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Kjeldbæk - Fjernelse af to spærringer 

- Projektbeskrivelse 

 

 
Kort over projektområdet (spærringer markeret med røde prikker) 

 

Projektets beliggenhed: 

De to spærringer ligger begge på matrikel 24a, Hvorslev By, Hvorslev. Nærmeste 

adresse er Danstrupvej 10, 8860 Ulstrup. Området er beliggende ca. tre kilometer syd-

vest for byen Ulstrup. Spærringerne ligger på den øverste del af Kjeldbæk, hhv. nord 

og syd for Danstrupvej. 

Den nordligste spærring ved søen har Naturstyrelsens reference nr.:  AAR-00302. Der 

er ifølge Naturstyrelsens MiljøGIS kort 597 meter åbent vandløb opstrøms søen.  

Den sydligste spærring har Naturstyrelsens reference nr.:  AAR-00301. Opstrøms her-

for er der ifølge Naturstyrelsens MiljøGIS kort 386 meter åbent vandløb. Herefter er 

vandløbet rørlagt på en kortere strækning op til vandløbsoplandets top. 
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Projektets formål: 

 

Formål med projektet er at skabe fri passage i Kjeldbæk og derved forbedre levevilkår 

for de fisk og smådyr, hvis livscyklus er afhængig af at kunne vandre i vandløb. 

 

 

Nuværende tilstand: 

 

 

 

 

Figur 1: Projektområdet – oversigtskort over elementer – spærringer er markeret med en rød prik 
 

Smådyrsfauna i Bækken: Naturstyrelsen har en ikke-aktiv faunastation ved Danstrup-

vej. Det eneste data der eksisterer herfra, er et notat fra 15-08-1989, hvor der ikke er 

lavet feltbedømmelse pga. at vandløbet var udtørret. Ifølge lodsejer Niels Laurits Sø-

gaard er der normalt vand i bækken hele året rundt. Derfor er der basis for et varieret 

dyreliv i bækken, og dermed er det vigtigt, at der er passage for smådyr og fisk. Læn-

gere nedstrøms i Kjeldbækken ved Hagenstrupvej er der i år 2010 målt en DVFI 

(Dansk VandsløbsFauna Index) på 7, som er den højest opnåelige faunaklasse. Dette 

er et udtryk for, at vandløbet har en høj kvalitet med rent vand, varierede fysiske for-

hold og god strøm. 

 

 

 



3 

 

3 

 

Sø nedstrøms Danstrupvej: 

Der forekommer der en del okker på strækningen nedstrøms Danstrupvej og ned til 

søen på matrikel 24a HVORSLEV BY, HVORSLEV. Favrskov Kommune målte 10. 

marts 2014 koncentrationen af opløst jern Fe++ (det udfældes senere som okker) i 

Kjeldbækken umiddelbart op- og nedstrøms ovenævnte sø. Måleudstyret var et ECO 

testkit, hvor koncentrationen af Fe++ aflæses visuelt via en farveskala. Derfor skal re-

sultaterne ikke opfattes som eksakte værdier, men med en usikkerhed på 0,2 mg/L.   

Det vandopløste jern påvirker typisk fisk og smådyr, når det findes i koncentrationer 

over 0,5 mg/l. Opstrøms søen blev koncentrationen af opløst jern målt til over 1 mg/l, 

mens koncentrationen nedstrøms søen var 0,3 mg/l. Det er tydeligt, at jernet udfældes 

i søen, som derved renser vandet for det meste af okkeren. Opstrøms søen var der ty-

delige okkerbelægninger på sten og  grene, mens disse var uden okker nedstrøms sø-

en. Søen fungerer som et vigtigt okkerrensningsbassin, selvom den ikke er anlagt med 

det formål. Der gives normalt ikke tilladelse til at etablere indskudte søer i vandløb, da 

det kan virke som en faunaspærring og forhindre fri kontinuitet for dyrelivet i vandløbet. 

