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Restaurering af Kalvemose Å st. 3000-3941. 
Som indsats i vandområdeplanerne, ønsker Holbæk Kommune at restaurere Kalvemose Å på en 941 
meters strækning der forløber gennem et grønt fællesareal i Rørvangsparken, langs industrikvarteret 
”Rørvangsvej” til Omfartsvejen.  

Projektets formål er at restaurere 941 m af Kalvemose Å, ved at øge den fysiske variation og dermed 
forbedre de fysiske og biologiske forhold i vandløbet. Projektets tiltag skal bidrage til at sikre målopfyl-
delse hos ørredbestanden (DFFVø), planteindekset (DVPI) og faunaindeks (DVFI) i vandområdet. 

Projektforslag (afledt fra detailprojektering)  
Projektstrækningen udgøres af 941 km vandløb som opdeles i to delstrækninger, delstrækning 1 (st. 
3000-3250) og delstrækning 2 (st. 3250-3941) og udføres i overensstemmelse med detailprojekterin-
gen i bilag 1.  

Figur 1: Opdateret luftfoto fra 2020. Rødt: Projektstrækning.  
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Tiltag 
Delstrækning 1 (st. 3000-3250):  

• Udlægning af sten i siden: Vandløbet bugtes svagt ved at udlægge store sten i vandløbets 
ene side og grave tilsvarende af i den modsatte side. Disse ændringer foretages 5 steder. 
Profilet ændres disse steder til et tilnærmet dobbeltprofil således at vandløbet indsnævres i 
bunden men vandføringsevnen ved store vandføringer opretholdes.  

• Udplantning af træer: Der plantes rødel på ca. 100 meter for at supplere de eksisterende ved-
planter, skabe formstabilitet og skygge for tagrørene. I alt plantes 20 træer på denne stræk-
ning. Træerne plantes så vidt muligt på vandløbsbrinken.  

Delstrækning 2 (st. 3250-3941):  

• Udlægning af sten i siden: Vandløbet bugtes svagt ved at udlægge store sten i vandløbets 
ene side og grave tilsvarende af i den modsatte side. Disse ændringer foretages 7 steder. 
Profilet ændres disse steder til et tilnærmet dobbeltprofil således at vandløbet indsnævres i 
bunden men vandføringsevnen ved store vandføringer opretholdes.  

• Udplantning af træer: Der plantes rødel på ca. 200 meter for at supplere de eksisterende ved-
planter, skabe formstabilitet og skygge for stivstænglet vandløbsvegetation. I alt plantes 40 
træer på denne strækning. Træerne plantes så vidt muligt på vandløbsbrinken. 

Figur 2: Kortmateriale fra forundersøgelse m. detailprojektering. Lyseblå: Projektstrækning. Rød: Forslag 
til lokationer for profilændring v. udlægning af sten og tilsvarende afgravning i modsatte side. Grøn: For-
slag til lokationer for plantning af træer.  
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Baggrund 
Kalvemose Å har sit udspring ved Holbæk, vandløbet strækker sig 13,5km vestpå hvor det har sit ud-
løb i Tuse Å. Herfra ledes vandet nord med udløb i Holbæk Fjord.  

Vandområdet o8498_b udgøres af en 941 meters strækning i Kalvemose Å fra st. 3000-3941. Miljø-
målsætningen for vandområdet er udpeget til ”God økologisk tilstand”.  

Vandområdets tilstand måles ud fra tre parametre, smådyr, fisk og makrofytter. Den nuværende til-
stand er for smådyr ”moderat økologisk tilstand”, fisk ”ukendt” og makrofytter ”ukendt”. Den samlede 
tilstand vurderes som ”moderat økologisk tilstand”. Projektstrækningen er udpeget i indsatsprogram-
met/vandplan1 og tildelt virkemidlet ”udlægning af groft materiale” 

Vandområdeplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere 
vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandramme-
direktiv. De danske kommuner er ved lovgivning bundet af vandplanen og skal herunder sikre gen-
nemførelsen af indsatsprogrammet ved at udføre hovedparten af indsatsprogrammerne i praksis.  

I 2016 fik Holbæk Kommune udarbejdet en forundersøgelse af Kalvemose Å st. 3000-3941 (se bilag 
1). Forundersøgelsen havde til formål at redegøre mulighederne for at gennemføre vandplansindsat-
sen fra vandplan 1 (vandområde ID: o8498_b). I vandplan 1 var vandområdet tildelt virkemidlet ”re-
staurering” som senere er oversat i vandplan 2 til ”udlægning af groft materiale”.  

