
 
 

Snekkerup, den 17. maj 2021 
 
 

Ansøgning om udlægning af gydesubstrat og sten 
til sikring af brink og til skjul i Ejby Å, st. 6393-6850,   
samt st. 6990-7130. 

 
 

 
Undertegnede skal hermed på vegne af Tuse Å’s Ørredsammenslutning og Den 
sjællandske Grusbande, ansøge om tilladelse til udlægning af gydesubstrat, samt sten til 
brinksikring og skjul i Ejby Å, der løber til Isefjorden nord for Ejby.  
 

  
         

                     Delstrækning A, B                                                         Delstrækning C 
 

Vi ønsker at forbedre de fysiske forhold ved udlægning af gydesubstrat, samt skjulesten 
på en nøje udvalgt strækning, hvor faldforholdene er gode, og hvor der på baggrund af 
disse, ikke er nogle vandafledningsproblemer.  
Projektstrækningen vedrører Ejby Å på en ca. 590 meter lang strækning fra st. 6393-6840, 
samt st. 6990-7130.  
 
Projektstrækningen omfatter følgende bredejere: Matrikel 4cy, 15a, 15i, 11a, og 11c. 
De berørte strækninger er vedlagt på oversigtskort som bilag. 
 



 
 

 
Projektets formål: 
 
Formålet med dette projekt er at skabe yderligere miljøforbedringer for fisk og fauna i 
vandløbet med udlægning af gydegrus uden at vandafledningsevnen berøres væsentligt, 
da den nøje udvalgte strækning af Ejby Å, ifølge regulativet, har et gennemsnitligt fald på 
ca. 3 0/00, men varierer fra 1,87-3,6 0/00.  
 

 
Samtidig vil vi sikre brinkerne mod nedskridning med udlægning af kantsten, samt forøge 
den fysiske variation ved udlægning af sten til skjul i vandløbet.   
Endelig vil vi i samarbejde med Lejre Kommune sikre, at det etablerede sandfang i st. 
6393 virker efter hensigten, og minimerer sedimenttransporten. 
 
Vandløbet skal ifølge vandrammedirektivet fungere som gyde- og opvækstvandløb for 
ørreder med Miljømålet, god økologisk tilstand. 
Ejby Å opfylder for nuværende ikke dette og der er ligeledes risiko for fremadrettet, at det 
lille fine vandløb, ikke opfylder miljømålet inden 2027. 

 

 
 
 
 



 
 

Projektets Lokalitet: 
 
Ejby Å var på projektstrækningen tidligere et B1-målsat vandløb og skal nu leve op til 
Vandrammedirektivet med god økologisk tilstand.  
På de pågældende strækninger løber vandløbet langs dels dyrkede marker, engarealer og 
skov-agtig bevoksning.  
Bundbredden er mellem 1-2 meter og består primært af sten og grus med sand.  
 

 
 

Kortskitse over projektstrækning 
 
Vandløbet vedligeholdes to gange om året, og grødeskæring skal som udgangspunkt 
foregå med håndredskaber, medmindre det er til fare for vandløbsmedarbejderne.  
Strømrendebredderne er angivet i nedenstående tabel. 
 

 



 
 

 
I forbindelse med dette projekt, er det vigtigt at prioritere grødeskæring vha. håndredskab. 
Derved kan man sikre en selektiv grødeskæring, der lader de ”gode vandplanter” være. 
Disse gode vandplanter som vandstjerne og -ranunkel, har ikke opstuvende effekt på 
vandafledningen og er habitat for en lang række af vandløbets bestand af invertebrater, 
samt sikrer skjul for bestanden af ørreder.  
Ydermere har de en begrænsende effekt på pindsvineknop, idet ”de gode vandplanter” 
skygger og dermed er hæmmende for bl.a. pindsvineknop. 
På projektstrækningen (st. 6393-6840 og 6990-7130) er faldforholdene generelt gode, der 
er sporadisk gydesubstrat i bunden, og der er observeret gydeaktivitet i Ejby Å i en 
årrække.  
Senest i denne vinter, 2020-21, hvor der blev registreret gydeaktivitet fra ørreder. 
 

  
 

Der blev registreret 18 gydegravninger på projektstrækningen, hvilket er under forventningerne. 
 
