
         
      

        
 

 
           

            
            

  
            

   
                   

       
 

   
         

                                                         
 

  
 

             
               

      
            

     
          

          

Ansøgning om udlægning af gydegrus og sten til 
brinksikring og skjul i Stenskovvandløbet, 
samt sikring af passage ved to rørføringer. 

Undertegnede skal hermed på vegne af Suså Lystfiskerforening og Den sjællandske 
Grusbande, ansøge om tilladelse til udlægning af gydesubstrat, samt sten til brinksikring 
og skjul i det private vandløb, Stenskovvandløbet, der løber til Vasegrøften i Suså-
systemet. 
Samtidig ønsker vi at sikre passage ved to rørføringer, som sporadisk hindrer fisk og 
invertebrater passage. 
Yderligere vil vi sikre os, at vand fra vandløbet ikke løber til en lunke i form af et gammelt 
cement-rør, og vi vil forsøgsvis etablere en kreatur-overgang. 

Delstrækning 1 Delstrækning 2 

Stenskovvandløbet, projektstrækning. 

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. 
På samme strækning ønsker vi at sløjfe en gammel rørlægning, samt forsøgsvis at 
etablere en kreatur-overgang med sten. 
Projektstrækningen vedrører de nederste ca. 400 meter af Stenskovvandløbet, ved 
matrikel 15m Rislev By, Rislev, -Erik Møller Pedersen, Blegebjergvej 1, 4700 Næstved, 



           
 

 
            

  
             

            
                

  
 

             
        

         
        

 
          

 
          

            
      

 
 

  
 

 
            

   
                   

       
 

          
           

           
              

               
              

 
 

  
 

              
              

                
    

samt 11c Vridsløse By, Herlufholm, -Herlufholm Gods, Herlufholm Allé 170, 4700 
Næstved. 

Opstrøms for denne projektstrækning er der ved to rørføringer svært passable forhold for 
fisk og invertebrater. 
Disse forhold vil vi løse ved 1) at fjerne den ene rørføring umiddelbart opstrøms 
projektstrækningen og ved 2) ved en rørføring ca. 1½ km opstrøms projektstrækningen at 
fylde op til kanten af røret med groft materiale for at sikre passage også ved lave 
vandføringer. 

Den berørte strækning af Stenskovvandløbet er vedlagt på oversigtskort som bilag og er 
jævnfør Statens vandområdeplan 2015-2021 målsat med god økologisk tilstand. 
Ifølge vandområdeplanen har vandløbet på projektstrækningen aktuelt moderat økologisk 
tilstand baseret på måling af kvalitetselementet smådyr. 

For kvalitetselementerne fisk og planter er tilstanden registreret som ukendt. 

(Opstrøms projektstrækningen er analyser af smådyr (invertebrater) på tre målestationer i 
2016, 2017 og 2018 er vandløbets biologiske kvalitet meget god og særdeles god 
svarende til faunaklasse 6 og 7). 

Projektets formål: 

Formålet  med  dette  projekt  er  at  skabe  yderligere  miljøforbedringer  for  fisk og  fauna  i  
vandløbet  uden  at  vandafledningsevnen  påvirkes,  da  den  nøje  udvalgte  strækning  af  
Stenskovvandløbet,  har  et  fald  på  mellem  5-17  0/00  på  projektstrækningen.  
Samtidig  vil vi si  kre  brinkerne  mod  nedskridning  med  udlægning  af  kant- og  skjulesten.   

Desuden ønsker vi at sikre passage ved to rørføringer, som sporadisk hindrer fisk og 
invertebrater passage. 
Yderligere vil vi sikre os, at vand fra vandløbet ikke løber til en lunke i form af et gammelt 
rør, og vi vil forsøgsvis etablere en kreatur-overgang. 

