 og 25 ‰, på kortere strækninger formodentligt endnu 

højere. Bundkote ved projektets start er ca. 29,15 og ved passagen af dæmningen er 

bundkoten ca. 25,43. Ved en jævn fordeling af faldet svarer dette til et fald på ca. 17 ‰.

Den oprindelige bund forventes at kunne genfindes og vil forventeligt variere en del. I 

forbindelse med etablering af det nye vandløb vil vandløbsbunden aldrig blive udgravet 

dybere end den oprindelige bund, hvor denne måtte påtræffes.

Det sedimenterede materiale i den nu opfyldte møllesø er relativt ensartet, bestående 

af sand og organisk materiale. På grund af det kraftige faldforventes den oprindelige 

bund at bestå af grus og sten, og skiftet mellem sedimenteret materiale, og oprindelig 

bund forventes derfor at være tydelig at identificere i forbindelse med udgravningen af 

vandløbet.

Jord fra udgravningen indbygges i ådalen inden for de indbygningsområder, der er vist 

på Bilag 2.

Den forventede ovenbredde af udgravningen fra kronekant til kronekant er vist i Bilag 2 

og er beregnet med udgangspunkt i terrænhøjden i det nye tracés midte. Det skal be-

mærkes, at den reelle ovenbredde vil blive asymmetrisk i forhold til midterlinjen de 

steder, hvor vandløbet kommer nær skrænterne, da terrænhøjden reelt er lidt større på 

dalskrænten end på ”søsiden” af vandløbet, samt at skråningsanlægget skal varieres fra 

inderside til yderside af sving.

Der udlægges sten og grus på hele strækningen, og der etableres høller og stryg. Der vil 

blive skabt en vandløbsstrækning med gode fysiske forhold og meget heterogene 

strømforhold der vil give strømlæ langs bunden og skabe mange skjul og varierede 

bundforhold. I opstrøms ende af strækningen, samt hvor faldet på den oprindelige bund 

tilsiger det (omegnen af 5 ‰ fald), vil der blive anlagt gydebanker.

Sten/grusblandingen til udlæg i vandløbsprofilet vil være ganske grov med kornstørrel-

ser fra 15-450 mm. Der udlægges desuden støre sten Ø600-1000 mm spredt på stræk-

ningen. I alt 230 m
3

sten/grusblanding, 25 m
3

gydegrus og 25 store sten vil blive udlagt 

på strækningen gennem møllesøen.



4Lejre Kommune:

Detailprojekt: Ledreborg Å, Hule Mølle, ROS-278

www.niras.dk

Det forventes, at der ved udgravningen af vandløbsprofilet påtræffes dødt ved. Større  

grene og stykker af stammer indbygges i et vist omfang i det nye vandløbsprofil for at 

øge den fysiske variation. Ligeledes kan fældede træer delvist efterlades i vandløbet. 

2.2.1 Dimensionsskema

Nedenstående dimensionsskema angiver de overordnede dimensioner for etablering af 

vandløbet. Bundbredden er vejledende, da den vil blive varieret ned gennem stræknin-

gen. Da faldet er så stort, at der ikke kan opstå stuvning mere end  få meter bagud på 

strækningen, vil bundbredden varieres fra 1-3 meter, gennemsnitligt ca. 2 meter. Mere 

detaljerede beskrivelse af udgravningen er i at finde i den Særlige Arbejdsbeskrivelse,

der er udarbejdet som en del af udbudsmaterialet for opgaven.

De angivne dimensioner i Tabel 1 er derfor omtrentlige. Ved fastlæggelse af dimensio-

ner/vandføringsevne ved revision af regulativet tages der udgangspunkt i den kontrol-

opmåling, der udføres efter færdiggørelse af anlægsarbejdet. Vandløbet ligger i en 

slugt og har meget kraftigt fald. Der er således ikke behov for eksakte dimensioner af 

hensyn til at sikre afvanding af landbrugsarealer opstrøms eller beskyttelse af tekniske 

anlæg.
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Tabel 1: Dimensionsskema for etablering af vandløb gennem nuværende møllesø.

Station

meter

Bundkote

m DVR90

Fald

‰

Bund-
bredde

m

Bemærkninger

1133 29,15 X X
Start af strækning i nuværende 

bundkote

5-25
Uddybning af eksisterende tracé. 

Brinker tilrettes ikke.

