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1 ORIENTERING 

Ledreborg Å er en del af Langvad Å systemet. Station 0 i vandløbsregulativet er 

angivet som sammenløbet mellem to kommunale vandløb vest for skoven Oren, 

syd for jernbanen. Ledreborg Å løber herfra nordøst, under banen og passerer 

Kisserupvej i station 1.498. Åen løber ved station 5.456 ud i Langvad Å nord for 

Lejre og øst for Gammel Lejre, / 3/. 

 

 

Figur 1-1:  Styrtet ns. Kisserupvej (ROS-698) er vist med rød prik øst for Kisserupvej. Den 

røde prik vest for Kisserupvej markerer det store styrt v. Hule Mølle der ikke 

behandles i nærværende rapport. Baggrundskort: GST Skærmkort, / 6/. 

Ns. Kisserupvej er et stenstyrt der er rester efter en gammel vandmølle. (ROS-

698). Stenstyrtet afvikler ca. 1,7 meter fald over 15-20 meter. I Vandplanen er 

styrtet udpeget som en spærring og er vist med rød prik på Figur 1-1 og Figur 

2-1. Formålet med denne rapport er at detailprojektere restaureringsprojektet og 

udbyde fjernelse af stenstyrtet. 

 



 

 

 

 
 

3 Lejre Kommune: 

Forundersøgelse - Vandløbsrestaurering 

www.niras.dk 

Rapporten skal desuden gøre det muligt at vurdere, hvorvidt en gennemførsel af 

projektet vil leve op til bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 370 af 8. april 2015 

om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering.  

 

Ud over detailprojektet for restaureringsindsatsen redegør nærværende rapport 

således også for bl.a. de nuværende forhold, plangrundlaget for indsatsen samt 

konsekvenserne af indsatsen.  

 

2 VANDPLAN 

Ledreborg Å hører ligesom resten af Langvad Å systemet under Vandplan 2010-

2015 for Isefjord og Roskilde Fjord - Hovedvandopland 2.2, / 1/. I Langvad Å 

systemet er langt hovedparten af strækningerne målsat til god økologisk tilstand 

med krav om opnåelse af DVFI klasse 5. Flere af Langvad Å’s tilløb er målsat til 

DVFI klasse 6 og 7. I Ledreborg Å er strækningen omkring ROS-698 målsat til 

god økologisk tilstand, mens strækningen længere nedstrøms Hule Mølle er 

målsat til høj økologisk tilstand med mål om faunaklasse 7. Målsætning til klasse 

7 ses kun få steder på Sjælland og vidner således om særdeles værdifuld biologi 

på disse strækninger.  

 



 

 

 

 
 

4 Lejre Kommune: 

Forundersøgelse - Vandløbsrestaurering 

www.niras.dk 

 

Figur 2-1:  Målsætning for Ledreborg Å og indsatskrav om genskabelse af kontinuitet 

nedstrøms Kisserupvej  jf.  Vandplaner 2010-2015, MiljøGIS / 6/.  

Der er desuden indsatskrav om fjernelse af spærringer i vandløbet og genska-

belse af kontinuitet. Denne rapport omhandler ROS-698 ca. 50 meter nedstrøms 

Kisserupvej. Jf. Miljøministeriets MiljøGIS, vil fjernelsen af styrtet ns. Kisserupvej 

ROS-698, give adgang til ca. 9.551 m målsat vandløb ovenfor spærringen, / 5/, 

svarende til en referenceværdi på 162.367 kr / 4/.. Ca. 100 meter opstrøms Kis-

serupvej ligger en spærring (ROS-278) grundet styrtet v. Hule Mølle. 

  



 

 

 

 
 

5 Lejre Kommune: 

Forundersøgelse - Vandløbsrestaurering 

www.niras.dk 

3 EKSISTERENDE FORHOLD 

Ådalen er meget markant i terrænet og er grundet vandløbets store fald skåret 

dybt i terrænet. Ådalen nedstrøms Kisserupvej består overvejende af naturarea-

ler. Den sydlige side af ådalen ind mod jernbanen er overvejende bevokset med 

træer. Den nordlige side er lysåben. De vandløbsnære arealer og en del af åda-

len er dækket af rød hestehov.  

Den tidligere møllesø kan ikke ses i terrænet, men resterne af opstemningen 

ligger stadig på tværs af vandløbet og udgør et stenstyrt. Ved optegnelsen af 

Høje Målebordsblade i slutningen af 1800-tallet var der stadig frit vandspejl i 

møllesøen og der er signatur for vandmølle, se Figur 3-1. 