Favrskov Kommune vurderer, at miljøgevinsten ved at beholde søen er større end hvis 

den fjernes, da okkeren i vandløbet vil fortsætte nedstrøms og skabe dårlige levevilkår 

på en længere strækning af Kjeldbækken. Men nedenstående projekt skabes passage 

gennem søen, og det vurderes samtidig, at et eventuelt fremtidigt tab/dødelighed af ør-

redungfisk (smolt) i søen vil være ubetydeligt, da søen er meget lille (ca. 400 m2), og 

der kun er ca. 600 meter åbent vandløb opstrøms søen, hvor der efter projektets gen-

nemførelse kan trække fisk op. Det vurderes, at effekten af en nedlæggelse af søen vil 

have langt større negativ indflydelse for ørredbestanden i form af øget okkerpåvirkning 

på især ørredæg og -larver samt andre smådyr i bækken.    

  

Overkørsel opstrøms Danstrupvej: 

Der er en faunaspærring i form af et niveauspring på 50 cm fra udløb af rør under 

overkørslen og ned til vandløbsbunden (se foto 1). Derudover ligger røret med et stort 

fald på 25 promille. Det er således ikke muligt for smådyr og fisk at passere røret i op-

strøms retning.  
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Foto 1: Rørstyrt ved overkørsel Opstrøms Danstrupvej Foto 2: Afløb fra sø nedstrøms 

Danstrupvej 

 

 

Foto 3: Sø dannet ved opstemning 

af Kjeldbæk nedstrøms Danstrup-

vej 

 

Forbedrende tiltag: 

 

Afløb fra sø nedstrøms Danstrupvej 

Her er der indgået en aftale om udgiftsfordeling på projektet, da en del af arbejdet be-

står i vedligehold og sikring af opstemningen. Se Bilag 1.  
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Projektet består i at etablere faunapassage ved hjælp af et afløb fra søen, som har et 

så naturligt fald som muligt. Afløbet etableres med samme dimensioner som det eksi-

sterende forløb af Kjeldbækken umiddelbart nedstrøms søen: 

 

Nyt afløb fra Sø (se kortbilag 2): 

Der etableres et åbent afløb øverst i dæmningen, hvor afløbet fra søen ligges i vestsi-

den af søens ende. Afløbet skal starte med et jævnt fald, så der hverken er en over-

faldkant eller brat overgang fra det stillestående søvand til en rivende strøm. De første 

meter af afløbet sikres med sten i siderne og grus i bunden.  

Bundbredde i hele afløbet: En meter – kan dog variere efter forholdene. 

Højde fra vandløbsbund op til terræn: gennemsnitligt 50 cm, men med variation i 

vanddybden fra ca. 5-30 cm. 

Anlæg, vandløbssider: 1:2, dog med forbehold for at det nogle steder kan blive mere 

stejlt pga. skrænten i den smalle ådal. 

Længde af afløb: ca. 150 meter. Længden kan reduceres, hvis det viser sig umuligt at 

køre i det nederste af projektområdet. 

 

Fald på afløbsstrækningen: ca. 16 promille i gennemsnit. Der indlægges flere stræk 

med fald egnet til gydning (5-6 promille). På 150 meter afvikles i alt 2,32 meter fald, 

hvor det nuværende bækforløb er ca. 80 meter. Højden på søopstemningen er 1 me-

ter. For at give plads til gydearealer med lavere fald end det gennemsnitlige så afvikles 

noget af faldet ved spredt udlægning af sten på udvalgte områder, hvor vandet kan ris-

le igennem uden at skabe problemer med faunapassage. Dette laves for at efterligne 

noget af den naturlige dynamik og faldvariation, som er i et skovvandløb. 

Det nuværende fald på vandløbet er ca. 16 promille i området. Der er et naturligt stort 

fald i terræn, så det er ikke muligt at reducere faldet yderligere. Ved at gøre den nye 

vandløbsstrækning længere end den eksisterende kan der kompenseres for det ”op-

hobede” fald på 1 meter ved søopstemningen. 

Forløb af afløb: Dette anlægges med variation i både bredde, dybde samt i et slynget 

forløb med slyng for hvert 5-7 gange vandløbets bredde. 

Forbrug af gydegrus: I alt 6 m3 til gydebanker. På steder med passende fald anlægges 

fire gydebanker á ca. 7 meters længde og i alt 20 cm tykkelse. 

