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Side 1 

1. INDLEDNING 

1.1 Baggrund 

I 2015 søgte Næstved Kommune EU om tilskud til at gennemføre et projekt i Susåen for at for-

bedre levevilkårene for tykskallet malermusling og dens værtsfisk. I 2016 godkendte EU ansøg-

ningen.  

 

EU støtter projektet med 9,3 mio. kr. 

 

Formålet med projekt er helt overordnet at skabe mere liv i Suså. Projektet skal desuden skabe 

gode levevilkår for tykskallet malermusling og den værtsfik elritse og hvidfinnet ferskvandsulk. I 

projektet er der to projektstrækninger:  

 

- Ca. 13 km lang projektstrækning i Øvre Suså – fra Assendrup til nordvest for 

Hjelmsølille 

- Ca. 5 km lang projektstrækning i Nedre Suså fra Bavelse Sø til Holløse Sø.   

 

I Øvre Suså skal der udsættes værtsfisk og muslinger 

 

De tekniske forundersøgelser vedrører alene projektstrækningen i Nedre Suså, hvor der efter pla-

nen skal ske en naturgenopretning af Suså.  

 

Næstved Kommune har som led i EU LIFE projekt for tykskallet malermusling fået udarbejdet en 

teknisk forundersøgelse for naturgenopretning af Nedre Suså i 2016. Forundersøgelsen blev ud-

arbejdet af Niras /1/.   

 

I tillæg er der udarbejdet en biologisk forundersøgelse og konsekvensvurdering af projektforsla-

gene i den tekniske forundersøgelse. Forundersøgelsen blev udarbejdet af Aglaja /2/.  

 

I den tekniske forundersøgelse fra 2016 er der beskrevet en række scenarier for naturgenopret-

ning af Nedre Suså, som har til formål at skabe og forbedre levesteder for tykskallet malermus-

ling.  

 

Næstved Kommune har i forsommeren 2017 drøftet scenarierne og forskellige alternative delpro-

jekter med hovedlodsejere, lodsejere, natur- og friluftsorganisationer, lokale borgere og øvrige 

interessenter. 

 

Efterfølgende har Næstved Kommune besluttet at få udarbejdet en ny teknisk forundersøgelse for 

alternative scenarier for naturgenopretning af Nedre Suså og har i december 2017 tildelt Rambøll 

denne opgave. 

 

1.2 Løsningsforslag Nedre Suså 

Opstemningen for Holløse Mølle som regulerer vandspejlet i Susåen mellem møllen og Tystrup-

Bavelse Sø bevirker en vandspejlsforskel over opstemningen på ca. 1,8 meter ved middelvandfø-

ring. 

 

Opstemningen betyder, at Susåen opstrøms for opstemningen har: 

 

• Stor vanddybde 

• Ringe strøm 

• Begrænset fysisk variation i vandløbet 

 

Opstemningen medvirker i høj grad til, at Susåen på strækningen samlet set har en ringe til mo-

derat økologisk tilstand /11/.  
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Ved opstemningen er der samtidigt kun begrænset passage for vandløbsfaunaen som følge af en 

uhensigtsmæssig vandfordeling imellem det eksisterende omløb og Holløse Mølle, hvor størstede-

len af vandet løber til Holløse Mølle.  

 

Ovennævnte udfordringer er søgt adresseret i den tekniske forundersøgelse fra 2016 /1/. 

 

I den tekniske forundersøgelse fra 2016 er projektforslaget kaldt grundscenariet med 4 variatio-

ner benævnt Scenarie 1-4.  

 

I grundscenariets Scenarie 1-3 er der foreslået en række stryg nedstrøms Bavelse Sø samt tiltag 

i og omkring Bavelse Sø, som skulle opretholde et vandspejl i Bavelse Sø i kote 6,75 m ved me-

dianminimum og samtidig ikke overskride kote 7,70 m ved en 10 års maksimum. Imellem Ba-

velse Sø og Holløse Mølle udlægges der grus på i alt 7 stryg med en varierende længde på 85-

190 m /1/. 

 

Scenarie 1-3 adskiller sig fra hinanden med forskellige løsninger omkring Holløse Mølle. Fælles for 

dem alle er dog, at vandet ledes uden om stemmeværket og at vandspejlet ovenfor sænkes til 

tæt på et naturligt niveau. Vandspejlet i møllesøen sikres ved en pumpeløsning.  

 

I Scenarie 4 reduceres opstemningshøjden ved Holløse Mølle med en meter. I scenariet ledes ho-

vedparten af Susåens vand stadig igennem Holløse Mølle og der vil stadig være en fordeling af 

vand imellem omløbet og Holløse Mølle /1/. Strækningen ovenfor Holløse Mølle vil stadig være 

stuvningspåvirket og der udlægges kun materiale på et enkelt stryg ovenfor.  

 

I Scenarie 1-3 sænkes vandspejlet i Suså mellem Bavelse Sø og Holløse Mølle væsentligt. For at 

skabe et visuelt terrænnært vandløb er der i projektforslaget lagt op til en terrænregulering i 

ådalen for at bevare det eksisterende landskabsudtryk.  

 

Ovennævnte løsningsforslag er af lodsejere/øvrige interessenter overvejende fundet problemati-

ske i forhold til: 

 

• Mølledrift 

• Kanosejlads 

• Kulturhistorie 

• Spildevand/næringsstoffer 

• Landskab 
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2. TEKNISK FORUNDERSØGELSE 2018 

2.1 Opgavebeskrivelse og proces 

Næstved Kommune har i udbudsmaterialet angivet følgende delprojekter som ønskes belyst: 

 

• Holløse Mølle alternativ A 

• Holløse Mølle alternativ B 

• Bavelse Sø 

• Ekstra sten og grus på strækningen mellem Strids Mølle og det nye omløbsstryg. 

• Den hydrologiske tilstand opstrøms og nedstrøms projektområdet samt klima faktor. 

 

Arbejdet med den tekniske forundersøgelse har været delt op i fire faser som følger: 

 

Fase A 

• Beregning af eksisterende hydrauliske forhold i Suså fra Bavelse Sø til Rådmandshaven i 

Næstved. 