Stenskovvandløbet skal ifølge vandplanerne fungere som gyde- og opvækstvandløb for 
ørreder med god økologisk tilstand, idet vandløbet tidligere har huset en ørredbestand, 
som efter nedlæggelse af Fensmark renseanlæg blev trængt på grund af manglende vand 
særligt i sommerhalvåret. For at afhjælpe problemet med manglende vand blev der i 2015 
etableret en klima-sø øverst i systemet, som nu er med til at sikre vandføringen. 
Dermed er der skabt grundlag for, at en sund ørredbestand igen kan indfinde sig. 

Projektets Lokalitet: 

Stenskovvandløbet er privat og udspringer i den vestlige del af Fensmark og løber ud i 
Vasegrøften – se nedenfor. En måling på kort angiver mere 3 km vandløb. 
I 2015 blev der etableret en klimasø med afløb til vandløbet. Klimasøen er med til at sikre 
vandføringen i sommerhalvåret. 



 

 
 

          
           

 

Projektstrækning af Stenskovvandløbet med stiplet rød linje, rørføringer med 
blå prikker, sort prik er kreatur-overgang og lyseblå prik er lunke af cement-rør. 

Det  meste  af  vandløbet  løber  gennem  skov og  har  et  godt  fald.  Vandløbet  slynger  kraftigt  
gennem  skoven  og  de  fysiske  forhold  er  gode  og  varierer  med  stryg,  høller  og  
underskårne  brinker.  
Projektstrækningen  omfatter  de  sidste  ca.  400  m  af  vandløbet,  hvor  det  kommer  ud  af  
skoven  og  til d et  ender  i V asegrøften  –se  nedenfor.   
På  de  første  ca.  150  m  er  de  fysiske  forhold  fortsat  meget  varierede,  og  vandløbet  ligger  
terrænnært.  Der  er  dyrket  mark på  den  ene  side  og  græsset  eng  på  den  anden.   
Det  gennemsnitlige  fald  er  her  knap  16  0/00.   
De  sidste  ca.  250  m  har  tidligere  været  rørlagt,  men  er  åbnet  op  mellem  1983–85.  
Vandløbet  slynger  sig  mindre  her,  og  er  gravet  ca.  1-1½  m  under  terræn.   
Der  er  græsset  eng  på  begge  sider.   
Ifølge  opmålte  bundkoter  varierer  faldet  mellem  ca.  5  0/00 og 7 0

  1  /00  og  er  gennemsnitligt  
ca.  11  0/00.   
Det  meste  af  den  samlede  projektstrækning  er  bevokset  med  træer  og  buske.  
Gennemsnitsbredden  er  100-120  cm.  Bunden  veksler  mellem  partier  med  sten  og  grus og  
strækninger  med  sand.  De  nederste  250  m  er  tydeligt  mere  sandede.  Sandet  stammer  
sandsynligvis fra  græssende  kvægs passage  hen  over  vandløbet  2–3  steder  på  
strækningen.   
Gruset  er  på  hele  strækningen  flere  steder  kittet  sammen  af  sedimenteret  materiale,  og  
det  vurderes at  det  er  vanskeligt  for  ørreden  at  udnytte  til  gydning.  
Vandløbet  er  registreret  som  beskyttet  efter  naturbeskyttelseslovens §  3.   
Dog  er  de  nederste  ca.  250  m  inden  udløb  ikke  registreret.   



             
             

       
 

 
 

 
 

   
 

          
              

           
         

             
  

Denne del af vandløbet har været rørlagt, men er blevet åbnet mellem 1983–85. 
Stenskovvandløbet munder ud i Vasegrøften som er en del af Natura 2000-området N163 
Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose. 

Projektstrækning. 

