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1. Introduktion 

1.1 Baggrund og formål 
 

Baggrund I de statslige planer for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde 2015-2021 
indgår udlægning af groft materiale og træplantning i Helligrenden fra vandløbets 
udspring i Bjergskov/Bæsted Skov til en rørlægning syd for Sellingebjergvej (Id for 
Vandområde: o4916_x) /1/. 
 
Forud for et vandløbsrestaureringsprojekt skal der fortages en forundersøgelse for 
at afklare, om det pågældende projekt vil medføre de ønskede effekter på den 
økologiske tilstand, og om projektet kan udføres omkostningseffektivt. 
 

Formål Formålet med nærværende notat er således at anvise konkrete indsatser for 
udlægning af groft materiale på det pågældende parti af Helligrenden, samt at 
vurdere, om projektet kan gennemføres omkostningseffektivt. 
 
Projektområdet blev besigtiget d. 6. marts 2019, og opgaven udført af 
Fiskeøkologisk Laboratorium med deltagelse af sagsbehandlere fra Lejre 
Kommune og interesserede lodsejere. Seneste opmåling af strækningen er 
foretaget af AP Consult v. Henning Hjuler, og hydrometriske beregninger af NIRAS 
v. Holger Petersen. 
 

1.2 Geografisk beliggenhed 

 
Projektområdet er beliggende nordøst for Kirke Hvalsø og omfatter Helligrenden 
fra sit udspring i Bjergskov/Bæsted Skov til en rørlægning øst for Skullerupvej syd 
for Sellingebjergvej. På stykket gennemløber vandløbet skov og fra Skullerupvej 
enge og åbent land (figur 1). Fra Bjergskov tilstøder en lille bæk fra Barmose. 
 

 
 
Figur 1. Den geografiske beliggenhed af projektområdet af Helligrenden skraveret 

med blåt. Kort fra /2/. 



Eksisterende forhold 

  
  2 

 

2. Eksisterende forhold 

Det følgende afsnit beskriver de eksisterende forhold i projektområdet og danner 
grundlag for de efterfølgende afsnit om projektforslag og konsekvensvurdering. 
 

Målsætning Målsætningen for Helligrenden er ifølge vandområdeplan 2015-2021 god 
økologisk tilstand /1/, der måles ud fra sammensætningen af smådyr i Dansk 
Vandløbsfaunaindeks (DVFI), fisk i Dansk Fiskeindeks For Vandløb (DFFV) og 
vandplanter i Dansk Vandløbsplanteindeks (DVPI). 
 

2.1 Fysiske forhold 
 
Helligrenden udspringer i Bjergskov/Bæsted Skov, hvorfra den fra Skullerupvej 
følger en lavning gennem enge, skov og ager frem til Overdrevsskov og 
Borrevejleskov for som et mellemstort skovvandløb at løbe til Roskildefjord ved 
Lindenborg. Projektområdet omfatter den øverste 1.889 meter strækning fra 
bækkens udspring til en rørlagt strækning syd for Sellingebjergvej st. 0-1.889. 
Faldet gennem skoven frem til Skullerupvej er ikke stort. Bundkoten fra 
Skullerupvej til rørlægningen er 39,1 øverst og 37,3 nederst, hvilket giver et fald 
på i alt 1,8 m. 
 

Fald og bundkote Skitse over faldforhold og længdemål fra underløbet af Skullerupvej til 
rørlægningen st. 1.416-1.889 fremgår af figur 2. Målingerne er fra 2019 og viser, 
at der lige nedstrøms underløbet af Skullerupvej (st. 1.481) findes en tunge af 
ophobet sand og et negativt fald, samt størst fald på en kort strækning før 
rørlægningen /3/. 
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Figur 2. Længdeprofil af den del af projektområdet i Helligrenden fra underløbet af Skullerupvej til 

den rørlægningen syd for Sellingebjergvej st. 1.416-1.889, der her er vist som pkt. 0-473 m fra måling 

i 2019 /3/. 