Forundersøgelsen indeholder en detailprojektering med konkrete tiltag som hvis realiseret, vil bidrage 
til at vandområdet opnår ”god økologisk tilstand”. Projektet er vurderet værende omkostningseffektivt 
ud fra de Excel ark leveret af styrelsen. Forundersøgelsen foreslår anvendelse af virkemidlerne ”ud-
lægning af groft materiale” samt ”træplantning”. 

Detailprojekteringen Forundersøgelsen foreslår anvendelse af virkemidlerne ”udlægning af groft mate-
riale” samt ”træplantning”. 

1. Profilændring med udlægning af sten i vandløbets ene side og kompenserende afgravning i 
modsat side 

2. Plantning af træer 

Plantning af træer indgår ikke som tiltag i virkemidlet ”Udlægning af groft materiale” da ”Plantning af 
træer” er et selvstændigt virkemiddel. Holbæk Kommune har derfor ansøgt om tilladelse til udskiftning 
af virkemidler, ved tilføjelse af ”Plantning af træer” til virkemidler de må anvendes i vandområdet. 

Holbæk Kommune har i 2020 ansøgt om udskiftning af virkemiddel, samt finansiering af projektet hos 
Miljø- og Fiskeristyrelsen via den statslige ordning ” tilskud til kommunale projekter vedrørende vand-
løbsrestaurering – EHFF – etablering”.  

Projektet forventes at skabe øget fysisk variation i vandløbet, øge yngle- og opvækstforhold for ørre-
der. Projektet vil på den måde bidrage positivt til målopfyldelse samt udviklingen af vandløbets flora og 
fauna. 

Berørte lodsejere og interessenter 
Foregående for ansøgning om tilskud til projektet har Holbæk Kommune været i dialog med ejerne af 
de tilstødende matrikler. Der fremkom ingen indvendinger mod projektet, dog med forbehold for at an-
vendelsesvilkår på egne matrikler ikke ændres. Vandsynsgruppen for Tuse Å systemet har også været 
inkluderet i processen. Hovedpointerne fra dette møde var ønske om, at afvandingen skal sikres så 
den ikke påvirkes negativt, at eksisterende dræn ikke beskadiges og at der bør udarbejdes på en plan 
for hvordan den fremtidige vedligeholdelse af de nyplantede træer sikres.  
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Afstrømningsmæssige forhold 
Projektet vil medføre en ændring af vandløbets profil 12 steder med en strækning på 5 meter for hver. 
For at opretholde vandløbets regulativmæssige vandføringsevne og sikre afvandingen, graves der i 
den modsatte side af vandløbet, der hvor der bliver udlagt sten. Projektet vil på denne måde ikke have 
negative konsekvenser for vandføringen i vandløbet. 

Der er 3 Q/h-stationer på strækningen placeret ved st. 3000, st. 3250, og st. 3750. Dybeste drænkote 
st. 3000 er i regulativet angivet til 16,83 m og st. 4024 til 16,18 m (DVR90). Der vil være de samme 
krav til vandføring og dræningsdybder på strækningen efter projektets udførsel. 

Økonomi  
Projektet finansieres af Miljø- og Fiskeristyrelsen.  

Tidsplan 
Projektet forventes udført i 2021. Projektperioden afhænger af den givne tilsagnsdato.  

Lovgrundlag 
Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens1 §3, projektet kræver derfor dispensation fra natur-
beskyttelseslovens §3 og godkendelse efter vandløbslovens2 §37 stk. 1. 

Projektet er omfattet af reguleringsbekendtgørelsens3 §1 stk. 4 ”restaurering af vandløb. Jf. § 14 regu-
leringsbekendtgørelsen skal der indhentes udtalelser fra interesserede myndigheder m.v. jf. § 24 i 
samme bekendtgørelse skal projektet fremlægges i offentlig høring i 8 uger.  

 

1 LBK nr. 240 af 13. marts 2019: Lov om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven) 
2 LBK nr. 1217 af 25. november 2019: Lom om vandløb (Vandløbsloven) 
3 BEK nr. 834 af 27. juni 2016: Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (Reguleringsbekendtgørelsen) 