 

Figur 3-1:  Udsnit af Høje Målebordsblade optegnet år 1842-99. Mølledammen og signa-

turen for vandmølle er markeret med rød pil / 7/. 

Ved besigtigelsen var vandføringen meget begrænset. I forbindelse med besigti-

gelsen blev der foretaget en opmåling af strækningen fra Kisserupvej og ned til 

ca. 50 meter nedstrøms de sidste sten i stenstyrtet. Opmålingen er ikke en 

egentligt vandløbsopmåling, men giver et tilstrækkeligt projekteringsgrundlag til 

udarbejdelsen af nærværende projekt. Opmålingen er vist i bilag 2.  

Passagen under Kisserupvej var støbt i beton. I bunden af betonen var der for-

met en rende for at opretholde en hvis vanddybde selv i perioder med meget lille 

afstrømning. På nedstrøms side af betonen havde vandet eroderet bunden så 

der nu var et fald på 10 cm med næsten laminært flow. Faldet vurderes at virke 

som faunaspærre i perioder med små afstrømninger. 
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Figur 3-2: Nedstrøms side af passagen under Kisserupvej. 2015-09-09. 

Vandløbet mellem Kisserupvej og 40-50 meter nedstrøms til den tidligere mølle-

sø, havde gruset og stenet bund og stort fald omkring 20 ‰. Vandløbet havde et 

terrænnært og let slynget forløb og virkede ureguleret på denne strækning. 
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Figur 3-3:  De første 40-50 meter nedstrøms Kisserupvej har vandløbet stort fald og ste-

net/gruset bund. 2015-09-09. 

Den tidligere møllesø var fyldt op med sediment og er delvist groet til. Vandløbet 

havde grov sandbund gennem den tidligere møllesø, ingen større sten og mar-

kant lavere fald end på strækningen opstrøms, hvilket også sås tydeligt af kon-

trolopmålingen (bilag 2). 

Selve styrtet var opbygget i kampesten af varierende størrelse op til 1 m i diame-

ter. Nedstrøms styrtet var der rester af briksikring opbygget i sten. Den tidligere 

mølledæmning var delvist sammenstyrtet og havde karakter af en stor bunke 

sten spredt over 15-20 meter. Et stort træ (ca. Ø120 cm i brysthøjde) var væltet 

ned oven på styrtet og det har derfor ikke været muligt at tage et ordentligt foto 

af styrtet. 
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Figur 3-4:  Styrt og brinksikring set fra nedstrøms side. Styrtet er skjult under træet. 

Brinksikringen ses i fotoets nederste højre hjørne. Det væltede træ er en tveje, 

der er således ikke to væltede træer. 2015-09-09. 

Umiddelbart nedstrøms styrtet var der flere små træer og kvas der var væltet 

ned i vandet, formodentligt i forbindelse med at det store træ blev vindfældet. 
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Figur 3-5:  Ledreborg Å set i nedstrøms retning umiddelbart nedstrøms styrtet. 2015-09-

09 

Vandløbet nedstrøms styrtet virkede ureguleret, og forløbet passer også godt 

overens med hvad der vises på de historiske kort. Vandløbet havde et relativt 

bredt profil med stor breddevariation og stenet og gruset bund. Vandløbet havde 

dog karakter af ét langt stryg, og havde kun få dybere partier. Vandløbet havde 

et stort fald på knapt 20 ‰, se bilag 2. 

Omkring st. 1666 var der et tilløb af en grøft med en bundbredde på 30-40 cm. 

Grøften startede omkring Hovedstadens Forsynings vandboringer på nordsiden 

af vandløbet. Grøften havde sand og grusbund, høj vandhastighed og førte 

skønsmæssigt 25-50% af vandmængden i Ledrebrg Å og bidrog derfor betragte-

ligt til vandføringen nedstrøms tilløbet. 
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Figur 3-6: Ledreborg Å set opstrøms omkring st. ca. 1630 nedstrøms styrtet. 2015-09-09. 

 

Figur 3-7:  Grøft der løber til omkring st. 1666 set i opstrøms retning et par meter op-

strøms udløbet i Ledreborg Å. 2015-09-09. 
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3.1 Afstrømning og årsvariation 

Afstrømningsdata er baseret på data fra faunapassageprojekt ved Dellinge Møl-

le, / 9/. Dellinge Mølle er beliggende ca. 1 km nedstrøms Kisserupvej. 

