
 
 

    

 
 

       
           

 
 

 
          

            
          

 

   
         

                                                                                   
 

             
               

      
           

     
 

         
        

  
 

Tølløse den 25. marts 2020 

Ansøgning om udlægning af gydesubstrat og sten 
til sikring af brink og til skjul i Ellebækken, st. 644-1350. 

Undertegnede skal hermed på vegne af Sportsfiskerforeningen Fladså og Den 
sjællandske Grusbande, ansøge om tilladelse til udlægning af gydesubstrat, samt sten til 
brinksikring og skjul i Ellebækken, der løber til Suså-systemet. 

Delstrækning A Delstrækning B 

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 Ellebækken på tre delstrækninger over en 700 meter lang 
strækning fra st. 644-1350. 

Projektstrækningen omfatter følgende bredejere: Matrikel 4b, -Næstved Kommune og 
matrikel 5a, -ligeledes Næstved Kommune, samt matrikel 6dp, -Grundejerforeningen 
Skovkanten. 



 
 

         
 

 
             
        

             
                

             
             

          
 

 
              

             
          

         
 

          
     

             
         

 
 

 
              

     
          

  
              

 

 

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 Ellebækken, har et gennemsnitligt fald på henholdsvis 
2,8 0/00 på delstrækning A), 3,2 0/00 på delstrækning B) og 2,7 0/00 på delstrækning C). 
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 udvide sandfanget på projektstrækningen, for at minimere 
sedimenttransporten. 

Projektstrækningen ligger i kanten af et større projekteret boligområde mod nord, der i de 
kommende år vil blive udstykket. Mod syd ligger et allerede etableret boligkvartér, og 
projektområdet skal dermed også bidrage til områdets rekreative værdi, og beboernes 

naturforståelse. Ørreder i baghaven er ikke hverdagskost i Danmark ����. 

Vandløbet skal ifølge vandrammedirektivet fungere som gyde- og opvækstvandløb for 
ørreder med Miljømålet, god økologisk tilstand. 
Ellebækken opfylder for nuværende ikke dette og der er ligeledes risiko for fremadrettet, at 
det lille fine vandløb, ikke opfylder miljømålet inden 2027. 

Projektets  Lokalitet:  

Ellebækken var på projektstrækningen tidligere et B3-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. 
Bundbredden er mellem 1-2 meter og består primært af sten og grus med sand. 



 
 

         
              

             
    

 
          

           
      

 

 
 
             

            
            

            
        

            
        

         
         

            
             

 
  

 
 

 
  
 

      
      

      
      

 
          

            
           

 
 
 

Midt på projektstrækningen (afslutning af delstrækning A, umiddelbart opstrøms Skovalle) 
er etableret et sandfang (markeret med gul linje på kort). I forbindelse med projektet, 
udvides sandfanget med ½ meter på hver side, idet der er en forholdsvis kraftig 
sedimenttransport fra strækningerne opstrøms. 

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. 
Projektstrækningen (st. 644-1350) omfatter tre delstrækninger, på henholdsvis 336 meter 
omkring overkørslen nedstrøms for Stenlængegårdsvejen til Skovalle A), 172 meter 
nedstrøms overkørsel ved Skovalle B), samt en 140 meter lang strækning C), der 
begynder umiddelbart efter delstrækning B), men friholder et dræn i st. 1161. 

Delstrækning Længde 
(meter) 

Antal 
gydebanker 

Gn.snit fald 
(0/00) 

A st. 644-843 199 3 2,8 
A st. 843-980 137 0 0,7 

B st. 986-1158 172 3 3,2 
C st. 1210-1350 140 3 2,7 

På projektstrækningen er faldforholdene generelt gode, der er sporadisk gydesubstrat i 
bunden, og der er observeret gydeaktivitet i Ellebækken i en årrække. 
Senest i denne vinter, 2019-20, hvor der blev registreret gydeaktivitet fra ørreder. 



 
 

 
      

 
 

       
               

              
 

          
              

       
              

       
            

      
             

              
               

       
 
 

            
             

            
       

             
              

       
            

      
       

 
 

            
   

             
         

       
             

       
            

      
       

  

Beskrivelse  af  projektforslaget  

Projektforslaget indebærer følgende ændringer af Ellebækken: 

Delstrækning  A:  
Projektstrækningen begynder nedstrøms Stenlængegårdsvejen, ca. 100 meter opstrøms 
den lille overkørsel (illustration side 1) til overkørslen ved Skovalle, i alt ca. 336 meter, 
forbedres de fysiske forhold med anlæg af 3 gydebanker på 5 meters længde og i fuld 
bredde. 
I alt ca. 3 m3 (1 m3 pr. gydebanke). 
På denne delstrækning er Ellebækken 1 meter bred, dybden 10-30 cm, og der ønskes lagt 
et lag gydesubstrat på ca. 20 cm. 
Der udlægges ca. 6-7 kubikmeter skjulesten med Ø 100-300 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 1-2 sten pr. løbende meter vandløb. 
Faldforholdene ændrer sig i station 843, og aftager ifølge regulativet ned mod Skovalle 
(0,7 0/00). På denne strækning giver det ikke mening at udlægge gydegrus, hvorfor denne 
sidste del af delstrækning A alene vil forbedres med sten til brinksikring og skjul. 
Gydesubstrat og skjulesten/brinksikring udlægges på eksisterende bund. 