Beskrivelse af projektforslaget 

Naturstyrelsen udsatte tilbage i foråret 1987 ørredyngel i vandløbet. Styrelsens 
elbefiskninger i 1990’erne viste høje tætheder af ørred. Op igennem 00’erne er der ikke 
konstateret ørred trods de gode fysiske forhold. Det hænger sandsynligvis sammen med 
nedlæggelse af Fensmark renseanlæg i 1990’erne. Renseanlægget havde udløb til 
Stenskovvandløbet og med nedlæggelsen afskar man en stor del af vandet særligt i 
sommerhalvåret. 
I  2018  har  Naturstyrelsen  igen  konstateret  ørred  ved  elfiskeri.   
Etablering  af  en  klimasø  i  2015,  som  sikrer  vandføringen  om  sommeren,  kan  meget  vel  
tænkes at  muliggøre,  at  en  ørredbestand  igen  kan  indfinde  sig.  
Etablering  af  gydebanker  og  skjulesten  vil  skabe  forbedrede  fysiske  forhold  og  give  gode  
gyde- og  opvækstforhold  for  ørreder.   



              
            

           
            

         
           

           
 

      
 
 

 
 

              
           

            
              

  
 

            
          

 

 

 

  

 

Arealet af egnede gydeområder og skjulesten på den nederste del af vandløbet er dog 
begrænset på grund af bl.a. tilsanding og sammenkitning af gydemateriale, og etablering 
af nye gydeområder vil dermed fremme udviklingen af en ørredbestand. 
Det udlagte gydegrus vil samtidig også fungere som levested for de smådyr 
(invertebrater), der foretrækker friskt strømmende og iltrigt vand. 
Gydebankerne kan derved bidrage til en bedre tilstand for kvalitetselementerne fisk og 
smådyr og dermed til, at vandløbet kan opfylde sin målsætning. 

Projektforslaget indebærer følgende ændringer i Stenskovvandløbet: 

Gydebanker. 

På projektstrækningen vil der blive udlagt i alt 6 gydebanker bestående af gydesubstratet i 
en blanding af 15% singels (ø 32-80 mm) og 85% nøddesten (ø16-32mm). 
Gydesubstratet udlægges i et jævnt lag på 20-25 cm oven på eksisterende vandløbsbund, 
idet der ikke er behov for at udskifte bunden, da faldet på strækningen sikrer minimal 
opstuvning. 

På projektstrækningen fordeles gydesubstratet med 2 gydebanker på de øverste 150 m af 
strækningen og 4 gydebanker på de nederste 250 meter. 

På  de  øverste  150  meter  udlægges to  gydebanker.  
Den  ene  gydebanke  udlægges med  en  længde  af  ca.  15  meter  på  en  lokalitet,  hvor  
bundbredden  er  knapt  1,8  meter  og  hvor  der  i  forvejen  er  et  naturligt  stryg,  som  dog  
mangler  egnet  gydesubstrat.  Denne  gydebanke  er  nævnt  særskilt,  idet  den  i  dimensioner  
er  i sæ rklasse  i f orhold  til d e  øvrige  gydebanker  (5,4  m3).   
Den  anden  gydebanke  er  mindre,  ca.  5  meter  lang  (1  m3).   

På  de  nederste  250  m  udlægges 4  gydebanker.  
For  disse  4  gydebanker  gælder,  at  de  alle  er  5  meter  lange,  og  udlægges jævnt  fordelt  på  
de  nederste  250  meter,  -nedstrøms for  den  nu  nedlagte  bro  over  åen  (i  alt  for  de  4  
gydebanker,  4  m3).  

I  alt  skal d er  udlægges 10,4  m3  gydesubstrat.  

Det  gennemsnitlige  fald  på  projektstrækningen  er  11  0/00.  Gydebankerne  må  ikke  etableres  
med  for  stort  fald,  da  grus og  ørredæg  dermed  kan  blive  skyllet  væk.  Derfor  vil  det  blive  
forsøgt  at  finde  egnede  delstrækninger,  hvor  faldet  er  bedst  egnet.  Sådanne  
delstrækninger  forventes at  være  begrænsede  og  derfor  konstrueres gydebankerne  med  
en  længde  på  5  meter  mod  de  i D TU A quas vejledning  anbefalede  10  meter  

Gydebankerne  vil  blive  udlagt  ifølge  vejledningen  fra  DTU  Aqua:  ”Sådan  laver  man  en  
gydebanke”,  se:  
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  ca.  5  

https://vimeo.com/110116920.  

https://vimeo.com/110116920


 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

           
      
              

            
   

meter  ved  et  fald  på  11  0/00,  (5  cm  ved  gydebankens begyndelse,  2½  cm  opstuvning  2½  
meter  opstrøms,  og  udlignet  5  meter  opstrøms).  