• Forslag til udformning af delprojekter og vurdering af, hvorvidt de er teknisk og hydraulisk 

mulige 

 

Forslag til delprojekter har været forelagt hovedlodsejere og øvrige interessenter på møder hos 

Næstved Kommune den 26. februar 2018. 

 

I forbindelse med Fase A har Rambøll og Næstved Kommune besøgt Holløse Mølle og interviewet 

lodsejeren om møllens drift og kapacitet. 

 

Fase B 

• Tilpasning af delprojekter med større detaljeringsgrad. 

 

Forslag til tilpassede projekter har været forelagt hovedlodsejere og øvrige interessenter på mø-

der hos Næstved Kommune på møder den 21. marts 2018. 

 

Efter mødet den 21. marts 2018 stod det klart, at der ikke var basis for at arbejde videre med 

Alternativ A og B for projekt ved Holløse Mølle. Det var Rambølls vurdering, at Alternativ A og B 

ikke i tilstrækkelig grad ville forbedre faunapassagen/fordelingen mellem omløbet og vandet til 

møllen. Desuden var der ikke lodsejeropbakning til de meget brede stryg som Alternativ A og B 

krævede. I stedet har Næstved Kommune og Rambøll aftalt at belyse Alternativ C og D. 

 

Alternativ C og D er blevet præsenteret for hovedlodsejere og øvrige interessenter på møder hos 

Næstved Kommune den 4. juni 2018. 

 

Fase C 

• Konsekvensvurdering af de valgte delprojekter (Alternativ C og D) 

 

Konsekvensvurderingen har indeholdt følgende forhold: 

 

• vandstand og hydrologi 

• landskab og arealanvendelse 

• kulturhistoriske og kulturtekniske forhold 

• tykskallet malermusling, 

• værtsfisk 

• fiskeri, kanosejlads 

• §3 natur 

• klima 

• påvirkning af flora og fauna 
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• overslag over økonomi 

 

Konsekvensvurderinger for Alternativ C og D er blevet præsenteret for hovedlodsejere og øvrige 

interessenter på møder hos Næstved Kommune den 20. juni 2018. 

 

Fase D 

Afrapportering med endelig beskrivelse af delprojekter og det samlede forslag til naturgenopret-

ning af Nedre Suså.  

 

Forslag til naturgenopretning af Nedre Suså præsenteres for politikere i Næstved Kommune i au-

gust 2018. 

 

I rapporten gengives der tekst om bl.a. de eksisterende forhold fra den tekniske forundersøgelse 

fra 2016 /1/ samt den biologiske forundersøgelse fra 2016 /2/. Hvor denne tekst gengives vil 

denne være kursiv og med en henvisning til referencelisten.  
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3. EKSISTERENDE FORHOLD NEDRE SUSÅ 

I det følgende beskrives de eksisterende forhold i Nedre Suså. Da forundersøgelsen fra 2016 /1/ 

kun er 2 år gammel er der flere beskrivelser i denne som er uændrede og stadig gældende. Hvor 

der er gengivet tekst fra forundersøgelsen fra 2016 er dette skrevet med kursiv.  

 

3.1 Beliggenhed og landskabsudtryk 

 

 

Figur 1  Projektstrækningen fra Bavelse Sø til Holløse Mølle er markeret med rødt 

Projektstrækningen ligger ca. 10 km nordvest for Næstved by. På strækningen ligger Suså i en 

markant ådal, der slynger sig som en grøn korridor gennem landskabet fra udløbet af Bavelse sø 

og ned til Holløse Mølle ca. 5 km nedstrøms søen. Suså er Danmarks 5. største vandsystem. Suså 

gennemløber de to store søer Tystrup og Bavelse Sø, og har desuden tilløb af Ringsted Å og Tuel 

Å, og afvander derved de store midtsjællandske søer Sorø Sø, Tuel Sø, Gyrstinge Sø og Harald-

sted Sø. Suså er et af Danmarks artsrigeste vandløb med ca. 20 forskellige fiskearter og mange 

forskellige vandplanter. Susåsystemet har stor naturværdi, hvilket også afspejler sig i udpegnin-

gen af Susåen som en del af Natura2000 område nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, 

Holmegårds Mose og Porsmosen /1/ /3/. 
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Figur 2 Nedre Suså imellem Bavelse Sø og Holløse Mølle, foto fra Gunderslev Bro januar 2018.  

Susåen løber i en meget markant ådal og udgør sammen med Tystrup-Bavelse Sø et af Sjællands 

smukkeste landskaber med stor landskabsæstetisk værdi. Dele af landskabet omkring projekts-

trækningen er beskyttet af et antal landskabsfredninger. Arealerne i østenden af Bavelse Sø er 

beskyttet af tre separate fredninger, der alle har til formål at bevare og sikre ejendommenes na-

turværdier og landskaberne omkring søen. Fredningerne dækker arealerne omkring østenden af 

søen samt sydøstsiden af Suså ned til Strids Mølle. Der er desuden en mindre fredning af Skelby 

Kirke, arealet nord for denne samt arealet mellem kirken og Suså /1/. 

 

Vandløbet er på hele strækningen stuvningspåvirket af opstemningen ved Holløse Mølle. Vand-

spejlet er derfor højt beliggende i terrænet med en lav vandhastighed. Ved store afstrømninger 

oversvømmer Suså hele ådalen på det meste af strækningen.  

 

Midt på strækningen imellem Bavelse Sø og Holløse Mølle ligger Gunderslevholm Gods, hvor Suså 

løber igennem den nederste del af haveanlægget ved Skelby.  
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Figur 3 Nedre Suså ved Gunderslevholm Gods, januar 2018. 

 

3.2 Natura 2000 

Projektstrækningen i Suså er en del af Natura 2000 område nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, 

Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmosen. 

 

 

Figur 4 Oversigt over Natura 2000 område nr. 163 (Natura 2000, basisanalyse 2016-2021) 
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Suså udgør Habitatområde nr. 194 hvor udpegningsgrundlaget ses i Tabel 1. 

 

Tabel 1 Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 194 

 

 

Opstrøms projektstrækningen ligger Tystrup Bavelse Sø hvor Torpe Kanal har udløb i Bavelse Sø. 