På denne baggrund kan følgende karakteristiske vandføringer skønnes: 

Tabel 3-1: Karakteristiske afstrømninger for Ledreborg Å ns. Kisserupvej 

Afstrømningsscenarie Vandføring (l/s) 

Sommermiddel 30 

Sommer medianmaksimum 130 

Vintermiddel 130 

Vinter medianmaksimum 450 

Vinter 10 års maksimum 700 
 

På denne baggrund kan den dimensionsgivende vandføring samt geometri for  

vandløbet vurderes. 

Det bemærkes, at vandføringsmålinger for Ledreborg Å rummer perioder, hvor 

Hovedstadens Forsyning (HOFOR) har indvundet vand fra kildepladserne i åda-

len nedstrøms Kisserupvej. Baseret på erfaringer fra projektet v. Dellinge Mølle 

antyder dette, at de målte vandføringer vil ligge i underkanten af de naturlige 

afstrømninger, der vil forekomme i perioder, hvor der ikke indvindes vand. Af-

strømningerne bør derfor tillægges en vis usikkerhed, både i forbindelse med: 

• Perioder med maksimal vandføring, hvor der ikke indvindes vand, og i 

• Perioder med lav afstrømning, hvor der indvindes vand 

3.2 Tekniske anlæg 

Gennem Ledningsejerregistret (LER) er der den 4. september 2015 blevet ind-

hentet oplysninger om ledninger og kabler i området nedstrøms Kisserupvej. 

HOFOR har en stribe drikkevandsboringer på nordsiden af vandløbet. Boringer-

ne er forbundne med en ældre støbejerns ledning. Boringerne og ledningen vur-

deres, at ligge så langt fra vandløbet at de ikke udgør nogen risiko for arbejdet 

med at fjerne stenstyrtet. Arbejdsområdet og adgangsvejen hertil ligger syd for 

ledningen, og det bliver ikke nødvendigt at krydse denne. Respektafstande mv. 

respekteres herved. 
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Figur 3-8: Udsnit af LER oplysninger fra HOFOR ns. Kisserupvej. 

DONG har en 10 kV kabel, der passerer vandløbet ca. 15 meter nedstrøms Kis-

serupvej. Vedledende placering af ledningen er vist på bilag 1. Kablet ligger be-

skyttet i et rør på strækningen under den nuværende passage af vandløbet. 

Kablets dybde under vandløbsbunden er ukendt, men vurderes ikke umiddelbart 

at være til hinder for restaureringsarbejde på strækningen da vandløbets tracé 

og bundkote kun ændres i mindre grad på strækket over kablet. Det kan dog ikke 

afvises at det vil være nødvendigt at sænke kablet ca. 20 cm hvis det ligger min-

dre end 30-40 cm under vandløbsbund.  
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Figur 3-9:  Udsnit af LER oplysninger fra DONG. 10 kV kablet er markeret med rød streg. 

TDC har et kabel liggende langs Kisserupvej, men det går ikke ud i ådalen og 

vurderes ikke at være til hinder for arbejdes gennemførsel. 
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3.3 Plangrundlag 

Der er ingen kommune- og/eller lokalplaner i tilknytning til området omkring Led-

reborg Å. Området er beliggende i landzone / 7/.  

Området på sydsiden af Ledreborg Å nedstrøms Kisserupvej er omfattet af areal-

fredning for Ledreborg Gods, / 8/. Fredningens overordnede formål er at bevare 

det landskabelige billede omkring Ledreborg Gods. 

Der findes ingen fredede fortidsminder i tilknytning til området omkring stenstyr-

tet / 7/. 

Hele området omkring stenstyrtet er omfattet af skovbyggelinjer fra de omkring-

liggende fredskove / 7/. 

Området har særlig drikkevandsinteresse, men der er ikke kendte jordforurenin-

ger i området, der kan komplicere anlægsarbejdet og være til fare for grundvan-

det / 7/. 

Ledreborg Å løber til Langvad Å, der udmunder i Natura 2000 område nr. 136, 

”Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov” / 7/.  

Hverken snæbel eller laks findes i Langvad Å systemet, og strækningen indgår  

derfor ikke i de Nationale Handlings- og forvaltningsplaner for truede fisk / 10// 

11/. 

Det vurderes, at der skal søges tilladelser til det i Tabel 3-2 oplistede. 