Brinksikring og skjulesten 

På den nederste delstrækning, nedstrøms den nu nedlagte rørbro, udlægges der spredte 
større sten (100-300 mm) på strækningen. 
Disse sten skal fungere som brinksikring og skjulesten for fisk og smådyr, og lægges 
mellem gydebankerne således, at de første sten udlægges mindst 10 meter nedstrøms 
hver gydebanke. 



           
    

 

 

 
 

        
           

      
 
 

        
 

De største sten, Ø 300 mm, udlægges langs kanten således, at brinken og 
skråningsanlægget sikres mod nedskridning. 

Der  udlægges 2-4  sten  pr.  løbende  meter  bred,  i a lt  ca.  3,6  m3.   
Udover  sten  til  skjul  og  brinksikring  ønsker  vi a t  minimere  sedimenttransporten  i  vandløbet  
på  projektstrækningen,  der  pt.  afgræsses af  kreaturer.   
Disse  kreaturer  har  etableret  adskillige  vadesteder.  
Derfor  vil  vi  forsøgsvis etablere  et  vadested  med  ”brolagte”  sten  således,  at  transporten  af  
sand  fra  vadestedet  minimeres  i vi dest  muligt  omfang.   

Stenskovvandløbet, ved forhenværende rørbro. Delstrækning 1 ligger opstrøms, 
delstrækning 2 nedstrøms. Netop her vil vi forsøgsvis etablere en kreaturovergang 

ved udlægning af pak-sten i vandløbsbunden. 

Ligeledes vil vi sikre passage ved to rørføringer. 

1.  Den  ene  kan  blot  fjernes.  Der  er  tale  om  et  rør  Ø75  cm,  som  er  blevet  brugt  som  
overkørsel  på  lokaliteten.  Lodsejer  bruger  ikke  længere  denne  overkørsel,  men  
røret  stopper  ofte  til  i  efterårs- og  vintermånederne,  hvorefter  der  er  tale  om  en  
regulær  spærring.   



 

                                                         
                                                                                        
 
 

         
  

 
 

 
 

           
           

For  at  sikre  lodsejerens mulighed  for  fremadrettet  at  kunne  krydse  vandløbet,  vil  vi  
lægge  sten  i  bunden  i  stil  med  kreatur-overgangen  nedstrøms på  
projektstrækningen.   

2.  Ved  den  øverste  sporadisk impassable  rørføring  1½  km  opstrøms for  
projektstrækningen,  der  også  her  består  af  en  overkørsel  af  et  rør  Ø75  cm,  vil  vi  
lægge  ca.  2  m3  sten  i  størrelser  mellem  Ø75-300  mm  nedstrøms for  rørføringen  for  
at  hæve  bunden  op  til n iveau  af  rørudløbet.   
Dette  vil  sikre  passage.  De  valgte  størrelser  sten  skal  sikre,  at  stenene  pakker  og  
ikke  vil  give  anledning  til  at  kunne  bruges  til  gydegrus,  endsige  sættes i  drift  ved  
store  afstrømninger.      

Rør, der blot skal fjernes. Rør, der skal sikres passage ved 
udlægning af sten nedstrøms. 

Udlægning af skjulesten påvirker ikke vandløbets vandafledningsevne jf. anbefalinger fra 
DTU Aqua. 