1163 Nuværende tracé forlades

Nyt tracé udgraves. Varierende skrå-

ningsanlæg omkring 1:3

1199 1-3 Start af strækning langs ellesump

Delvist genanvendelse af eksisteren-

de tracé. Varierende skråningsanlæg 

omkring 1:3

1252 Skift til profil med banket

Vandløbet udgraves i en ådal med en 

bredde på ca. 8 meter og et varieret 

skråningsanlæg omkring 1:4

1346 25,43 X Opstrøms side af dæmningen

Ø200

1352 25,43 X X Udløbsside af dæmningen

2.3 Bevarelse af dæmningen

Opstemningen er opbygget af kampesten og vurderes at have kulturhistorisk værdi 

sammen med den fredede møllebygning. Dæmningen bevares i sin nuværende form, 

selvom langt hovedparten af jorden på bagsiden af dæmningen fjernes i forbindelse 

med udgravning af det nye vandløb. 

Den nuværende opstemning er opbygget i kampesten i forlængelse af dæmningen langs 

møllehuset. Dæmningen er 2-3 meter bred og spænder over en ganske smal ådal, se

Figur 2-2. 
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Figur 2-2: Ådalen er smal,  kun ca. 15 meter  ved den nuværende overkant af dæmningen. 

Dæmningen over ådalen er opbygget i kampesten, men er delvist styrtet sammen.

Vandløbet føres gennem dæmningen i samme punkt, som det eksisterende udløbs-

punkt. Dæmningen nedbrydes i forbindelse med etableringen af det nye løb gennem 

opstemningen. Dæmningen genopbygges til mindst samme kote og bredde som tidlige-

re og så vidt muligt med det oprindelige udtryk. 

Gennemføringen udføres som et ovalt korrugeret stålrør. På nedstrøms side opbygges 

en front af murede natursten, således at stålrøret falder så naturligt ind i dæmningen 

som muligt.

Oversiden af dæmningen opbygges som den nuværende dæmning, dog genoprettes de 

dobbelte rækker af flækkede natursten, der har defineret løbet over dæmningen, mens 

møllen var i drift. Den øverste række af sten er væltet ned grundet erosion og trærød-

der, se Figur 2-3.
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Figur 2-3: Den dobbelte række af flækkede sten der har defineret løbet over dæmningen er faldet 

sammen og ligger nu i selve løbet.

2.4 Udlæg af sten og grus mellem dæmning og Kisserupvej

Profilet indsnævres til ca. 2 meters bredde, ved udlæg af den samme sten/grusblanding, 

der anvendes i tracéet gennem den gamle møllesø. I alt udlægges 40 m3

sten/grusblanding. Der udlægges sten/grusblanding i kanten af profilet skiftevis fra side 

til side i vandløbet for at skabe en slynget strømrende inden for det nuværende ca. 3-4 

m brede profil. Der udlægges desuden 10 store sten Ø600-1000 mm.

Der udgraves 3 høller jævnt fordelt på strækningen. Opgravet materiale anvendes til at 

indsnævre profilet på samme måde som den tilkørte sten/grus blanding. Høller udfor-

mes som en skålformet fordybning af 5-8 meters længde med en bundkote 1-1,5 meter 

under den generelle bundlinje. Høllerne vil fungere som sandfang fra anlægsarbejdet 

gennem møllesøen og forhindre sandvandring til de nedstrøms strækninger. Det 

Der etableres en gydebanke nedstrøms for hvert høl, hvor strømhastigheden vil være 

sænket. Gydebankerne udlægges efter at profilet er blevet indsnævret og store sten er 

udlagt. Gydebankerne etableres ved udlæg af gydegrus over en strækning af 4-10 meter 

fra høllet og nedstrøms. Gydegruset udlægges i 2-2,5 meters bredde i 30-35 cm tykkel-

se. I alt udlægges 25 m
3

gydegrus.

2.5 Tekniske anlæg og LER

Møllebygningen leder tagvand til vandløbet nedstrøms den nuværende opstemning. 

Udløbsrøret ligger i forlængelse af husets nord/sydgående akse.
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Der er søgt LER oplysninger i forbindelse med de geotekniske undersøgelser. Der er ikke 

kendskab til nedgravede ledninger eller kabler inden for projektområdet.

2.6 Tidsplan

1/2-1/3 2017: Udarbejdelse af reguleringsprojekt og øvrig myndighedsbehandling

1/3-1/5 2017: Høringer

1/3-15/3 2017: Udbud af anlægsarbejdet

15/3 – 22/3 2017: Valg af entreprenør og kontrahering

22/3-30/3 2017: Udarbejdelse af ændringsansøgning til NAER (indsendelse af indkomne

tilbud)

Juni-September 2017: Udførelse af entreprise

3 KONSEKVENSVURDERING 

Da projektet i al væsentlighed gennemføres i overensstemmelse med forundersøgelsen 

er der ikke fundet grund til at revidere konklusionerne for de miljømæssige og afstrøm-

ningsmæssige konsekvenser, de vigtigste konklusioner gennemgås i det følgende afsnit,

hvori konsekvenserne for møllebygningen desuden beskrives.