Tabel 3-2:  Tilladelser der vurderes nødvendige for gennemførelse af vandløbsprojekt i 

Ledreborg Å nedstrøms Kisserupvej. 

Tilladelse Myndighed 

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til at 

udføre ændringer i vandløbet 

Lejre Kommune 

 

Tilladelse i forhold til fredningerne Fredningsnævnet 

Reguleringssag/restaureringssag jf. vandløbs-

loven og tilhørende bekendtgørelser  

Lejre Kommune 
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3.4 Faunaundersøgelser og §3 

Den nærmeste DVFI målestation (ROS626) på strækningen omkring stenstyrtet 

er placeret ca. 50 meter opstrøms ved Kisserupvej. Målestationens placering er 

vist på Figur 3-10. 

 

Figur 3-10:  Ledreborg Å omkring Kisserupvej. Beskyttede naturtyper (Blå stiplet 

streg: Beskyttet vandløb; Grøn skravering: Eng) og DVFI målestationer 

(Grønne cirkler). Kilde: Danmarks Miljøportal / 7/. 

DVFI målingerne for station ROS626 har varieret mellem kl. 4 og 6 i perioden 

1993-2014. Ved den sidste måling i 2014 blev der målt kl. 6. Ledreborg Å 

omkring Hule Mølle, svarende til meget god økologisk tilstand, og en klasse over 

målsætningen for strækningen. 
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Figur 3-11:  Udvikling i DVFI nedstrøms Hule Mølle v. Kisserupvej / 7/. 

Nedstrøms Kisserupvej er nordsiden af ådalen §3 beskyttet eng, se Figur 3-10. 

4 PROJEKTFORSLAG 

Den gamle mølleopstemning nedbrydes og det oprindelige fald genskabes. Fal-

det på strækningen er naturligt meget højt, både op og nedstrøms opstemningen 

er det omkring 20 ‰ og hen over styrtet har det tidligere været endnu mere, 

formodentligt omkring 40 promille. Ved at slynge vandløbet på strækningen fra 

Kisserupvej og til styrtet kan vandløbets længde forøges med 15-20 meter hvor-

ved faldet fra Kisserupvej og til nedstrøms stenstyrtet kan reduceres til i gen-

nemsnit ca. 27 ‰ hvilket vurderes at være det naturgivne fald på strækningen. 

Grundet de naturgivne forhold er det dermed ikke muligt at overholde de gene-

relle retningslinjer med et maximalt fald på 10 ‰.  

Vandløbet slynges og uddybes gradvist frem mod styrtet. Vandløbet anlægges 

med et varierende fald omkring 27 ‰. Vandløbet anlægges med en varierende 

bundbredde omkring 2 meter. Hvor vandløbsbunden ligger højere end 1 m.u.t. 

anlægges vandløbet med et varierende anlæg omkring 1:2, stejlest i ydersiden af 

sving. Hvor vandløbet graves ind i kanten af skrænten rejses anlægget til 1:1 

eller 1:0,5 hvis jorden er tilstrækkelig stabil. Herved efterlignes en naturlig stejl 

erosionsskrænt hvor vandløbet gnaver sig ind i skrænten. Strækket har i forvejen 

meget stejle brinker grundet vandløbets store fald og etablering af et fladere 

skråringsanlæg omkring møllesøen og styrtet, hvor ådalen er smallest og faldet 

naturligt har været størst, vil både se unaturligt ud og give anledning til afgrav-

ning af meget større jordmængder.  

Ådalen er smal omkring styrtet og for at efterligne de naturgivne skråningshæld-

ninger og minimere jordmængden, rejses anlægget op hvor vandløbet ligger 

mere end 1 meter under terræn. Hvor vandløbet ligger mere end 1 m.u.t, udgra-

ves vandløbet med et varierende anlæg omkring 1:1, stejlest i ydersiden af 

sving. Der udgraves et høl pr. ca. 10 meter på projektstrækningen. Høllet udfor-
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mes som en skålformet fordybning af 1-2  meters længde og en dybde af 0,5 – 

0,8 meter under den generelle bundlinje.  

Fra st. 1509 -1591 (98 meter efter slyngning) gives vandløbet nyt bundsubstrat v. 

udlæg af sten- og grusblanding. Der udlægges sten/grusblanding i hele bund-

bredden og op til 0,5 meter over vandløbsbund i en lagtykkelse af 0,3 meter. Der 

udlægges ikke sten/grusblanding i høllerne. 