Delstrækning  B:  
På denne del af projektstrækningen, der begynder fra overkørslen ved Skovalle og 
strækker sig 172 meter nedstrøms, anlægges der 3 gydebanker på 5 meters længde (1½ 
m3 pr. gydebanke) i hele vandløbets bredde, idet bundbredden er 1½ meter. 
I alt ca. 4½-5 m3 gydegrus. 
Desuden udlægges 7 m3 skjulesten (Ø100-300 mm) på strækningen til forøgelse af den 
fysiske variation, hvilket giver stor overlevelse af den nyklækkede yngel og således, at der 
skabes et lettere naturligt slynget forløb i profilet. 
De største sten lægges i kanten, mens de mindre sten lægges i strømrenden, idet der 
lægges 3-4 sten pr. løbende meter vandløb. 
Gydesubstrat og skjulesten/brinksikring udlægges på eksisterende bund. 

Delstrækning  C:  
Projektstrækningen forløber ca. 220 meter nedstrøms Skovalle, og omfatter en 140 meter 
lang delstrækning. 
Der anlægges 3 gydebanker på 5 meters længde (2 m3 gydegrus på hver) i hele 
vandløbets bredde, idet bundbredden er ca. 2 meter. 
I alt ca. 6 m3 gydegrus. 
Desuden udlægges 8 m3 skjulesten (Ø100-500 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 3-4 sten pr. løbende meter vandløb. 
Gydesubstrat og skjulesten/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). 

https://vimeo.com/110116920


 
 

 
          

            
            

           
   

            
           

     
         

          
 

 

 
 

        
 

 

 
           

           

Brinksikring  og  skjulesten  

Mellem gydebankerne udlægges der spredte større sten (100-500 mm) på strækningen. 
Disse sten skal fungere som brinksikring og skjulesten for fisk og smådyr. 
De største sten, Ø 300-500 mm, udlægges langs kanten således, at brinken og 
skråningsanlægget sikres mod nedskridning. De største sten Ø 500 mm lægges kun på 
den nederste delstrækning. 
Desuden udlægges sten, Ø 100-300 mm i strømrenden, hvilket vil forøge den fysiske 
variation og sikre skjul for ørreder, samt levesteder for invertebrater. 
Skjulesten udlægges mellem de anlagte gydebanker. 
Udlægning af skjulesten påvirker kun i meget begrænset omfang vandløbets 
vandafledningsevne jf. anbefalinger fra DTU Aqua, samt feltforsøg fra Orbicon 
(vedhæftet). 

Ellebækken på projektstrækning, delstrækning A). Bemærk stenbunke til venstre. 

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. 14 m3 gydesubstrat inkl. levering til en samlet værdi af ca. 10.000.- kr (ekskl. 
moms). 
Udlægningen vil ske ved hjælp af engagement fra ”de frivillige” fra Sportsfiskerforeningen 
Fladså 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 Næstved Kommune lægger gydegruset ned i vandløbet således, at de 
frivillige derefter blot skal rette det til. 

Der er observeret en anseelig bunke sten til skjul og brinksikring ved delstrækning A), og 
vi vil håbe på Næstved Kommunes behjælpelighed med at samle disse sammen til 
udlægning i et fælles samarbejde med den lokale skole, der også ønskes inddraget i 
forbindelse med tilrettelæggelse af gydebankerne. 

Udvidelsen af sandfanget påhviler Næstved Kommune, som også afholder udgifterne til 
denne del af projektet. 

Forhåndstilladelse  fra  Lodsejer.   

Vi har haft en fin dialog med lodsejer (Næstved Kommune), Grundejerforeningen 
Skovkanten, samt forpagter og har i den forbindelse givet hinanden håndslag til fortsat 
samarbejde. 
Næstved 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. 
Sidst, men bestemt ikke mindst, har vi haft en fin snak med den lokale skole 
(Ellebækskolen, afd. Kalbyris, Solsikkevej 20, 4700 Næstved), og her vil man meget gerne 

indgå i et samarbejde omkring projektet, der så at sige, -ligger i skolens baghave ����. 

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. 
Ifølge regulativet er der drænudløb i station 743 (delstrækning A), og 1161 (umiddelbart 
nedstrøms delstrækning B), og vi vil naturligvis sikre, der ikke sker ændringer i forhold til 
disse drænudløb. 
Desuden er der et drænudløb midt på delstrækning B), som er kommet til efter regulativet 
er udfærdiget i 1997. 
Dette dræn vil vi være meget opmærksomme på, men da faldforholdene på denne 
delstrækning B) er 3,2 0/00 giver projektet ikke problemer i forhold til trækket i drænet, der i 
øvrigt ligger 30-40 cm over bundkote. 
Vi vil dermed garantere, at drænene ikke beskadiges og at gydebankerne placeres 
således, at der ikke sker ændringer i ”trækket” på drænene. 



 
 

 
            

    
              

   
            

 
 
 

      
 

   
 
 

                  
                                                                                     

 
            

  
   

  
                                                                        

 
                                   

    
   

 
  

  
  

  
  

     

Tidshorisont  

På vegne af Sportsfiskerforeningen Fladså og Grusbanden, vil vi gerne have udført 
projektet i sensommeren/efteråret 2020. 
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 

Sportsfiskerforeningen Fladså. 

v/formand, 
Henning Andersen. 
Kansasvej 11 
2300 København S 
tlf: 40203716 
Email: Formanden@bundhugget.dk. 

Rune Hylby. 

Den sjællandske Grusbande, 
Vand- og fiskepleje, 

v/bandeleder. 
Rune Hylby, 
Kvarmløsevej 28, 
4340 Tølløse, 
tlf. 25364280, 
mail: runehylby@gmail.com. 

mailto:runehylby@gmail.com
mailto:Formanden@bundhugget.dk