3.1 Vandplan

Vandløbet gennem møllesøen har for nuværende et ansartet fald, ensartet sandet 

bundsubstrat og generelt dårlige fysiske forhold. Styrtet ved udløbet af møllesøen er en 

totalspærring for opstrøms migrerende fauna. En gennemførsel af projektet vil skabe 

fuld faunapassage og tilnærmelsesvis genskabe den oprindelige vandløbsstrækning 

gennem den nuværende møllesø. Den genskabte vandløbsstrækning vil få stort fald, 

stenet og gruset bund og varierende og gode fysiske forhold. Der vil således skabes 

målopfyldelse for fjernelse af faunaspærringen, og strækningen forventes desuden 

hurtigt at opnå en DVFI på mindst 6 og dermed målopfyldelse for smådyrsfaunaen. Der 

forventes desuden hurtigt at indvandre en bestand af ørred på strækningen, da ikke kun 

styrtet ved Hule Mølle fjernes, men også styrtet nedstrøms Kisserupvej. Der vil herefter 

være faunapassage hele vejen op i Ledreborg Å og strækningen opstrøms spærringerne 

må således forventes hurtigt at blive koloniseret. Den nye vandløbsstrækning vil være 

lysåben i det mindste i et par år frem, og der må således også forventes en indvandring 

af rodfæstede planter på strækningen. På længere sigt forventes ådalen at gro til og 

udskygge undervandsvegetationen, sådan som det ses på strækningen mellem Hule 

Mølle og Kisserupvej.

3.2 Afstrømning

Afstrømningen fra de opstrøms arealer vil være uændret eller forbedret grundet at det 

nuværende vandløb gennem møllesøen vil få markant større hældning.
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3.3 Stabilitet af møllebygningen

Der er udført geotekniske undersøgelser omkring bygningen, og der er desuden udført 

en byggeteknisk gennemgang af bygningen. Der er udarbejdet et geoteknisk notat (bilag 

3) og på baggrund af dette notat samt den byggetekniske gennemgang, er der udarbej-

det et notat, som beskriver møllebygningen nuværende stand samt forventede konse-

kvenser ved en gennemførsel af projektet (bilag 4).

De vigtigste konklusioner fra det geotekniske notat er følgende:

 Dæmningen består af moræneler med lav permeabillitet

 I den sydlige del af møllebygningen (beboelsesdelen), er der under fundamen-

tet truffet flydesand, med enkelte muldpletter. Det vurderes, at en grund-

vandssænkning ved disse funderingsforhold, ikke vil have nogen negativ på-

virkning af funderingen af bygningens facader.

 I den nordlige ende af møllebygningen (beboelsesdelen), vil en øget iltning af 

det organiske fyld kunne fremskynde sætningen i fylden. Jorden under vand-

spejlet består hovedsagligt af ler, derfor er det er forventeligt jorden ikke vil 

tørre helt ud, fordi lerlaget vil holde på vandet. Derved bliver den forøgede ilt-

ning ikke stor.

 Møllehuset (nordenden) er som minimum funderet til kote 25,6 m. Af borepro-

filer for de geotekniske boringer ses, at der træffes ler hhv. moræneler om-

kring denne kote. Der påtræffes desuden et stenlag der ikke kunne gennembo-

res.

De vigtigste konklusioner fra det bygningstekniske notat er følgende:

 I den sydlige del af møllebygningens beboelsesdel, vil den fremtidige sætning, 

fortsat forventes at svare til eksisterende forhold uagtet om projektet gennem-

føres eller ej.

 I den nordlige del af møllebygningens beboelsesdel, vil den fremtidige sætning, 

fortsat forventes at ske langsomt, om end lettere accelereret som følge af en 

øget iltning af det organiske fyld.

 På baggrund af funderingsdybden af selve møllehuset i nordenden af bygnin-

gen (minimum kote 25,6 m) og fordi der ikke er observeret revnedannelser el-

ler andre tegn på sætninger i møllehusets sokkel og vægge, vurderes det at 

selve mølledelen er funderet forsvarligt. 

 Det vurderes at møllehusets fundamenter, sokkel og vægge ikke vil blive påvir-

ket af en eventuel ændring i grundvandsstanden som følge af fjernelse af fau-

naspærringen og sænkningen af vandspejlet i møllesøen.
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3.3.1 Konklusion for påvirkning af bygningen

Beboelsesdelen

 For den sydlige del af møllebygningen vil fremtidige funderingsforhold svare til 

eksisterende forhold uagtet om projektet gennemføres eller ej.

