Ansøgning om udlægning af Gydesubstrat, sten til sikring af
brinken og skjul i Daruprenden, st. 2100-2762.

______________________________________________________________________
Undertegnede skal hermed på vegne af Foreningen til Ophjælpning af fiskeriet i Roskilde
Fjord og Den sjællandske Grusbande, ansøge om tilladelse til udlægning af gydesubstrat,
sten til sikring af brink og skjul i Daruprenden, som er et tilløb til Langvad Å i vandløbssystem af samme navn.

Daruprenden, station 2150
Vi ønsker at forbedre de fysiske forhold ved udlægning af gydesubstrat, samt sten til både
skjul og brinksikring på en nøje udvalgt strækning, hvor faldforholdene er endog
overordentlig gode, og hvor der, på baggrund af disse, ikke er nogle
vandafledningsmæssige problemer.
Lodsejere på strækning er Gårdejer ….., samt en lang række mindre matrikler, der er
bredejere på kortere eller længere strækninger.

Projektets Lokalitet:
På den pågældende strækning af Daruprenden (st. 2100-2762) løber vandløbet i
træbevoksning og er beskygget, hvorfor der ikke er megen grødevækst i vandløbet, der
synes overbredt flere steder på projektstrækningen, hvorfor der på trods af gode
faldforhold, aflejres sand og slam.

Der er ikke fastsat en egentlig bundbredde, men beskrives i regulativet som værende
betydeligt større end foreskrevet i regulativ af 23/12 1982.

Daruprenden skal ifølge regulativet på projektstrækningen kun vedligeholdes, når der er
behov for det, idet vandløbet skal gennemgås én gang årligt.

Faldforholdene på projektstrækningen er beskrevet i en opmåling foretaget i 2013, og
understøtter i den grad muligheden for at udlægge både gydegrus og ikke mindst sten til
skjul og sten til brinksikring, idet det gennemsnitlige fald er på ca. 11 ‰
(7,1/652*1000=10,8).

På projektstrækningen (st. 2100-2762) består bunden af grus og sten, samt en del
sandaflejringer, primært på de meget beskyggede strækninger.

Der er en del gydesubstrat på projektstrækningen, og der er observeret gydeaktivitet i
Daruprenden i en sporadisk årrække, men bestanden er spinkel og det fremgår af
Vandområdeplanerne, at Daruprenden ikke lever op til God Økologisk Tilstand på
fiskeindekset.
Projektets formål:
Formålet med dette projekt er at skabe yderligere miljøforbedringer for fisk og øvrige fauna
i vandløbet uden at vandafledningsevnen berøres væsentligt, da den nøje udvalgte
strækning har et godt fald.
Samtidig vil vi sikre brinkerne mod nedskridning med udlægning af kant- og skjulesten
således, at ørredynglen kan finde skjul og føde i et varieret vandløb, der skal kunne
fungere som gyde- og opvækstvandløb for ørreder.
Daruprenden var tidligere et B3-målsat vandløb, jævnfør regulativ af 1997 (se bilag), og
skal nu leve op til god økologisk tilstand ifølge vandrammedirektivet.
Miljøstyrelsen vurderer, at Daruprenden ikke lever op til Miljømålet, men har en moderat
økologisk tilstand, hvilket bl.a. skyldes manglende målopfyldelse på fiskeindekset (se
nedenstående diagram).

Ovenstående diagram viser, at der på trods af manglende målopfyldelse, ikke er udpeget
indsatser for Daruprenden i Vandplanperiode 3, hvilket også gælder for planperiode 2,
hvor der heller ikke var udpeget indsatser i Daruprenden.
Det var der til gengæld i planperiode 1, hvor et 1,4 meter højt fald over en 25 meter lang
strækning nedstrøms indløbet til møllesøen, forventedes at udgøre en spærring, der i
planperiode 1 skulle prioriteres fjernet.
Projektet blev ikke udført med baggrund i omkostningseffektiviteten.
Siden viser det sig, at strækningen umiddelbart nedstrøms indløbet til møllesøen, ikke
udgør en spærring, idet der er fundet gydegravninger opstrøms indløbet til møllesøen.
Som det også fremgår af nedenstående udsætnings- og fiskeplejeplan fra DTU Aqua
(0401, Plan for fiskepleje i Sjaellandske vandloeb til sydlige Kattegat og Storebaelt 2014) blev der
fundet ørredyngel opstrøms indløbet til møllesøen under DTU Aqua’s seneste
undersøgelse af Daruprenden i 2013.
Men desværre var yngeltæthederne under denne undersøgelse langt fra miljømålet på 80
stk. pr. 100 m² vandløbsbund.
Ifølge DTU Aqua mangler der både gydesubstrat og skjulesten på strækningen for at
kunne opnå god økologisk tilstand ved opfyldelse af miljømålet.