 

Tystrup Bavelse Sø udgør Fuglebeskyttelsesområde nr. 93 hvor udpegningsgrundlaget ses i Tabel 

2. 

Tabel 2 Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 93 

  

 

Danmark har en forpligtelse til at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de naturtyper 

og arter, der begrunder udpegningen af de enkelte Natura 2000-områder. 

 

For Natura 2000-område nr. 163 er enkelte af målene oplistet i nedenstående (Den fulde 

målsætning kan ses i /7/:  

 

- Vandløb sikres god struktur og vandkvalitet som godt levested for specielt tykskallet   

            malermusling.  

 

- Det prioriteres højt at opnå gunstig bevaringsstatus for tykskallet malermusling og natur-

typen indlandssalteng, der begge kun findes få andre steder i landet.  

 

Det skal sikres, at forvaltningstiltagene ikke forringer andre naturværdier og at forvaltningstilta-

gene udføres i overensstemmelse med Natura 2000 planens udpegningsgrundlag og målsætnin-

ger. 

 

3.3 Suså 

Den nedre del af Suså er under de nuværende forhold under væsentlig påvirkning af opstemnin-

gerne for Maglemølle og Holløse Mølle. Holløse Mølle bevirker en opstuvning, som påvirker en 

vandløbsstrækning på ca. 4,5 km i Nedre Suså og som rækker helt op i Tystrup Bavelse Sø. 

Spærringen er udpeget i statens vandområdeplan, men der er en forlængelse af tidsfristen, da 

det er vurderet, at de nødvendige indsatser i vandløbet ikke med rimelighed kan nås inden den 
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22. december 2021. Det må dog forventes, at der senere stilles krav om etablering af passage 

ved Holløse Mølle. 

 

I nedenstående figur ses et længeprofil af Suså mellem Bavelse Sø og Holløse Mølle hvor opstuv-

ningen fra Holløse Mølle ses i form af et meget begrænset fald på strækningen. 

 

 

Figur 5 Eksisterende vandspejl i Susåen mellem Holløse Mølle og Bavelse Sø 

 

En stuvningszone som den opstrøms Holløse Mølle er karakteriseret ved stor vanddybde, ringe 

strøm og begrænset fysisk variation i vandløbet.  

 

Stuvningszonen opstrøms Holløse Mølle betyder, at de fysiske forhold som kræves for bl.a. tyk-

skallet malermusling og dens værtsfisk som elritse og hvidfinnet ferskvandsulk ikke er tilstede. 

 

Ved etablering af faunapassager ved eksempelvis opstemninger ved dambrug og møller i vandløb 

har der gennem de sidste 20 – 30 år i Danmark været forsøgt en lang række forskellige passage-

løsninger. Der er derfor opnået en betydelig erfaring med funktionaliteten og effekterne af disse 

forskellige løsninger. Der er opnået viden og erfaring om, hvilke løsninger, der fungerer optimalt i 

forhold til det egentlige formål med passagen, nemlig at sikre en fuldstændig fri passage for de 

respektive fiskearter og fauna i både op- og nedstrøms retning af mølleopstemningen i vandlø-

bet. 

 

Ved opstemninger i vandløb er der etableret passager med en lang række forskellige løsninger, 

eksempelvis kammertrapper eller omløb med en mindre del af den samlede vandføring (som ved 

Holløse Mølle), modstrømstrapper og spunsfordelingsstryg, der udelukkende har haft fokus på at 

forbedre den opstrøms passage. Mange af disse løsninger har bevaret en stuvningszone opstrøms 

for opstemningen i vandløbet, hvilket har vist sig at have en negativ effekt på den nedstrøms 

vandring for eksempelvis yngel af havørreder og laks (smolt). Undersøgelser foretaget af DTU 

Aqua gennem det seneste årti har dokumenteret væsentlige tab af ørredsmolt i bevarede stuv-

ningszoner ovenfor opstemninger. Dødeligheden af ørredsmolt er begrundet i den stærkt 

Vandløbsbund 
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nedsatte vandhastighed, hvorved ørredsmolten bliver forsinket i deres vandring eller udsat for 

prædation fra andre rovfisk eller fugle.  

 

I det seneste årti har der dog været mere fokus på den nedstrøms passage, og der er således 

etableret en lang række faunapassager i form af omløbsstryg eller egentlig genetablering af den 

oprindelige vandløbsbund, dvs. at opstemningen er fuldstændigt nedbrudt og stuvningszonen 

dermed elimineret. Hvor lang en stuvningszone vil være afhænger af faldforholdene i vandløb, 

illustreret ved nedenstående Figur 6. 

  

Figur 6 Illustration af stuvningszonens længde afhængig af vandløbets fald. Kilde DTU Aqua 
2006, Aarestrup m.fl.   

 

I det aktuelle projekt har Suså et beskedent bundlinjefald og opstemningen ved Holløse Mølle kan 

sammenlignes med opstemning B på Figur 6. 

 

I undersøgelse af den økologiske tilstand i øvre og nedre Suså er der angivet følgende for stræk-

ningen mellem Strids Mølle Og Holløse Mølle /19/: 

 

Stationerne i den nedre Suså på strækningen fra Strids Mølle og indtil Holløse Mølle (i alt 8) 

havde en del fælles træk. Der forekom således ingen stryg, forløbet var overvejende svagt sinu-

øst, kanalagtigt, vanddybden stor, og vandhastigheden lille (uden/ringe forekomst af højenergi-

hastighed). Ligeledes forekom der intetsteds underskårne brinker og breddevariationen var rela-

tivt lille. 

 

Udover stuvningszonens betydning i forbindelse med etablering af faunapassager er det samtidig 

væsentligt, at det nye vandløb (faunapassagen) tildeles hovedparten af vandet – optimalt set 

hele vandføringen. Det betyder, at det ligeledes i forhold til vandringen af fisk og vandløbsfauna 

ikke er optimalt at lave en fordeling af vandet mellem faunapassagen og eksempelvis en mølle. 