 For den nordlige ende af møllebygningens beboelsesdel, må det påregnes at 

være nødvendigt med fastholdelse af nuværende grundvandsniveau, for at 

undgå en lettere accelereret sætning. 

Møllehuset

 For møllehuset vil fremtidige funderingsforhold svare til eksisterende forhold 

uagtet om projektet gennemføres eller ej.

 Flere bærende konstruktioner fremstår i dag med væsentlige nedbrydninger.  

Risiko for sammenstyrtning, som følge af nedbrudt træværk vurderes at være 

reel og aktuel.  

3.3.2 Afværgetiltag v.  Møllebygningen

Påvirkningen ved grundvandssænkning under fundamentet er meget lille, og formentlig 

uden betydning. Det kan dog ikke afvises, at der er en lille effekt og derfor etableres der 

afværgetiltag til sikring af grundvandsspejlet. 

Der etableres et dræn under vandløbsbunden i opstrøms ende af det nye vandløb fra st. 

1143 til 1163. Vandet ledes herfra i en lukket ledning i ådalens nordlige skrænt og ned 

til møllebygningen. Der etableres sandfang og en brønd med et regulerbart skot inden 

vandet ledes ud i en drænledning langs husets fundament. Vandet løber således ved 

gravitation og mængden kan styres vha. skottet. 

Drænet lags bygningen etableres i samme kote som undersiden af det nuværende fun-

dament under beboelsesdelen svarende til kote 27,80 m DVR90. Dimensioner og mate-

rialer af ledninger og brønde etc. er nærmere beskrevet i SAB.

3.3.3 Fremtidig drift og vedligehold

Lodsejer ønsker at afværgeanlægget driftes og vedligeholdes af vandløbsmyndigheden.

3.4 Bygningsfredning og kulturhistorie

Projektet er den 13. jan. 2017 blevet gennemgået med Slot- og Kulturstyrelsen v. Chef-

konsulent Morten Stenak, og arkæolog Julie Nielsen, Roskilde Museum. Projektet blev 

gennemgået i felten.

Slots- og Kulturstyrelsen er efterfølgende kommet med følgende vurderinger og anbefa-

linger:

Bygningsfredning:
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Det vurderes ikke, at projektet berører selve bygningsfredningens omfang (hovedbyg-

ning med møllehjul og stensætning, det rørlagte vandløb under gårdspladsen, grøften 

samt broen over denne). Hvis der ikke ændres på det nuværende projekt skal der ikke 

søges tilladelse i henhold til bygningsfredningsloven.

Sætninger af bygningen

Det er SLKS opfattelse, at vandløbsprojektet er opmærksom på potentiel sætningsrisiko 

af bygningen. Det anbefales – under hensyn til evt. arkæologiske interesser – at gen-

nemføre projektets afværgeforanstaltninger for at sikre permanent grundvandstand 

omkring bygningen.

Kulturmiljøinteresser

Hule Mølle med omgivelser er udpeget som kulturmiljø i kommuneplanen. Det anbefa-

les generelt, at møllemiljøet berøres mindst muligt, så miljøets karakteristiske træk 

fortsat kan aflæses i landskabet.

 Mølledæmning (der desuden udgør matrikelgrænse) med stensætning mod 

mølledammen, rester af tilløb til møllehjulet med stemmebrædder og beton-

kumme

 Rester af frislusen (hvor røret skal underføres). Stensætningen i kanten af fris-

lusen bør repareres (evt. med kalkmørtel). I forbindelse med rørunderføringen 

kan der hentes lokale marksten på skrænten ved det nedlagte højspændings-

trace.

 Nænsom terrænregulering af mølledammen, så kanten/udbredelsen af den 

tørlagte mølledam fortsat kan erkendes med det restaurerede vandløb i bun-

den.

3.4.1 Indarbejdelse af anbefalinger i projektet

SLKS’s bemærkninger til bygningsfredning og sætninger af bygningen giver ikke anled-

ning til at ændre projektet. 

Det samme gælder kommentaren vedr. bevarelse af mølledæmning og resterne af tillø-

bet til møllehjulet.

Nærværende projekt er blevet tilrettet mht. bevarelse af resterne af frislusen. Den dob-

belte stenrække, der definerer løbet over dæmningen genopbygges for at bevare det 

historiske udtryk af dæmningen selvom vandet fremover løber igennem bunden i stedet 

for over toppen.
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