Forbrug af singles og håndsten:20 m3. Der ilægges generelt 10 cm gruslag på hele 

strækket for at minimere erosion i det nygravede forløb.  

Sammensætning af gydegrus: 

85 % sten på 16-32 mm (”nøddesten”). 

15 % sten på 32-80 mm (”singles”+”håndsten” 

Forbrug af skjulesten: 6 m3 i størrelsen ca. 100-250 mm. Disse udlægges spredt på 

strækket, og skal fungere som skjul (levesteder for smådyr og fisk). 

Samlet forbrug af sten: 6+20+6 = 36 m3 

 

Geologisk set er der meget grus i den eksisterende vandløbsbund, og derfor er det na-

turligt også at udlægge en tilsvarende mængde grus og sten i det nye forløb. Samtidig 

er det også vigtigt, at det nye forløb holdes fast bestemte steder, så vandet ikke erode-

rer sig væk fra afløbet og med stejlt fald ned til den eksisterende del af Kjeldbæk.  
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Overkørsel opstrøms Danstrupvej 

 

 

Figur 2: Sort pil viser placering af overkørsel 

 

Der skabes passage ved at udligne faldet og fjerne overkørslen. Ejer har besluttet, at 

overkørslen kan fjernes, og herved kan faldet bedst muligt kan udlignes. Eksisterende 

dræn Ø10cm fra vest og øst med udløb lige nedstrøms overkørslen samles i vestsiden 

af bækkens brink og forlægges med udløb 50 meter nedstrøms den nuværende over-

kørsel. Ved at lægge det nye drænforløb inde i brinken frem for under bunden af bæk-

ken vil miljøpåvirkningerne begrænses hvis drænet på et senere tidspunkt skal vedli-

geholdes eller graves fri.      

Det resulterende fald på de 50 meter nedstrøms overkørslen vil være ca. 10 promille. 

Vandløbet slynges i det eksisterende tracé, hvilket er muligt når bunden hæves. Der 

udlægges sten og grus på strækningen for at øge den fysiske variation.  

 

 

Anlægsarbejde: 

 Udligning af fald med jord og derpå gydegrus og skjulesten nedstrøms rør (på 

en 50 meter strækning): Vandløbsbunden hæves i alt ca. 80 cm ved den eksi-

sterende overkørsel (figur 2), og bundhævningen reduceres gradvist hen mod 

slutningen af 50 meter- strækningen. Af de 80 cm bundhævning består det 

første lag af 60 cm jord og dernæst udlægges grus og sten i ca. 20 cm tykkel-

se. 

 I stedet for retablering af nuværende overkørsel, så er det aftalt med ejeren af 

matrikel 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV, at den opstrømsbeliggende over-
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kørsel forbedres i stedet, og dette er mere omkostningseffektivt end at udskifte 

eksisterende overkørsel. 

 Opstrøms overkørslen på figur 2: Det nuværende fald på 25 promille gennem 

røret udlignes automatisk ved at sedimenteret sand vandrer nedstrøms efter 

fjernelse af røret. Der udlægges groft grus og enkelte større sten på dette 

stræk.  Der skabes så stor variation i vandløbet som muligt for at gøre vandlø-

bet længere og faldet mindre opstrøms overkørslen, som fjernes. 

 Forlægning af dræn fra vest og øst ca. 50 meter nedstrøms overkørsel på figur 

2.  

 

Forbrug af sten: 

 Nedstrøms overkørsel: 5 m3 gydegrus med 85/15 % sammensætning (se 

ovenfor under ”sammensætning af gydegrus” på s. 6. Dertil 2 m3 skjulesten og 

3 m3 singels+ håndsten. 

 Ovenfor overkørslen: 4 m3 groft grus (singles+ håndsten) 

  I alt: 4 m3 groft grus, 2 m3 skjulesten, 3 m3 singels+ håndsten samt 5 m3 gy-

degrus = 14 m3 sten 

 

   

Overkørsel på matrikel 1y, Hvorslev By, Hvorslev 

 

 

Figur 3: Sort pil viser placering af overkørsel. 
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 Det er aftalt med lodsejer af matrikel 1y, Hvorslev By, Hvorslev, at ovenståen-

de overkørsel udbedres i dette projekt til at blive lodsejers primære overkørsel 

på matriklen. Denne aftale kompenserer lodsejer for det tab, at den første 

overkørsel i skel mellem matrikel 1y og 24a fjernes i forbindelse med udligning 

af rørstyrtet. Udbedringen af overkørslen består i en omlægning med et nyt rør 

og ny kørebelægning på røret. Entreprenør vurderer behov for materialer til 

selve overkørslen. Rørdiameteren på det nye rør under overkørslen bliver 

samme diameter eller lidt større end det eksisterende.  