Hvis en sådan fordeling etableres uhensigtsmæssigt, kan der være en øget risiko for at bl.a. ør-

redsmolt ender i mølledammen. Det er derfor væsentligt, at såfremt en mølledam forsat skal for-

synes via et indtag fra vandløbet, skal dette udformes på en måde, så risikoen for at smolt van-

drer ind i fødekanalen reduceres til et absolut minimum.  
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I forhold til at etablere en optimal faunapassage for fisk og øvrig vandløbsfauna i Suså vil den 

bedste løsning være at fjerne opstemningen ved Holløse Mølle fuldstændigt. Dette vil bl.a. have 

den konsekvens, at Holløse Mølle ikke kan indtage vand fra vandløbet ved gravitation, opstem-

ningen nedlægges fuldstændigt og erstattes af et oprindeligt forløb af Susåen. 

 

Ved etablering af optimal faunapassage i vandløb kan der dog være en lang række andre hensyn 

at tage. Det kan eksempelvis være naturmæssige bindinger (Natura 2000 og værdifuld § 3 na-

tur). Det kan være tekniske bindinger som bygninger, veje og ledninger, rekreative forhold som 

f.eks. kanosejllads eller det kan være kulturhistoriske bindinger i form af fredninger og lignende. 

Samtidig kan der være en række landskabelige forhold at tage hensyn til, hvorfor en faunapas-

sage eller et omløbsstryg på bedst mulig måde integreres med det omgivende terræn. 

 

3.4 Holløse Mølle 

Der har formentlig ligget en mølle siden middelalderen ved den nuværende placering af Holløse 

Mølle. 

 

Hvis man sejler fra Bavelse Sø og ned til Holløse Mølle vil Suså dele sig i to forløb. Det nordlige 

forløb er møllesøen ind mod Holløse Mølle, hvor vandet stemmes op af det eksisterende stemme-

værk. Forløbet mod syd er resterne af ”Den Danneskjoldske Kanal” /4/. I 1991 blev der etableret 

en faunapassage i kanalen samt et nyt reguleringsbygværk /5/. I den forbindelse blev der udar-

bejdet en ny styringsvejledning til stemmeværket, som skulle sørge for, at forholdene passede til 

de projekterede forudsætninger. Faunapassagen blev etableret som et 705 m langt forløb, hvor 

størstedelen af faldet dog kun afvikles over 136 m. Her har stryget en bundbredde på 9 m og et 

fald på 14,5 ‰.  

 

 

Figur 7 Indløbstærsklen til det eksisterende omløbsstryg i ”Den Danneskjoldske Kanal”.  

Det eksisterende omløbsstryg er en udfordring for faunaen i Suså. Dette skyldes, at der bl.a. er 

et for højt fald på stryget. Samtidigt modtager stryget kun en mindre del af den samlede vandfø-

ring i Suså.  

 

Vandet fra Suså fordeles igennem flere bygværker og forløb omkring Holløse Mølle. Hvordan byg-

værkerne håndteres i modelberegningerne er beskrevet i Bilag 1.  
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Figur 8 Fordeling af vandet ved Holløse Mølle ved 3 udvalgte afstrømninger.  

MIKE-Hydro beregninger viser, at ved små afstrømninger som eksempelvis sommermedian løber 

en større procentdel (sommermedian 86 %) af vandet i omløbet. Ved større afstrømninger som 

vintermedian og medianmaksimum løber der kun hhv. 26 og 20 % af den samlede vandføring i 

omløbsstryget, hvilket er et problem for faunapassagen. Afstrømningerne er beskrevet i afsnit 

3.6. 

 

Stemmeværket er opbygget i beton og består af 6 regulerbare stigbord, hver med en bredde på 

1,42 m. Overkanten af stigbordet er i kote 6,72 m DVR90 og fungerer som overløb /5/.  

 

 

Figur 9 Foto med møllesøen til venstre og stemmeværket med de 6 stigbord.  

 

Med stemmeværket reguleres vandspejlet imellem kote 6,52-6,92 m DVR90 /1/.  

 

Ved Holløse Mølle er der fortsat en elproduktion, som forsyner møllebygningen med strøm til var-

meproduktion i de perioder, hvor det er muligt at drive turbinen. Rambøll har i forbindelse med 

Fase A interviewet lodsejeren i januar 2018. Her fik Rambøll fremvist møllebygningen og turbine-

anlægget. Turbinen er en klokketurbine, som der er svær adgang til. Ved store afstrømninger 
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sker der opstuvning på turbinens udløbsside, som betyder, at der ikke er nogen faldhøjde og der-

med ikke mulighed for at drive turbinen. Ved meget lave afstrømninger er der ikke vand nok til 

at drive turbinen.  

 

 

Figur 10 Foto fra møllebygningen. Turbinen er placeret under gulvet det grønne stem. Til venstre i 
billedet står generatoren, som forsyner møllebygningen.  

Det var ikke muligt at få oplyst den årlige elproduktion ved Holløse Mølle. Det samlede elforbrug 

til varmeforbrug kan estimeres ud fra ejendommens størrelse og et årligt forbrug på ca. 140 

kWh/m2. Det vurderes at ejendommens størrelse er 200 m2. Dette giver et årligt forbrug af el-

varme på ca. 28.000 kWh svarende til at turbinen i snit producerer 3,2 kW. Regnes der med en 

reduceret elpris på 1,7 kr./kWh vil det koste ca. 47.600 kr. om året at varme ejendommen op via 

elnettet (https://voresvilla.dk/huset/varmepumper/hvad-koster-opvarmning-af-huset/). 

 

Mølleejeren oplyste at turbinen har en maksimal effekt på 9 kW. På den baggrund kan der foreta-

ges en beregning af hvilken vandmængde turbinen har behov for ved forskellige faldhøjder. Ind-

løbskoten til turbinen er det ikke muligt at indmåle. Den ligger et sted under kote 6,52 m og det 

vurderes, at faldhøjden varierer fra 1-2 m. Den effekt (w), der afgives i vandet når det falder 

stykket (h) er givet ved  

 

Pv= 1000 x K x g x h 

 

,hvor g er tyngdeaccelerationen og K er vandmængden pr. sekund.  