 
Beskrivelse af projektforslaget 
 
Projektforslaget indebærer følgende ændringer af Ejby Å (stationeringen skal tages med et 
vist forbehold): 
 
Delstrækning A (6393-6643): 
Projektstrækningen begynder nedstrøms Elverdamsvejen (st. 6396), og strækker sig til 
matrikel 11a, i alt ca. 250 meter.  
Her forbedres de fysiske forhold med anlæg af 6 gydebanker på 5 meters længde og i fuld 
bredde. 
I alt ca. 12 m3 (2 m3 pr. gydebanke).  
På denne delstrækning er Ejby Å 2 meter bred, dybden 20-40 cm, faldet er på 3,36-3,6 0/00 

og der ønskes lagt et lag gydesubstrat på ca. 20 cm. 
Der udlægges desuden ca. 12 m3 skjulesten med Ø 200-500 mm på strækningen, dels til 
brinksikring og dels skjulesten på hele projektstrækningen.  
De største sten lægges i kanten, mens de mindre sten lægges i strømrenden, idet der 
lægges 2 sten pr. løbende meter vandløb. 
Udlægning af sten på strækningen vil forøge den fysiske variation, hvilket giver stor 
overlevelse af den nyklækkede yngel og således, at der skabes et lettere naturligt slynget 
forløb i profilet. 
Skjulesten/brinksikring udlægges på eksisterende bund.  
 



 
 

Delstrækning B (6643-6840): 
Faldforholdene ændrer sig i st. 6690, og aftager ifølge regulativet ned mod st. 6840.  
På denne i alt ca. 190 meter lange strækning udlægges dermed kun to gydebanker på 5 
meters længde og i fuld bredde. 
I alt ca. 4 m3 (2 m3 pr. gydebanke).  
På denne delstrækning er Ejby Å 2 meter bred, dybden 20-40 cm, faldet er på 1,87 0/00 og 
der ønskes lagt et lag gydesubstrat på ca. 20 cm. 
 

 
 

Projektstrækning, st. 6693, -delstrækning A 
 
 
Delstrækning C (6990-7130): 
Projektstrækningen omfatter en ca. 140 meter lang delstrækning, hvor der er et 
gennemsnitligt fald på 2,5 0/00.   
På denne delstrækning udlægges 20 m3 skjulesten (Ø400-700 mm) på strækningen til 
forøgelse af den fysiske variation og sikring af brinken.  
De største sten lægges i kanten, mens de mindre sten lægges i strømrenden, idet der 
lægges 2-4 sten pr. løbende meter vandløb. 
Skjulesten og sten til brinksikring udlægges på eksisterende bund.  
 
 
Gydebanker. 
 
Der udlægges gydesubstrat i et tæppe på ca. 20 cm. Gydesubstratet består af 15% 
singels (ø 32-80 mm) og 85% nøddesten (ø16-32mm). 



 
 

Der udlægges gydesubstrat på en strækning, der har en bund bestående af dels sand, 
dels fast materiale som sten og grus. 
Gydebankerne vil blive udlagt ifølge vejledningen fra DTU Aqua: ”Sådan laver man en 
gydebanke”, se: https://vimeo.com/110116920. 
Udlægningen vil blive kontrolleret vha. ”stokkemetoden” på udvalgte gydebanker således, 
at det er fuldt gennemsigtigt, at hver gydebanke højst vil stuve vandstanden 5 cm ved 
gydebankens begyndelse (opstrøms) og at opstuvningszonen maksimalt vil være 17 meter 
ved et fald på 3 promille (5 cm ved gydebankens begyndelse, 2½ cm opstuvning 9 meter 
opstrøms, og udlignet 17 meter opstrøms). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Brinksikring og skjulesten 
 
Mellem gydebankerne udlægges der spredte større sten (200-700 mm) på strækningen. 
Disse sten skal fungere som brinksikring og skjulesten for fisk og smådyr.  
De største sten, Ø 500-700 mm, udlægges langs kanten således, at brinken og 
skråningsanlægget sikres mod nedskridning.  
Desuden udlægges sten, Ø 200-500 mm i strømrenden, hvilket vil forøge den fysiske 
variation og sikre skjul for ørreder, samt levesteder for invertebrater.  
 
Udlægning af skjulesten og sten til brinksikring vil bidrage til at overbrede vandløbs-
strækninger indsnævres således at vandhastigheden nær bunden øges.  
Dette vil bidrage til at holde vandløbet fri for sand og fine sedimenter.  
Efter udlægning af groft materiale vil vandløbets selvrensende evne være væsentligt 
forbedret.  
Det vurderes at tiltaget på sigt vil føre til en forbedring af afvandingsforholdende, da 
behovet for oprensninger reduceres.  
 

Skjulestenene vil skabe varierede strømningsmønstre og bidrage til at holde gruset fri for 
sand.  
Erfaringsmæssigt medfører udlægning af skjulesten ikke vandspejlshævninger, da 
stenene fylder en relativt lille del af det vandførende tværsnit og der i øvrigt hurtigt vil 
erodere dybere strømrender rundt om stenene, så det vandførende tværsnit bevares. 
Trods dette vil der være en risiko for at stenene kan samle grene mv., der driver med 
strømmen, og dermed potentielt give anledning til lokale vandspejlshævninger, der dog 
ofte vil være af kortere varighed og mest udprægede ved lave vandføringer. 
 