Fysisk tilstand Fra udspring i Bjergskov/Bæsted Skov til Skullerupvej st. 0-1.481 er faldet ringe, og 
bækken en del af skoven med ellesump, lysninger og rig på natur. Flere steder 
gennemløber vandløbet store våde områder, hvorved løbet ikke er eksakt, og før 
Skullerupvej gennem en lille privat dam. Nedenfor Skullerupvej findes en 
sandophobning, hvorfra faldet øges, der på en kort strækning st. 1.494-1.522 giver 
en let varieret gruset bund frem til starten af en afgræsningseng for kreaturer 
langs venstre bred. Afgræsningsengen følger vandløbet næsten frem til 
rørlægningen, og manglende hegning her har medført nedtrampning af brinker og 
herved et for bredt, fladt leje, hvilket har fjernet kraften fra vandet og sammen 
med et i forvejen lille fald fremmet aflejringer af dynd og sand. På strækningen st. 
1.522-1.889 er bunden således blød, og vandløbet tæt tilgroet i sumpvegetation 
og enkelte korte, krogede pil, hvor det oprindelige vandløbsleje hist og her stadig 
kan erkendes. Vandløbet ligger her i sin egen naturtilstand med ringe fald som 
vandåre gennem en tilgroet lavning. På stykket frem mod rørlægningen gror 
vandløbet til i tagrør. Bortset fra rørlægningen nedstrøms, er projektområdet af 
Helligrenden uden faunaspærringer. 
 

Vandføring Den øvre del af Helligrenden er uden en vandstandsmåler, men med 
udgangspunkt i beregninger for vandspejlskoten i bækken længderetning, er 
vandføringen anslået som årsmiddel omkring 10-15 l/s ved Skullerupvej. Lige 
nedenfor underløbet af Skullerupvej udpumpes desuden 6 l/s i perioder med lav 
vandføring. 
 

2.2 Biologiske forhold 
 
Vandløbskvaliteten målt i DVFI har været registreret på strækningen for 
projektområdet på to faunastationer i perioden 1995 – 2015 /4,5/. Tilstanden har 
gennem måleperioden varieret mellem en faunaklasse 2 og 4 på den øverste 
station og en faunaklasse 4 på den nederste station i bækken. Den seneste 
bedømmelse på de to faunastationer har henholdsvis været en faunaklasse 4 i 
2011 på st. 601 lige opstrøms Skullerupvej og en faunaklasse 4 i 2015 på st. 9286 
lidt nedstrøms Skullerupvej /4,5/. Vandløbskvaliteten er således aktuelt moderat 
økologisk tilstand. 
 

Fisk (DFFV) Fiskebestanden er undersøgt en gang på st. 9286 i 2015, der viste, at strækningen 
er uden fisk /4/. Nedstrøms rørlægningen for projektområdet er der tidligere 
fanget ørreder /5/. Fiskebestanden opfylder ikke målsætningen til god økologisk 
tilstand i Dansk Fiskeindeks For Vandløb (DFFV). 

 
Vandplanter (DVPI)  Tilstanden med hensyn til vandplanter er ikke blevet undersøgt og herved ukendt. 

 

2.3 Tekniske anlæg 
  

Veje og broer Udover en stibro over vandløbet i Bjergskov/Bæsted Skov krydser vandløbet 
Skullerupvej på strækningen for projektområdet. Det drejer sig om; 
• Stibro i Bjergskov/Bæsted Skov (omkring st. 750 - 755). 
• Vejbro ved Skullerupvej (st. 1.416 - 1.481). 
Placering og stationering af bro ved Skullerupvej fremgår af figur 1 og bilag 1. 
 

Smådyr og 
vandløbskvalitet 

(DVFI) 
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Oppumpning På st. 1.484 i venstre bred findes et anlæg for kompensations-oppumpning af 
grundvand på 6 l/s for sikring af en minimumsvandføring, når vandføringen er lav.  

 
Ledninger mv. Der er ikke søgt yderligere ledningsoplysninger som en del af forundersøgelsen. 

Der skal ikke graves uden for det eksisterende vandløbstracé, og 
ledningsoplysninger kan derfor afvente et evt. detailprojekt. 

 
Dræn og rør På strækningen for projektområdet findes enkelte rørudløb og dræn, der ikke 

berøres af projektet. 
 