 

For faldhøjder på hhv. 1,0 m, 1,5 m og 2,0 m kan det estimeres hvor meget vand turbinen ved 

Holløse Mølle skal bruge for at kunne producere 9 kW.  
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Figur 11 Forholdet imellem K (vandmængde) og h (faldhøjde).  

 

Det fremgår af Figur 11, at for at opnå en makseffekt på 9 kW, skal der ledes fra 450-900 l/s til 

turbinen. Dette vurderes at være under optimale forhold og at turbinen i en alm. driftssituation 

har et vandindtag, som er noget mindre. I detailprojektet fra 1991 /5/ er det oplyst at mølleeje-

ren vurderer at vandmængden til turbinen er ca. 100-500 l/s.  

 

3.5 Maglemølle 

Nedenfor projektstrækningen ved Maglemølle i Næstved by er der en anden stor spærring i Nedre 

Suså. Her er der i 1990-1991 udført et faunapassageprojekt ved Styrten. Her blev der etableret 

et nyt langt omløbsstryg, som fører vandet udenom grundslusen ved Maglemølle.  

 

 

Figur 12 Grundslusen ved Maglemølle, foto januar 2018 
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Figur 13 Faunapassagestryget ved Styrten opstrøms Grundslusen ved Maglemølle. Tv fra januar 
2018 og th fra juni 2018.  

Dimensionerne ved Maglemølle er beskrevet i en rapport fra Storstrøms Amtskommune i 1990 

/6/. Her beskrives det, at stryget etableres i det eksisterende omløbs-åløb fra Styrten til sam-

menløbet med Suså nedenfor. Stryget er etableret med et fald på 16 ‰, hvilket i dag må anses 

for at være for stort til at sikre en optimal faunapassage. Vandspejlet ovenfor Maglemølle holdes i 

flodemålet i kote 2,38 m ved den brede overløbskant og en mulighed for at regulerer stemme-

værket ved Grundslusen.  

 

I Bilag 1 er det beskrevet hvordan Maglemølle er medtaget i modelopsætningen.  

 

3.6 Hydrometri 

Rambøll har indhentet vandføringsmålinger fra målestationen i Suså ved Holløse Mølle (DMU nr. 

570058) for perioden fra 1974-2016. Ud fra dette datagrundlag kan man beregne karakteristiske 

afstrømninger og varighedskurve for Suså.  

 

 

Figur 14 Vandføringer ved Holløse Mølle i Suså fra 1974-2016.  

 

Det fremgår af Figur 14 at variationen i vandføringen i Susåen er fra ca. 200 l/s til ca. 35.000 l/s.  
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Tabel 3 Karakteristiske afstrømninger i Susåen og vandføring ved Holløse Mølle 

Karakteristisk afstrømning Afstrøm-

ning 

Vandføring v. Holløse 

Mølle 

 l/s/km2 l/s 

Absolut minimum 0,30 224 

Medianminimum 0,96 727 

Sommermedian (maj-sep) 2,03 1.536 

Årsmedian 4,46 3.371 

Vintermedian (okt-april) 9,35 7.073 

Medianmaksimum 28,35 21.435 

10 års maksimum 38,49 29.103 

Absolutmaksimum 45,22 34.189 

10 års maksimum med klimafaktor (1,4) 53,90 40.751 

 

- Medianminimum: Den afstrømning, som statistisk set er underskredet hvert andet år 

 

- Sommermedian: Den afstrømning, som er hhv. overskredet og underskredet i 50 % af 

tiden i sommerhalvåret fra maj til september begge måneder inklusiv.  

 

- Årsmedian: Den afstrømning, som er hhv. overskredet og underskredet i 50 af året 

 

- Vintermedian: Den afstrømning, som er hhv. overskredet og underskredet i 50 % af ti-

den vinterhalvåret fra oktober til april begge måneder inklusiv.  

 

- Medianmaksimum: Den afstrømning, som er statistisk set er overskredet hvert andet 

år.  

 

 

 

Figur 15 Varighedskurve for afstrømningen i Susåen ved Holløse Mølle.  

Det fremgår af varighedskurven på Figur 15, at årsmedianen (pr. definition) hhv. overskrides og 

underskrides 50 % af tiden. Medianminimum er overskredet 95 % af tiden, hvilket betyder at af-

strømningen statistisk set er lavere ca. 18 dage om året. Medianmaksimum er overskredet 3,5 % 

af tiden, hvilket betyder at afstrømningen statistisk set er højere ca. 13 dage om året.  
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I Tabel 3 er der efter aftale med lodsejere/interessenter indført en klimafaktor på en faktor 1,4 

for at belyse et projekts konsekvenser ved de forventede klimaændringer som beskrevet i rap-

port fra GEUS /8/ og /9/. Rambøll har drøftet det anvendte tal på 1,4 med GEUS, som anser det 

som et brugbart ”gennemsnitstal” til at belyse nærværende projektforslags konsekvenser. 

 

3.7 Jordbund og geologi  

Bunden af ådalen fra Bavelse Sø til Holløse Mølle består i al væsentlighed af postglacialt fersk-

vandssand og postglacialt smeltevandssand. Der er dog også mindre forekomster af postglacialt 

ferskvandsler spredt i ådalen. Som undtagelse fra dette består sydøstspidsen af Bavelse Sø samt 

sydsiden af ådalen til ca. 200 meter nedstrøms Strids Mølle af glacialt smeltevandsgrus. Fra Gun-

derslev Bro til Holløse Mølle består hele ådalen dog af postglacialt ferskvandsgytje. Ådalens sider 

består altovervejende af glacialt moræneler med indslag af glacialt smeltevandssand /1/. 

 

3.8 Arealanvendelse  

Ådalen er generelt åben og henligger hovedsageligt som naturarealer eller ekstensivt dyrkede 

arealer. En nærmere beskrivelse kan findes i /2/. De dyrkede arealer langs med strækningen er 

beliggende i højt terræn og er ikke direkte påvirket af vandspejlet i Susåen.  

 

3.9 Kanosejlads 

Der er store interesser omkring kanosejllads og dermed også kanoudlejning i Suså. Da store dele 

af vandløbet er stuvningspåvirket fra Holløse Mølle og Magle Mølle, kan man sejle både op- og 

nedstrøms. Ved Holløse Mølle er der mulighed for at bære kanoen op til møllesøen, hvor omløbet 

løber sammen med Suså.  