Sten/grusblandingen udlægges som et svagt skrånende spidsbundet profil med 

slynget strømrende så vanddybden sikres ved små afstrømninger. 

Sten/grusblandingen vil sammen med udlagte natursten Ø500-750 mm, ca. 1 

stk. pr 2 meter, danne mange strømlæ, og der vil blive meget heterogene strøm-

forhold på vandløbsstrækningen. Vandhastigheden nede over bunden vil blive 

lav på grund af den store ruhed i substratet.  

Nedstrøms stenstyrtet, st. 1591-1608, udlægges kun natursten, se afsnit 4.3. Der 

etableres dog en 1 meter bred strømrende i det eksisterende tracé, men vandlø-

bet reguleres ikke i fuld bundbredde som længere opstrøms. 

4.1 Jordoverskud og terrænreguleringer 

Der vil være betragteligt jordoverskud i forbindelse med etablering af det nye 

tracé. Det skal udgraves 480 m3 i. forbindelse med anlæg af vandløbet.  

Overskudsjorden udplaneres omkring vandløbet, dog primært på nordsiden.  

4.2 Udlæg af sten og grus ns. passagen af kisserupvej 

Det lille styrt der skabes i udløbet af Kisserupvej ved små afstrømninger udlignes 

ved udlæg af sten og grus ca. 1 meter nedstrøms betonkonstruktionen. Bunden 

hæves ca. 20 cm så vandet stuver op og styrtet udlignes. Sten og grus udlæg-

ges med et spidsbundet profil for at koncentrere vandstrømmen i perioder med 

lav afstrømning. Der udlægges ca. 1 m3. Der anvendes samme sten grusblan-

ding som til resten af vandløbet. 

4.3 Udlæg af sten fra Mølleopstemning 

Mølleopstemningen består af kampesten, hvoraf kun få af vurderes at være til-

huggede. Stenene fra mølleopstemningen fordeles på strækningen omkring det 

nuværende styrt, primært nedstrøms. Mængden af sten var meget svær at vur-

dere da styrtet var under et stormfældet træ. Mængden vurderes dog at kunne 

være ca. 10 m3 sten med op til 1 m i diameter. Hovedparten af stenene vurderes 

at være i størrelsen Ø30-50 cm. 
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4.4 Træer, rydning mv. 

Det store træ der er væltet ned over styrtet oparbejdes og flyttes i det omfang det 

er nødvendigt for at udføre anlægsarbejderne i vandløbet. Træet skal ikke bort-

køres. 

Det døde ved, bl.a. to træer der ligger nede i åtracéet nedstrøms styrtet skal 

optages og lægges uden for vandløbstracéet i det omfang det er nødvendigt for 

arbejdets gennemførelse, 

Hvor gravearbejderne underminerer træerne eller overskærer deres rødder i en 

grad at de ikke kan overleve, skal træerne væltes væk fra vandløbet. Dette er 

primært aktuelt på sydsiden af vandløbet i forbindelse med slyngningen af åen 

hvor denne lægges ind mod skrænten. Det vurderes at 5 træer mere end Ø30 

cm i brysthøjde skal væltes på denne måde. En del træer mindre end Ø30 cm i 

brysthøjde må lige ledes forventes at skulle væltes  

  



 

 

 

 
 

19 Lejre Kommune: 

Forundersøgelse - Vandløbsrestaurering 

www.niras.dk 

5 KONSEKVENSVURDERING 

5.1 Vandplan 

Miljømæssigt set, vil en genskabelse af strækningens naturligt høje fald og grove 

sammensætning af bundsubstratet kunne skabe et vandløb med stor variation, 

gode fysiske forhold og kraftig iltning af vandet. Der vil derfor blive basis for et 

varieret dyre- og planteliv. Ved at genskabe faldet på strækningen omkring Møl-

len vil Ledreborg Å få genskabt en strækning med fysiske forhold, svarende til 

strækningen kort nedstrøms, hvor DVFI klassen er 7. Det må derfor forventes, at 

strækket nedstrøms Kisserupvej og forbi styrtet hurtigt opnår faunaklasse mindst 

6 og dermed målopfyldelse. De meget heterogene strøm- og dybdeforhold ska-

ber habitater og skjul for alle størrelser af fisk. Etablering af høller vil skabe skjul 

for større fisk og refugier for faunaen under perioder med meget lav vandføring. 