2.4 Naturbeskyttede områder 
 
Helligrenden er beskyttet af naturbeskyttelsesloven fra 365 m før Skullerupvej og i 
resten af projektområdet frem til rørlægningen syd for Sellingebjergvej. Flere 
tilstødende arealer af vandløbet er naturbeskyttet enge, moser og overdrev. 
Beliggenheden af naturbeskyttede naturtyper fremgår af figur 3. 
 

  
Figur 3. Beskyttede naturtyper med angivelse af §3-områder. 
 

2.5 Natura 2000 områder 
 
Projektområdet af Helligrenden er ikke en del af et Natura 2000 Habitatområde. 
Nærmeste Natura 2000 Habitatområde er ”Hejede Overdrev, Valborup Skov og 

Valsølille Sø – lokation ID SAC129”, der ligger syd for Kirke Hvalsø. 
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2.6 Beskyttede arter 
 
Bilag IV-arter Der er ikke registreret bilag 4 arter i nærheden af projektområdet. Generelt vil der 

i et skovområde som Bjergskov og Bæsted Skov dog kunne findes flagermus, og 
padder forekommer ganske givet i de tilknyttede vandhuller, områder af ellesump 
og våde lysninger gennem skoven samt den tilstødende Barmose og beskyttede 
moser langs vandløbet. Områderne kan samtidig være fouragerings- og 
ynglesteder for flere paddearter. 

 
 Projektområdet for Helligrenden nedstrøms Skullerupvej st. 1.494-1.889 med en 

dæmpet strøm viser sig, at være et leve og ynglested for lille vandsalamander, der 
bl.a. på en 40-50 m strækning nedstrøms vejen blev observeret i ganske stor 
tæthed under opmålingen af vandløbet i maj /3/. 
 

 Området rummer ingen oplagte yngle- eller rastepladser for flagermus opført i 
Habitatdirektivets bilag IV. 

  
Markfirben knytter sig til solrige skråninger, som bl.a. vejskråninger og stendiger 
med veldrænet løs jord og sparsom bevoksning. Der er ingen registreringer af 
arten i området. 
 

Rødlistede arter I projektområdet kan følgende arter forekomme, som er truede eller sårbare på 
den danske rødliste: ål samt arter af døgnfluer, slørvinger, vandbiller og vårfluer. 

 
2.7 Plan og lovgrundlag 

 
Regulativ Helligrenden er et privat vandløb, og der er ikke regulativ for vandløbet. Der er 

dermed ikke fastsat skikkelse eller vandføringsevne for vandløbet. 
 

Projektet kræver sagsbehandling og dispensation fra en række love og 
bekendtgørelser, der vil omfatte: 
 

• Naturbeskyttelsesloven 

o Dispensation fra §3 
• Vandløbsloven 

o Godkendelse af vandløbsrestaurering 
Samt evt. 

• Museumsloven 

o Jf. museumslovens §27 
 

2.8 Fredning og kulturarvsinteresser 
 
Fredninger Der findes ingen fredede bygninger eller arealer i Helligrendens umiddelbare 

nærhed. Omkring 850 m øst for vandløbet ved Skullerupholm ligger det nærmeste 
fredede område i form af en borg/voldsted (Fredningsnr: 322677) fra 
Middelalderen, der ikke vil blive berørt af et restaureringsprojekt. 

 
Fortidsminder Bortset fra borg/voldstedet ved Skullerupholm er området uden fortidsminder. 

 

Myndigheds-

behandling 
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3. Projektforslag 

3.1 Indsatser 
 

Kriterier Besigtigelsen af de eksisterende forhold viste, at målrettede indsatser på udvalgte 
delafsnit af vandløbet med enten udlægning af sten eller træplantning vil kunne 
give en forbedring af det fysiske miljø i en grad, hvor der kan opnås målopfyldelse 
til god økologisk tilstand for smådyr. Rørlægningen nedstrøms er en 
faunaspærring for fisk, der ikke vil kunne indfinde sig, så længe vandløbet ikke er 
fritlagt. 