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.  11  m3  gydesubstrat  og  ca.  7  m3  sten  til  brinksikring  og  skjul,  samt  kreatur-
overgang  og  sikring  af  passage  inkl.  levering  til  en  samlet  værdi  af  ca.  17.000.- kr  (ekskl.  
moms).   
Udlægningen  vil  ske  ved  hjælp  af  engagement  fra  ”de  frivillige”  fra  Suså  Lystfiskerforening  
og  Grusbanden.  
Det  vil  i  den  forbindelse  være  ønskeligt,  hvis Næstved  Kommune  vil  lægge  gydegruset  og  
sten  ned  i  vandløbet  således,  at  de  frivillige  derefter  kan  rette  det  til  og  sikre  maksimal  
effekt  af  sten  til b rinksikring  og  skjul.   
Det  vil  kunne  gøres på  en  eftermiddag,  idet  det  er  muligt  at  køre  med  en  lastbil  langs  
vandløbet  og  lægge  gruset  direkte  i va ndløbet  på  delstrækning  1.  På  delstrækning  2  vil d et  
sandsynligvis være  nødvendigt  at  udlægge  de  4  gydebanker  ved  håndkraft.  Vi  vil  derfor  
lægge  en  bunke  af  gydegrus  ved  vadestedet  for  kreaturer,  og  herfra  køre  det  til  
gydebankerne  med  trillebøre.   
Tilkørslen  til  vandløbet  vil  kunne  foregå  hen  over  Eriks mark,  og  der  vil  i  den  forbindelse  
være  et  tab  af  afgrøder.  
Dette  vil b live  kompenseret  af  Næstved  Kommune.  

Forhåndstilladelse fra Lodsejer. 

Vi har haft en fin dialog med lodsejere og har i den forbindelse indhentet underskrifter til 
fortsat samarbejde. 
Undertegnede og samarbejdspartnere 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 entreprenøren kan lægge grus 
og sten direkte i vandløbet. 
Ligeledes har vi garanteret, at lodsejerens dræn ikke beskadiges og at gydebankerne 
placeres således, at der ikke sker ændringer i ”trækket” på drænene. 

Vi har desuden, forlods haft en snak med Næstved Kommune, og her ser man også 
positivt på projektet, ikke mindst på baggrund af det lokale frivillige initiativ, både blandt 
foreningsfolk og blandt Grusbanden, samt det faktum, at der er foretaget miljømæssige 
tiltag, bl.a. klima-søen, der sikrer, at vandløbet i fremtiden har potentiale til at opnå god 
økologisk tilstand, også målt på ”ørred-indekset” på strækningen. 

I forbindelse med projektet er der taget kontakt til Sydsjællands Ørredfond, der forestår 
udsætning af ørredyngel i området. 
I Sydsjællands Ørredfond ser man positivt på muligheden for at ”booste” den meget 
spinkle bestand med yngeludsætning i en kort årrække indtil bestanden er re-etableret. 

Tidshorisont 

På vegne af Suså Lystfiskerforening og Grusbanden, vil vi arbejde for at udføre projektet i 
sensommeren 2020, sandsynligvis i august. 

Vi håber, det er muligt i denne periode, idet der normalt er 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. 
Udførelse  af  projektet  i  sensommeren  vil  bl.a.  betyde,  at  Stenskovvandløbet  eventuelt  
allerede  i å r  kan  modtage  første  portion  yngel,  hvilket  typisk foregår  i m aj-juni m åned  og  vil  
booste  den  spinkle  ørredbestand.  

Bilag: Kort over de anførte strækninger, lodsejergodkendelse for samarbejde og andre 
dokumenter. 

Med venlig hilsen 

Suså Lystfiskerforening, 

v/ formand (m/k), 
Christina Skou Hansen, 
Irisvænget 5 
4160 Herlufmagle, 
Tlf. 28594160, 
Mail: krulle_1988@hotmail.com 

Den sjællandske Grusbande, 
Vand- og fiskepleje, 

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