 

 

Figur 16 Holløse Mølle. Bro til ombæring af kano ses bagerst i billedet. Januar 2018.  

Det er muligt i alt at sejle på ca. 50 km af Suså systemet inkl. Tyrstrup-Bavelse søerne. Næstved 

Kommune har oplyst, at der på årsbasis er ca. 5.000 kanoudlejninger.  

 

Derudover anvendes Susåen også til kanosejlads af borgere i Skelby samt bredejere langs Sus-

åen. Der er altså ikke kun tale om udlejning af kano.  
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Figur 17 Kanopladser og jollehavnen ved Strids Mølle (kilde: Folderen ”I Kano på Susåen 2016-
2020”) 

På strækningen imellem Bavelse Sø og Holløse Mølle er der flere isætnings- og lejrpladser til ka-

noer.  

 

3.10 Tekniske anlæg 

Der er søgt ledningsoplysninger i 2016 i forbindelse med den tekniske forundersøgelse /1/.  

 

Her nævnes der en række ledninger, hvor det vurderes at ledninger fra Fibia P/S, NK Spildevand 

A/S, SEAS_NVE Holding A/S samt TDC A/S kan blive påvirket af projekttiltag i Suså. Det vurde-

res ligeledes, at der ikke er nogen af de påvirkede ledninger som er teknisk eller økonomisk kriti-

ske, ifht. projekter på strækninger. /1/.  

 

Ved gennemførelse af et af projektforslagene skal der foretages en ny søgning i LedningsEjerRe-

gistret samt en ny konsekvensvurdering i forbindelse med detailprojekteringen.  

 

I selve ådalen findes kun møllebygningen ved Holløse Mølle og Slusehuset på Øen. Selve beboel-

sesbygningen ved Holløse Mølle ligger på et væsentligere højere areal. Ved Skelby findes en 

større bygningsmasse på de højereliggende arealer. 

 

3.11 Flora og fauna 

I forbindelse med forundersøgelsen i 2016 har Aglaja udarbejdet en registrering af flora og fauna 

på og omkring projektstrækningen i nedre Suså og ved Bavelse Sø samt foretaget en konse-

kvensvurdering af projektforslag fra den tekniske forundersøgelse fra 2016 /2/. 

 

Resultaterne fra registreringen kan ses i /2/, men overordnet viser registreringen, at størstedelen 

af de vandløbsnære arealer i ådalen udgøres af § 3 beskyttet natur, primært i form af enge og 

moser. 
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Registreringen har desuden påvist tilstedeværelse af en række bilag IV-arter: markfirben, spids-

snudet frø, springfrø og stor vandsalamander samt 6 andre arter af padder og krybdyr (Butsnu-

det frø, grøn frø, lille vandsalamander, skrubtudse, almindeligt firben og snog samt forekomst af 

fire arter af flagermus, der ligeledes er Bilag IV-arter (sydflagermus, dværgflagermus, vandfla-

germus og brunflagermus) /2/. 

 

Der er i 2015 foretaget en undersøgelse af fiskebestanden i Øvre og Nedre Suså på i alt tolv sta-

tioner /10/. Ud over gængse arter som aborre, gedde, skalle, ørred blev der på flere stationer 

fundet pigsmerling, som er en del af udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 194 (Tabel 1). 

 

I fiskeundersøgelsen opsummeres følgende for fiskebestanden: 

 

Nedre Suså har med mere end 12 fiskearter og flere steder over 100 fisk pr. 100 m vandløb en 

rig og alsidig fiskefauna. Særligt på strækninger med varierende strøm, dybde, bredde og bund-

substrat og herved mangeartede levesteder er fiskebestanden artsrig og rummer arter med 

skærpede krav til vandmiljøet, såsom pigsmerling og ørred. Hvor spærringerne ved Maglemølle 

og Holløse Mølle stuver vand opstrøms i systemet og giver dæmpet, nærmest stillestående strøm 

og kanalagtige forløb, er fiskefaunaen derimod artsfattig og mager på fisk. 

 

Vandremuslingen, Dreissena polymorpha (også kaldet zebramusling) er en invasiv art, som i gen-

nem en årrække er truffet i den nedre del af Susåen og som også er fundet ved kortlægning af 

muslingebestanden i Susåen i EU LIFE projektet /17/ og ved undersøgelse af den økologiske til-

stand /19/. Vandremuslingen er problematisk for de naturligt hjemmehørende arter, herunder 

tykskallet malermusling, da de sætter sig på andre muslinger som en parasit og derved hindrer 

væksten af sin vært. Ved en større screening i Gudenå-systemet viste det sig, at vandremuslin-

gen typisk var fåtallig på strækninger med hurtig strøm, som vanskeliggør vandremuslingens 

chance for at få fæste på sten og andre faste substrater /18/. 

 

3.12 Målsætning Nedre Suså 

Ifølge statens Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland har Suså og Torpe 

Kanal en målsætning om god økologisk tilstand /11/ (Figur 18).  

 

 

Figur 18 Miljømål for Suså og Torpe Kanal (http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandramme-
direktiv2-2016) 

I den nuværende situation er den samlede økologiske tilstand på den nedre del af Susåen mode-

rat til ringe, mens den i nedre Torpe Kanal er ringe. Ses der på økologisk tilstand målt på smådyr 
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(DVFI), så er der i Nedre Suså (fra Bavelse Sø til ringvejen i Næstved) en moderat økologisk til-

stand og i Torpe Kanal en god økologisk tilstand.  

 

 

Figur 19 Nuværende økologisk tilstand i Suså og Torpe Kanal målt på smådyr (DVFI) (http://mil-
joegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016) 

3.13 Fredninger 

Der findes i dag to fredninger omkring Tystrup-Bavelse Sø /12/, /13/. 

 

• Fredning vedrørende Næsbyholm og Bavelse Godser (regn. Nr. 02381.01). 

• Fredning vedrørende Tystrup Bavelse (reg. nr. 02606.01). 