 
Forudsætning En forudsætning for indsatserne og målopfyldelse er hegning af den 

kreaturgræsset eng langs vandløbets venstre bred i strømmens retning. 
Hegningen forventes udført af lodsejer med en til to strategisk anlagte 
mulepumper eller vandingssteder, der tilrettelægges med adgang til vand uden, at 
kreaturerne vader ud i vandløbet. Hegningen forventes foretaget inden 
indsatserne. 

 
På stykket gennem Bjergskov og Bæsted til Skullerupvej st. 0-1.416 foreslås ingen 
indsatser. Vandløbet ligger her i naturtilstand med ringe fald og er en integreret 
del af sammenhængende skov og naturområder og er flere steder i forbindelse 
med ellesump og rørsump. Dertil er vandløbet for størstedelen utilgængeligt. 

 
Indsatserne koncentrerer sig således om delafsnittet fra Skullerupvej til 
rørlægningen st. 1.481-1.889, hvor der foreslås udlægning af groft materiale i 
form af sten i passende størrelse på et kort stykke st. 1.494-1.522 samt 
træplantning. Inden udlægning af sten tilrettes vandløbsbunden nedstrøms 
Skullerupvej med 0-30 cm på 45 meter st. 1.488-1.533. Faldet er ikke egnet som 
gydeområde for ørreden, hvorfor udlægning af gydegrus ikke er en del af 
indsatserne. Ørreden har aktuelt vanskeligt ved at passere rørlægningen 
nedstrøms projektområdet. 
 
Indsatserne er blevet vurderet realiserbare ud fra sammenholdelse af den aktuelle 
bundkote med en brinkhøjde til kronekant på minimum 1 meter (før en tilretning 
af vandløbsbunden) /3,6/, hvorved udlægning af sten i passende størrelse og antal 
pr. længdemeter ikke vil betyde, at vandløbet løber over, stuver baglæns eller 
påvirker vandløbets vandføringsevne negativt. Beplantning langs vandløbets højre 
bred mod syd vil med tiden til del skygge sumpvegetationen, hvilket vil øge 
passageforhold og ændre strømmen gunstigt gennem forløbet. 
 
Bortset fra træplantning langs højre bred foretages ingen indsatser fra st. 1.533 til 

rørlægningen. Vandløbet ligger i naturtilstand med ringe fald som vandåre 
igennem en lavning tilgroet i sumpvegetation. For at undgå yderligere 
udfladning af vandløbet er hegning langs den venstre bred påkrævet, 
hvilket er beskrevet under forudsætning ovenfor. 

 
Vandspejlsberegninger baseret på opmåling og nærværende forslag viser, at 
tilretningen af vandløbsbunden med 0-20 cm på st. 1.488-1.533 tilsvarende vil 
sænke vandspejlskoten på samme strækning, mens bundbredde og anlæg er 
fastholdt uændret i forhold til de eksisterende forhold /6/. De hydrometriske 
længde- og tværprofiler fremgår af bilag 2.1-2.3. 
 

Hydrometriske 

målinger 

Opstrøms 

Skullerupvej 

Nedstrøms 

Skullerupvej og 

indsatser 



Projektforslag 

  
  7 

 

Adgangsforhold Som en del af vurderingen er adgangsforholdene til udførelse af indsatserne et 
væsentligt element, og kun de steder, hvor adgangen til og langs vandløbet er 
praktisk mulig, er indsatsen vurderet realiserbar. 
I tabel 1 fremgår forslag til realiserbare indsatser i Helligrenden st. 0-1.889. 
Hverken vandspejlskoten eller vandføringsevnen vil være påvirket negativt af 
indsatserne /3,6/. 
 
I bilag 1.1-1.2 er vist den omtrentlige placering af de foreslåede indsatser i 
projektområdet for Helligrenden i relation til tabel 1. 
 

Tabel 1. Forundersøgelse og forslag til realiserbare indsatser i Helligrenden st. 0-1.889. 

Adgangsforhold langs vandløbets højre bred. Langs resten af bækken er adgangsforholdene umulige 

eller vanskelige. 
 
Station (m) Indsats Formål 

Nord for Hammershus i Bæsted Skov.    