Strækket forventes at blive et meget værdifuldt opvækst område for bl.a. ørred. 

Ved at fjerne styrtet og genskabe et vandløb med stærkt heterogene strømfor-

hold og høller der kan fungere som hvilebassiner, vil vandløbet blive fuldt fauna-

passabelt for alle fisk og smådyr, der findes naturligt på denne type vandløbs-

strækninger.  

I henhold til udkast til Vandplanerne vurderes spærringen at være fjernet, og der 

skabes dermed målopfyldelse på dette punkt. Kravet i Naturstyrelsens vejledning 

om et fald på maksimalt 10 ‰ kan ikke overholdes på grund af de naturgivne 

forhold, men det vurderes, at der med udlægning af store sten vil skabes så lav 

strømhastighed tæt på bunden, at den nye vandløbsstrækning ikke vil udgøre en 

spærring.  

Med et relativt lille opland kan vandføringen være en begrænsning for målopfyl-

delsen, specielt i de perioder hvor HOFOR indvinder vand fra boringerne i åda-

len. Ved besigtigelsen 9. september 2015 blev der dog konstateret vandføring til 

trods for en relativt tør sommer. 

5.2 Afvanding 

Afvandingen opstrøms styrtet og den gamle møllesø vil blive forbedret, da faldet 

gennem den tidligere møllesø øges kraftigt. Det er dog kun en kort strækning på 

20-30 meter hvor afvandingen ændres, da faldet er så stort på strækningen. 

Udlæg af store sten på strækningen fra st. 1498 og til 1608 forventes ligeledes 

heller ikke at have nogen konsekvenser grundet det store fald på strækningen. 

5.2.1 Afværgeforanstaltninger 

Det vurderes ikke at være nødvendigt at etablere afværgeforanstaltninger. 
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5.3 Lodsejere 

 

Figur 5-1:  Matrikulære forhold nedstrøms Kisserupvej  / 7/  

Ledreborg Å nedstrøms Kisserupvej, samt de omkringliggende vandløbsnære-

arealer, er fordelt på to matrikler, se Figur 5-1 og Tabel 5-1. Projektet gennemfø-

res dog udelukkende på HOFOR’s arealer, se bilag 1. 

Tabel 5-1:  Matrikler og Lodsejere berørt at projektet. 

Ejer Matrikel Ejerlav 

Silvia Charlotte Marie Munro 10b Allerslev By, Allerslev 

HOFOR Vand København A/S 3 Ledreborg Hgd., Allerslev 

 

Lodsejere er positive over for projektet. 
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6 ØKONOMI 

6.1 Anlægsoverslag 

Alle beløb er angivet i kr. ekskl. moms.  

Tabel 6-1: Anlægsoverslag for fjernelse af faunaspærring i Ledreborg Å ns. Kisserupvej. 

Post nr. Benævnelse Pris (kr) 

1 Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads, planlæg-

ning og koordinering m.m., anlægning og retablering 

efter midlertidige køreveje, renholdelse af veje, skilt-

ning, sikring af ledninger, koordinering med museum 

og retablering af arbejdsområderne. 

20.000 

2 Kontrolopmåling 15.000 

3 Oparbejdelse og flytning af væltet træ i fornødent om-

fang til arbejdets gennemførelse samt optagning af 

træer og grene nedstrøms styrtet 

7.000 

4 Udgravning af nyt tracé ca. 100 meter, ca. 500 m3 50.000 

5 Genindbygning af opgravet jord, ca. 500 m3 50.000 

6 Udlægning af sten/grusblanding i nyt tracé st. 1508-

1591 ca. 100 meter 

50.000 

7 Udlægning af naturesten ø500-750 mm i vandløbet, 50 

stk 

17.500 

8 Udlæg af sten fra eksisterende stenstyrt, 10 m3 10.000 

9 Etablering af strømrende st. 1591-1608 2.850 

 Samlet 222.350 

 Referenceværdi 162.367 

 

Hertil kommer udgifter til tilsyn med udførelse og øvrig myndighedsbehandling.  

6.2 Erstatninger 

Lodsejere har ikke rejst krav om erstatning. 
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6.3 Samlet budget 

Tabel 6-2: Samlet prisoverslag for projektets gennemførelse. 

Benævnelse Pris (kr) 

Anlægsudgifter 222.350,- 

Erstatninger 0,- 

Tilsyn med udførelsen 16.300,- 

Myndighedsbehandling - 

Samlet budget 238.650 
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