 

 

Figur 20 Fredninger ved Tyrstrup-Bavelse Sø (www.arealinfo.dk) 

 

Fra ovennævnte fredningskendelser er de primære interessepunkter: 
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“Kysterne langs Tystrup Sø og Bavelse Sø må ikke ændres, ligesom der ikke må foretages af-

gravning eller opfyldning langs disse eller I mosen ved Susåens udløb syd for denne” 

 

“Vandløb må ikke opstemmes eller rørlægges. Om påtænkte foranstaltninger, der kan medføre 

væsentlige ændringer i vandstanden i Tystrup-Bavelse Sø, skal meddelelse forud gives til fred-

ningsnævnet for Sorø amtsrådskreds” 

 

På figuren ovenfor ses også en fredning (reg. Nr. 01396.00) ved Skelby Kirke.  

 

3.14 Kulturmiljø 

På projektstrækningen fra nedre Bavelse Sø og til Holløse Mølle findes der to kulturarvsarealer og 

en række fredede fortidsminder med tilhørende beskyttelseslinjer. 

 

 

Figur 21 Kulturarvsarealer og fortidsminder Bavelse Sø-Holløse Mølle (www.arealinfo.dk) 

 

For de to kulturarvsarealer (begge af regional betydning) langs Nedre Suså vist på Figur 21 gæl-

der følgende: 

 

Strids Møller 

Kulturarvsarealet omfatter en række af overpløjede, delvis synlige og bevarede høje og dysser på 

skrænten over Susåen og omkring gamle overgangssteder, hvilket er karakteristisk for området. 

Ved Strids Møller kendes rester af en stopsluse fra den Danneskjoldske Kanal. Kanalen, der blev 
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indviet i 1812, muliggjorde sejlads med pramme fra Tystrup-Bavelse til Næstved ved hjælp af 

gravede kanaler /1/. 

 

Det bemærkes her at der med gravede kanaler bl.a. menes den Danneskjoldske Kanal. På selve 

Susåen var det i forvejen muligt at sejle med pramme pga. de ældre opstemninger ved de to 

møller, Holløse mølle og Maglemølle.  

  

Skelby Huse 

Kulturarvsarealet omfatter en række af overpløjede og bevarede høje på skrænten over Susåen. 

Mod syd findes Holløse Mølle, et af de få bevarede eksempler på Susåens industri, med tilknyt-

tede kammersluse og diger, der er etableret som del af den Danneskjoldske Kanal. Kanalen, der 

blev indviet i 1812, muliggjorde sejlads med pramme fra Tystrup-Bavelse til Næstved ved hjælp 

af gravede kanaler /1/. 

 

3.15 Spildevand og næringsstoffer 

3.15.1 Spildevand 

I forbindelse med en eventuel forlægning af Torpe Kanal til et udløb i Suså ved mundingen af Ba-

velse Sø har der været fokus på spildevand og næringsstoffer i form af kvælstof og fosfor. Fokus 

har bl.a. været på, hvorvidt der vil ske en negativ påvirkning af Susåens vandkvalitet ved en for-

lægning af Torpe Kanal eller af Karrebæksminde Fjord ved øget tilførsel af kvælstof og fosfor. 

 

For en mere detaljeret gennemgang af de eksisterende spildevandsforhold henvises til /1/. 

 

Ifølge Næstved Kommunes spildevandsplan er der registreret 340 ejendomme i oplandet til Torpe 

Kanal /22/. Næstved Kommune har efterfølgende lavet en mere detaljeret kortlægning af oplan-

det og det forventes, at ud af de 340 ejendomme, så skal 260 ejendomme have et påbud om for-

bedret spildevandsrensning.  

 

For Nedre Suså er der angivet 326 ejendomme som udleder spildevand til vandløbet /22/.  

 

Næstved Kommune har i 2017 foretaget en undersøgelse af e-coli og enterokokker i Torpe Kanal 

og Susåen /16/. 

 

Undersøgelse viste følgende indhold af e-coli og enterokokker. 

 

  

 

Figur 22 Indhold af e-coli og enterokokker (cfu/100 ml) i Torpe Kanal og Suså, sommer 2017 
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Ud fra Figur 22 ses det, at der sker en vis belastning af Torpe Kanal med husspildevand hvilket 

bekræftes af opgørelsen i bilag til spildevandsplanen /22/, hvilket også gælder for Nedre Suså. 

For Nedre Suså må det forventes, at der tilføres naturligt organisk stof fra Bavelse Sø og så ses, 

der også tilførsel af spildevand fra overløbshændelser (Figur 22). 

 

3.15.2 Næringsstoffer 

I den tekniske forundersøgelse fra 2016 er kvælstofbidraget til Bavelse Sø opgjort til 768 ton/år 

(107 ton fra Torpe Kanal og 661 ton fra Tystrup Sø) og fosforbidraget til 24,3 ton (2,1 ton fra 

Torpe Kanal og 22,2 ton fra Tystrup Sø) /1/.  I denne opgørelse er det ikke relevant om det er 

260 eller 339 ejendomme der udleder til Torpe Kanal hvor andelen af kvælstof og fosfor fra 

spredt bebyggelse er angivet til at udgøre henholdsvis ca. 1 og ca. 9 % af den samlede tilførsel 

til Torpe Kanal i den eksisterende situation /22/. N transporten fra den spredte bebyggelse er 

samlet set under 0,2 % af den samlede N transport /1/. 
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4. TYKSKALLET MALERMUSLING OG VÆRTSFISK 

En nærmere beskrivelse af tykskallet malermusling (Unio crassus) og værtfiskene elritse (Phoxi-

nus phoxnius) og hvidfinnet ferskvandsulk (Cottus gobio) kan findes i ”Strategies to re-introduce 

Unio crassus and its affiliated host fish in the River Suså” /14/. 

 

Det særlige samspil mellem tykskallet malermusling og de to for Suså relevante værtsfisk kræ-

ver, at habitatkrav for alle arter er opfyldt for at sikre arternes livscyklusser. 