0-1.416 Ingen   

Underløb Skullerupvej (st. 1.416-1.481)    

1.494-1.522 Tilretning af vandløbsbund 0-30 
cm (st. 1.488-1.533). Udlægning 
af sten Ø170-600. 4-5 sten pr. 10 
m. Stenene udlægges, så 
stuvning undgås baglæns i 
vandløbet. Udlægningen af sten 
vil fremme udskylning af det 
sand, der aktuelt aflejres på 
stykket. 

Variationsforbedring, 
forbedring af 
strømforhold, 
udskylning af sand, 
levesteder for smådyr, 
fiskeskjul. 

1.533-1.889 Ingen   

1.485-1.889 Beplantning af rød-el langs højre 
bred. 1 træ pr. 20-25 m vandløb. 
Beplantes uregelmæssigt, stedvis 
i klynger.  

Skygning af 
sumpvegetation. 

Rørlægning syd for Sellingbjergvej    

 

3.1 Udlægning af sten 
 

 Der udlægges sten af passende størrelse i et anslået antal pr. længdeangivelse, 
mere eller mindre regelmæssigt skiftevis langs den ene og den anden bred for at 
forbedre den fysiske variation og etablere fiskeskjul på en fysisk ensartet 
strækning. Stenene vil samtidig give varieret strøm og forbedre strømforholdene 
ved bunden, hvilket dels vil udskylle sand og dels blotlægge grus og småsten som 
levesteder for varieret dyreliv af smådyr, heriblandt mere krævende arter. Sten 
udlægges på én delstrækning (tabel 1). 
 

3.2 Træplantning 

 
Vandløbets højre bred st. 1.485-1.889 beplantes med minimum 2 meter høje rød-
el med et træ pr. 20-25 m vandløb. Træerne plantes uregelmæssigt eller stedvis i 
små klynger indenfor vandløbets 2-m bræmme. Lodsejer stiller sig positiv til 
træplantningen. 
 

Realiserbare 

indsatser 

Udlægning af 

enkeltsten 
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4. Konsekvensvurdering 

4.1 Afvandingsmæssige og vandspejlsmæssige forhold  
 

Sten og grus Der vil ikke være væsentlige ændringer i vandløbets afvandingsmæssige forhold. 
Bundkoten og vandspejlet vil dog lokalt sænkes en smule fra en skånsom 
oprensning af sandophobning på strækningen, hvor der sker udlægning af 
enkeltsten, delafsnit af 28 m (st. 1.494-1.522). Herudover vil der ikke skabes 
ændringer i vandspejlskoten, da anlæg og dimensionsbredde ikke berøres. 
Middelfald og afstrømningsforhold på strækningen for projektområdet vil derfor 
være uændret vist i figur 2 under medianmaks. hændelse i figur 4. Sten udlagt 
regelmæssigt som enkeltobjekter vil ikke skabe ændringer i vandspejlskoten /7/. 
 

 
 
Figur 4. Længdeprofil af st. 1.416-1.889 af Helligrenden her vist som pkt. 0-475 

med bund sænket fra skånsom oprensning og påvirkning på bund og 

vandspejlskote ved medianmaks. afstrømning (estimeret) vandføring /6/. 

Eksemplet er vist med en maksimal oprensning på 50-55 cm på en næsten 90 

meter strækning, der dog vil være i størrelsesordenen 20 cm og på en 30-35 meter 

strækning. 

 

4.2 Fisk, smådyr og vandplanter 
 
Sten Udlægning af variationsskabende sten vil udover en forbedring af de fysiske 

forhold skabe strømskjul for fisk, men også give et mere varieret strømmiljø, 
hvilket vil skylle sand videre og blotlægge grus og småsten, der er gode levesteder 
for smådyr. Et mere varieret miljø af strøm og bund vil også virke positivt på 
vandplanterne. 
 

Træplantning Beplantning af rød-el langs den højre bred mod syd vil skygge for sumpplanter, 
hvilket vil åbne vandløbet op og skabe et mere varieret miljø. Samtidig vil rødder 
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og nedfaldent løv og grene bidrage med variation og fungere som føde i form af 
allochthont materiale henover vinter og forår for en lang række smådyr.  
 