Beskrivelse af projektforslaget
Projektforslaget indebærer følgende ændringer i Daruprenden.
På projektstrækningen er der både behov for gydesubstrat og der er behov for udlægning
af primært skjulesten og sporadisk sten til sikring af brink. Samtidig er det formålstjenstligt
at udlægge dødt ved således, at den ørredyngel, der skal overleve på strækningen til
smolt-stadiet (1 år), har yderligere skjul at leve i og søge føde ved.
Den øverste del af projektstrækningen er belastet af sedimentaflejringer, der skyldes
nedsat vandhastighed, idet Daruprenden på denne, heldigvis korte delstrækning, er
beskygget og overbredt, -i gennemsnit 1½-2 meter.
Der anlægges 5 gydebanker á 10 meters længde på den ca. 660 meter lange strækning,
primært på den øverste del af projektstrækningen (st. 2100-2550), i alt 15 m³ (3 m³
gydesubstrat til hver gydebanke).
Gydebankerne består af gydesubstrat, der lægges i et tæppe på ca. 20 cm.
Gydesubstratet består af 15% singels (ø 32-80 mm) og 85% nøddesten (ø16-32mm).
Gydebankerne vil blive udlagt ifølge vejledningen fra DTU Aqua: ”Sådan laver man en
gydebanke”, se: https://vimeo.com/110116920.

Mellem gydebankerne udlægges der spredte større sten (300-700 mm) på strækningen.
Disse sten skal primært fungere som skjulesten for fisk og smådyr, men skal også bidrage
til at sikre brinken mod nedskridning.
Der udlægges 2-3 sten pr. løbende meter bred, i alt ca. 50 m³.
De største sten, Ø 500-700 mm, udlægges langs kanten således, at brinken og
skråningsanlægget sikres mod nedskridning.
Desuden udlægges sten, Ø 300-500 mm i strømrenden, hvilket vil forøge den fysiske
variation og sikre skjul for ørreder, samt levesteder for invertebrater.
Udlægning af skjulesten påvirker ikke vandløbets vandafledningsevne jf. anbefalinger fra
DTU Aqua.

Daruprenden, station 2750 (tv), og station 2100 (th).

Note til udlægning af sten i vandløb: 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.
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. 15 m³ gydesubstrat inkl. levering til en samlet værdi af ca. 10.000.- kr (ekskl.
moms).
Indkøb af ca. 50 kubikmeter skjulesten inkl. levering til en samlet værdi af ca. 20.000.- kr
(ekskl. moms).
Pris i alt for projektet, hvor der yderligere søges at skaffe sten via privat finansiering,
beløber sig til 30.000.- kr (ekskl. moms).
Udlægningen vil ske ved hjælp af engagement fra ”de frivillige” fra Foreningen til
ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord og Grusbanden.
Det vil i den forbindelse være ønskeligt, hvis Lejre Kommune vil hjælpe med til at lægge
gydegruset ned i vandløbet i det omfang, det kan lade sig gøre, samt deltage med
maskinkraft til fordeling af skjulesten langs vandløbet således, at de frivillige derefter kan
rette gydegruset til og lægge skjulesten til rette.

Forhåndstilladelse fra Lodsejer.
Vi har haft en fin dialog med lodsejerne og har forlods desuden haft en snak med Lejre
Kommune.
Her ser man også positivt på projektet, ikke mindst på baggrund af det lokale frivillige
initiativ, samt det faktum, at der er blevet registreret gydeaktivitet på strækningen.
Vi vil under udførelsen af projektet, gøre os store anstrengelser for at undgå at beskadige
brinkerne og skråningsanlægget mest muligt, hvorfor vi vil søge at bruge måtter til
udlægning, hvis ikke det lader sig gøre at lægge grus og sten direkte i vandløbet.
Ligeledes har vi garanteret, at lodsejerens dræn ikke beskadiges.
I forbindelse med projektet vil vi lave en bestandsanalyse vha. elektrofiskeri før udførelse
og igen et år eller to efter projektet således, at vi kan determinere effekten af projektet.
Kort sagt, -har vi været succésfulde.

Daruprenden, station 2587, ved indløb til møllesø og stryg

Tidshorisont
På vegne af Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord og Grusbanden, vil vi
gerne have udført projektet i sensommeren 2022.
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,
Foreningen til ophjælpning af fiskeriet
i Roskilde Fjord
v/
Torben Trampe,
ttr@kab-bolig.dk,
Den sjællandske Grusbande,
Vand- og fiskepleje,
v/bandeleder.
Rune Hylby,
Roskildevej 581,
Snekkerup,
4174 Jystrup Midtsj.
tlf. 25364280,
mail: runehylby@gmail.com.