 

 

Projektets forventede resultater: 

Søens okkerrensende effekt bibeholdes, og der skabes faunapassage op til det øver-

ste af Kjeldbækken. Dette vil kunne give en større artsrigdom oven for de nuværende 

spærringer, og der vil sandsynligvis komme ørreder opstrøms for søen og overkørslen. 

Bækken rummer en naturlig ørredbestand, og det er sandsynligt, at ynglen vil sprede 

sig oven for søen og overkørslen, når projektet er gennemført. 

 

Projektets konsekvenser for Natura 2000-områder og beskyttede arter (Bilag IV-

arter): 

Projektet ligger ikke i eller i nærheden af Natura 2000 områder. Nærmeste Natura 

2000 område er ”Lovns bredning, Hjarbæk Fjord og Skal, Simested og Nørre Ådal, 

Skravad Bæk”, som ligger ni kilometer fra projektområdet. Projektet vurderes ikke at 

kunne påvirke hverken nærmeste Natura 2000 område eller arter opført på Habitatdi-

rektivets bilag IV.  

 

Projektets effekter for berørte akvakulturanlæg: 

Der er ingen akvakultur anlæg i Kjeldbækken, og denne afvander ikke til nærliggende 

områder med akvakulturanlæg. 

 

Plangrundlag og myndighedstilladelser: 

Etablering af afløb fra søen kræver en tilladelse efter vandløbsloven samt naturbeskyt-

telsesloven. Omlægning af overkørsel opstrøms Danstrupvej kræver ligeledes tilladel-

se efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.  

Kjeldbæk er et privat vandløb omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3, og søen er lige-

ledes omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. 

Okkerloven: Projektet ligger i et område, som er klassificeret okkerklasse III. Det bety-

der, at der er risiko for, at <20 % af de jordprøver, som er taget i området, er med 

stærkt forsurende jordlag. Det vurderes, at projektet ikke vil give anledning til varige 

okkerudledninger, men at afgravningen af de nye forløb nedstrøms søen kan give an-

ledning til mindre ledninger af okker efter anlægsfasen. Projektet dræner ikke jorden 

mere end den nuværende tilstand, så derfor vurderes projektet kun at kunne give an-

ledning til ubetydelige fremkomster af okker umiddelbart efter anlægsfasen.   

 

Berørte lodsejere: 

Navn Matrikler 

Irene Johanne Møller Søgård 

Niels Laurits Søgård 

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV          (790853) 
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Hvorslev Kirkekasse 

v/ Benny Jensen 

1y HVORSLEV BY, HVORSLEV          (790853) 

 

Bilag : 

Bilag 1: Aftale om udgiftsfordeling mellem Favrskov Kommune og lodsejer Niels Laurits 

Søgård/Irene Johanne Møller Søgard. 

Bilag 2: Tegning – nyt forløb af Kjeldbæk nedstrøms sø. 

Bilag 3. Projekforslag for sammenlægning af dræn umiddelbart nedstrøms overkørsel i 

matrikelskel mellem 24a, Hvorslev By, Hvorslev og 1y, Hvorslev By, Hvorslev. 

 

 Torben Ankjærø,  Biolog 
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Bilag 2: Lyseblåt forløb: Nyt forløb af Kjeldbæk. Blå: Eksisterende forløb af Kjeldbæk. 

Stiplede linjer: højdekurver med 0,5 m højdeforskel. 
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Bilag 3. Projekforslag for sammenlægning af dræn umiddelbart nedstrøms overkørsel i 

matrikelskel mellem 24a, Hvorslev By, Hvorslev og 1y, Hvorslev By, Hvorslev. 

 

 

 