Indsatserne vil forbedre de fysiske forhold som ramme for den rette 
sammensætning smådyr og vandplanter for målopfyldelse af god økologisk 
tilstand. Målopfyldelse for fisk betinges til dels af frilægning af rørlægningen 
nedstrøms. 
 

4.3 Beskyttet natur 
 
§3-områder Langs vandløbet tilstøder beskyttede naturtyper i form af enge, moser og 

overdrev. Tilretningen af vandløbsbund sker under hensyn til, at tilstanden i 
vandløb og tilstødende beskyttede naturtyper ikke påvirkes. 

 
 Projektområdet er ikke en del af Natura 2000 områder, og de nærmeste Natura 

2000 områder ligger mellem 2,7 km og 5,1 km væk. Projektet vurderes ikke at 
have en negativ påvirkning på disse. 

 
Beskyttede arter Der er ikke konstateret arter beskyttet af habitatdirektivets bilag 4 eller 2 indenfor 

projektområdet, og Helligrenden rummer ikke fiskearter som bæklampret og 
pigsmerling længere nedstrøms, der findes andre steder på Sjælland. Skulle bilag 4 
eller 2 arter optræde i området, forventes projektet ikke at have nogen negativ 
påvirkning på disse dyrs habitater eller levevilkår, ej heller på en eventuel 
forekomst af stor vandsalamander på strækningen for projektområdet, da 
indsatserne vil ske yderst kortvarig på en afgrænset strækning på et tidspunkt på 
året, hvor følsomme haletudser er vokset til en lidt mere hårdfør størrelse.  

 
Rødlistede arter Leveforholdene for rødlistede arter indenfor projektområdet, såsom ål, samt arter 

af døgnfluer, slørvinger, vandbiller og vårfluer, vil forbedres efter projektets 
gennemførelse, fordi leveforholdene fremmes med udlægning af groft materiale. 
Dertil kommer forbedrede levevilkår for vandstær, isfugl og havørred. 

 
Padder Projektområdet er foruden sin egen-natur som dæmpet, vegetationsrig 

strømvandslokalitet med tilstødende moseområder og smådamme potentielt en 
del af stor vandsalamander og andre padders aktionsområde. Projektarbejdet vil 
foregå yderst kortvarigt i sommerhalvåret, hvor padder primært holder sig til 
deres våde habitat, hvorfor projektet ikke vurderes at gøre skade på lokale 
paddebestande i området. Den skånsomme oprensning på et delafsnit nedstrøms 
Skullerupvej vil ske under skærpede hensyn overfor en værende bestand af 
padder på strækningen nedstrøms i vandløbet, bl.a. ved en målrettet kortvarig 
indsats.  

 

4.4 Fredede bygninger og kulturarvsinteresser 
 
Bortset fra et fredet borg/voldsted ca. 850 m mod øst ved Skullerupholm er der 
ingen fredede områder, bygninger eller fortidsminder i projektområdets nærhed. 
 

4.5 Rekreative forhold 
 
Vandløbet vil blive anlagt således, at det antager et mere naturligt udseende, og 
der vil være fokus på de landskabelige elementer både i og langs åens forløb. 

Natura 2000 

områder 
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Dette gøres af hensyn til både naturen, men også i forhold til de rekreative 
værdier området byder på af de private og offentlige arealer. 
 

4.6 Afværgeforanstaltninger 
 
Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger ifm. projektets gennemførelse. 
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5. Lodsejere 

5.1 Lodsejere og stillingtagen 
 
Projektområdet af Helligrenden krydser matriklerne listet i tabel 2 og ejes af fem 
lodsejere. 
 
Ved besigtigelsen d. 6. marts var lodsejerne inviteret med, hvilket flere benyttede 
sig af, og i juli blev lodsejerne informeret om projektets indhold for stillingtagen til 
de foreslåede indsatser. Alle lodsejere har således haft mulighed for at komme 
med bemærkninger og spørgsmål til projektet. 
 
I tabel 2 er vist en oversigt over de involverede lodsejere anført med 
matrikelnummer. 
 
Tabel 2. Oversigt over matrikler i forbindelse med projektet. 
 