Udlægning af skjulesten påvirker kun i meget begrænset omfang vandløbets 
vandafledningsevne jf. anbefalinger fra DTU Aqua, samt feltforsøg fra Orbicon. 
 
 
Sandfang 
 
Der er tidligere etableret et sandfang i st. 6393, som skulle sikre, at de store mængder 
sediment, der transporteres i vandløbet, ikke aflejres i bunden og på steder, vi ikke ønsker 
det skal aflejres, eks. i gydebankerne.  
Dette sandfang virker ikke efter hensigten, idet det sandsynligvis er dimensioneret for 
småt, og i øvrigt er skredet sammen.  
En stor del af brinken på østsiden er nedskredet i vandløbet og virker nu som brinkfod.  
Sandfanget kan med stor fordel laves større, og dermed sikre, at der ikke tilføres 
sediment, sand og slam, nedstrøms Elverdamsvejen, og dermed sikre, at både de 
nuværende gydebanker og de gydebanker, der er indeholdt i projektet, ikke sander til 
fremadrettet.  
 
 



 
 

 
 

Det ikke fungerende sandfang i st. 6393.   
 
Økonomi 
 
Projektet kan kun realiseres, hvis der er finansiering via Gruspuljen. Gruspuljen afholder 
alle udgifter i forbindelse med indkøb af materialer til projektet.  
Indkøb af ca. 16 m3 gydesubstrat, samt 32 m3 skjulesten/brinksikring inkl. levering til en 
samlet værdi af ca. 25.000.- kr (ekskl. moms).  
Udlægningen vil ske ved hjælp af engagement fra ”de frivillige” fra Tuse Å’s 
Ørredsammenslutning og Grusbanden. 
Det vil kunne gøres på en eftermiddag, idet det er muligt at køre med en lastbil langs 
vandløbet og lægge gruset direkte i vandløbet.  
Skulle det, mod forventning vise sig umuligt at køre med lastbil langs vandløbet, vil det 
være ønskeligt, at Lejre Kommune lægger gydegruset ned i vandløbet således, at de 
frivillige derefter blot skal rette det til.  
 



 
 

Sikring/udvidelse af sandfanget vil vi ligeledes samarbejde omkring, idet der blandt andet 
kan laves aftaler med lodsejer om aftagelse af den sandholdige jord derfra.  
 
 
Forhåndstilladelse fra Lodsejer.  
 
Vi har haft en fin dialog med lodsejere og har i den forbindelse givet hinanden håndslag til 
fortsat samarbejde.  
Lejre Kommune ser positivt på projektet, ikke mindst på baggrund af det lokale frivillige 
initiativ, både blandt foreningsfolk, og blandt Grusbanden, samt det faktum, at der er blevet 
registreret gydeaktivitet på strækningen.   
 
Undertegnede og samarbejdspartnere vil under udførelsen af projektet, gøre sig store 
anstrengelser for at undgå at beskadige brinkerne og skråningsanlægget mest muligt, 
hvorfor vi vil søge at bruge måtter til udlægning, hvis ikke entreprenøren kan lægge grus 
og sten direkte i vandløbet.  
Vi vil garantere, at drænene på projektstrækningen ikke beskadiges og at gydebankerne 
placeres således, at der ikke sker ændringer i ”trækket” på drænene. 
 
 
Tidshorisont 
 
På vegne af Tuse Å’s Ørredsammenslutning og Grusbanden, vil vi gerne have udført 
projektet i sensommeren/efteråret 2021. 
I denne periode er der normalt tørt og forholdene for at færdes med maskiner/trillebører er 
normalt gode.  
Samtidigt er det også vigtig at projektet udføres inden der er optræk af gydende 
havørreder. 
 
 
Bilag: Kort over de anførte strækninger. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Tuse Å’s Ørredsammenslutning.                 
                                                                                     
v/næstformand, 
Jan Larsen.          
Knudsvej 20 
Ejby, 
4070 Kr. Hyllinge 
tlf: 53636276 
Email: 
jan.flyfisher@gmail.com. 
                                                                      
 
                                   

Den sjællandske Grusbande,  
Vand- og fiskepleje, 
 
v/bandeleder.  
Rune Hylby, 
Roskildevej 581, 
Snekkerup, 
4174 Jystrup 
tlf. 25364280, 
mail: runehylby@gmail.com.    