Matrikelnummer 

3a,Kirke Såby By, Kirke Såby,1o,Skullerupholm Hgd., Kisserup 

1s, Skullerupholm Hgd., Kisserup 

33d,33a,Kirke Såby By, Kirke Såby,1g,1ai,Skullerupholm Hgd., Kisserup 

33c,65,Kirke Såby By, Kirke Såby,1a,1h,1at,Skullerupholm Hgd., Kisserup 

1z,Skullerupholm Hgd., Kisserup,77a,Kirke Såby By, Kirke Såby 
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6. Økonomi og tidsplan 

I nedenstående skema er anlægsudgifterne estimeret ud fra erfaringspriser. 
Priserne er udelukkende et overslag og beror ikke på konkrete tilbud. Beløbene er 
anført eksklusiv moms. 
 

Benævnelse Kr. 

Projektstyring, tilsyn, møder 5.000 

Tilretning af bund 10.000 

Udlægning af sten Ø 170 – 600 mm 8.000 

Udplantning af rødel 15.000 

Retablering af arbejdsområde 5.000 

I alt 43.000 

Evt. ekstraarbejder 5.000 

Samlet pris før moms 48.000 
 
Projektområdet i Helligrenden omfatter en samlet strækning på 1,889 km. På 
strækningen er Helligrenden karakteriseret som et Type 1 vandløb (bredde < 2 m), 
trods indimellem et diffust forløb gennem ellesump mv. i Bjergskov/Bæsted Skov. 
Referenceværdien for gennemførsel af vandplansprojekter i forbindelse med 
mindre vandløbsrestaureringsprojekter er i Type 1 vandløb kr. 45.000 pr. km. 
Projektet betragtes som omkostningseffektivt, såfremt omkostningerne ikke 
overstiger: Referenceværdien X 1,5 = kr. 67.500 pr. km. 
 
Referenceværdien(X1,5) for gennemførsel af indsatsen på den pågældende 
strækning i Helligrenden er eksklusiv detailprojekt 1,889 km X kr. 67.500 = kr. 
127.508. 
 
Ifølge budgettet kan indsatsen gennemføres omkostningseffektivt. 
 

Tidsplan I nedenstående skema gives et realistisk bud på en tidsplan for udførelse af 
projektet. Indsatserne tilstræbes at foregå på det mest skånsomme tidspunkt på 
året for vandløbets fisk og smådyr, hvilket vil være juni-august, hvor ørredynglen 
nedstrøms i vandløbet er kommet ud af gydebankerne og nået en tilpas robust 
størrelse, hvor størstedelen af følsomme vandinsekter er gået på vinger og ude af 
vandløbet og hvor eventuelle haletudser af lokale paddebestande på strækningen 
for projektområdet er vokset til en mere hårdfør størrelse. Disse forhold er taget i 
betragtning i forhold til i følgende overordnet tidsplan. 

 
 

  Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Jun. Jul. Aug. Sep. 

Detailprojektering, udbud       
 

  

Myndighedsbehandling          

Udførelse af indsatser 
 

      
 Reetablering                 

 

 
 
 
 

Økonomi og 

referenceværdi 
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7. Konklusion 

Gennemførsel af vandplansindsats o4916_x i Helligrenden i Lejre Kommune vil 
forbedre vandløbsstrækningens fysiske forhold og skabe grundlag for, at der på 
sigt kan opnås målopfyldelse for fisk, smådyr og vandplanter i den øvre del af 
Helligrenden. Målopfyldelse for fisk afhænger til dels af, at rørlægningen 
nedstrøms fjernes. 
 
Indsatsen som beskrevet, vurderes at kunne gennemføres omkostningseffektivt. 
 
En forudsætning for indsatserne er hegning af den kreaturgræsset eng langs 
vandløbets venstre bred for projektområdet som beskrevet i nærværende notat. 
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Bilag 1.1. Forundersøgelse i Helligrenden st. 0-1.416. Omtrentlig stationering på kort i relation til foreslåede 

indsatser i tabel 1. 
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Bilag 1.2. Forundersøgelse i Helligrenden st. 1.416-1.889. Omtrentlig stationering på kort i relation til 

foreslåede indsatser i tabel 1. 
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