 

4.1 Tykskallet malermusling 

Den tykskallede malermusling kræver følgende overordnede forhold opfyldt: 

 

• God vandkvalitet 

• Fysisk varierede vandløbsstrækninger med stryg og høller 

• Moderat strømhastighed 

• Stabil sand- og grusbund  

 

Derudover skal der være værtsfisk i et antal, som muliggør spredning af muslingens larver. I pro-

jektet arbejdes der udover naturgenopretning af Nedre Suså også med udsætning af elritser og 

hvidfinnet ferskvandsulk. 

 

4.2 Elritse 

Elritsen er en vigtig værtsfisk som kræver følgende forhold opfyldt: 

 

• God vandkvalitet 

• Moderat strømhastighed 

• Grusbund  

• Passage  

 

Elritsen kan findes både i vandløb og søer (særligt lavvandede søer) og findes i vandløb tit på 

strækninger, hvor der findes grus. 

 

4.3 Hvidfinnet ferskvandsulk  

Hvidfinnet ferskvandsulk kræver følgende forhold opfyldt: 

 

• God vandkvalitet 

• Moderat til høj strømhastighed 

• Grus-, sten og sandbund  

• Passage  

 

4.4 Faunapassage 

De to ovennævnte værtsfisk foretager ikke gydevandringer som f.eks. ørred, hvor en stor del 

trækker til havs og vender tilbage for at gyde som voksne individer. Det er dog vigtigt for begge 

arter, at der er mulighed for at flytte sig rundt i vandløbene for at findes egnede gyde- og op-

vækstområder, hvor der samtidig kan ske en spredning af den tykskallede malermuslings larver.   
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5. PROJEKTFORSLAG 

I den tekniske forundersøgelse fra 2016 /1/ er der udarbejdet en række projektforslag, som alle i 

større eller mindre grad påvirker vandspejlet ovenfor Holløse Mølle. I forsommeren 2017 har 

Næstved Kommune drøftet projektforslagene og evt. mulige alternative delprojekter med hoved-

lodsejere, lodsejere, natur- og friluftsorganisationer, lokale borger og øvrige interessenter.  

 

Dette har ført til, at der nu udarbejdes en teknisk forundersøgelse, hvor en række alternativer 

behandles med nye modelberegninger og konsekvensvurderinger.  

 

5.1 Grundscenariet 2016 

Det oprindelige projektforslag fra 2016 er kaldt grundscenariet med variationer benævnt Scena-

rie 1-4.  

 

I grundscenariets Scenarie 1-3 er strygene nedstrøms Bavelse Sø samt tiltagene i og omkring 

Bavelse Sø projekteret til at skulle opretholde et vandspejl i Bavelse Sø i kote 6,75 m ved medi-

anminimum og samtidig ikke overskride kote 7,70 m ved en 10 års maksimum. Imellem Bavelse 

Sø og Holløse Mølle udlægges der grus på i alt 7 stryg med en varierende længde på 85-190 m 

/1/. 

 

Scenarie 1 til 3 adskiller sig fra hinanden med forskellige løsninger omkring Holløse Mølle. Fælles 

for dem alle er dog, at vandet ledes uden om stemmeværket og at vandspejlet ovenfor sænkes 

til et naturligt niveau. Vandspejlet i møllesøen sikres ved en pumpeløsning.  

 

I Scenarie 4 reduceres opstemningshøjden ved Holløse Mølle med en meter. I scenariet ledes ho-

vedparten af Susåens vand stadig igennem Holløse Mølle og der vil stadig være en fordeling af 

vand imellem omløbet og Holløse Mølle /1/. Strækningen ovenfor Holløse Mølle vil stadig være 

stuvningspåvirket og der udlægges kun materiale på et enkelt stryg ovenfor.  

 

I Scenarie 1-3 sænkes vandspejlet i Suså imellem Bavelse Sø og Holløse Mølle væsentligt. For at 

skabe et visuelt terrænnært vandløb er der i projektforslaget lagt op til en terrænregulering i 

ådalen, som skal bevare det eksisterende landskabsudtryk.  

 

I oplægget fra Næstved Kommune til denne tekniske forundersøgelse ønskes det at belyse alter-

native delprojekter, hvor vandspejlsfaldet opstrøms Holløse Mølle er mindre markant.  

 

Rambøll har i løbet af de forskellige projektfaser udarbejdet Alternativ A, B, C og D, som beskri-

ves i de følgende afsnit.  

 

I Tabel 4 er der lavet en kort oversigt over de forskellige scenarier og alternativer udarbejdet af 

Niras og Rambøll.  

 

Tabel 4 Oversigt over forskellige scenarier og alternativer.  

 Projekt Beskrivelse 

Niras   

 Scenarie 1-3 Naturligt vandspejl i Susåen med variationer af forløbet ved 

Holløse Mølle. Ingen turbinedrift 

 Scenarie 4 Opstemningshøjden ved Holløse Mølle sænkes med 1 m  

 Torpe Kanal Nyt forløb af Susåen op mod Torpe Kanal.  

Rambøll   

 Alternativ A Udvidelse af eksisterende omløbsstryg uden ændringer i vand-

spejlet ved Skelby. Fortsat turbinedrift 
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 Projekt Beskrivelse 

 Alternativ B1-B3 Udvidelse af eksisterende omløbsstryg. 30 cm vandspejlsfald 

ved Skelby. Fortsat turbinedrift 

 Alternativ C Stryg i Susåen og kanokanal, som leder vand til Holløse Mølle. 

Fortsat mulighed for turbinedrift. Vandspejlet ved Skelby sæn-

kes med maksimalt 30 cm.  

 Alternativ D Stryg i Susåen. Vandspejlet ved Skelby sænkes med maksimalt 

70 cm. Ingen mulighed for turbinedrift. Vandspejl i Møllesø op-

retholdes med pumpe.  

 Torpe Kanal Nyt forløb af Torpe Kanal i kanten af Bavelse Sø 

 

5.2 Krav til projekt 

Formålet med projektet er at forbedre forholdene i Nedre Suså for tykskallet malermusling og i 

det hele taget skabe mere liv i åen. 

 

Som udgangspunkt vil en fjernelse af opstemningen for Holløse Mølle og genskabelse af Susåens 

naturlige forløb over en strækning på ca. 4,5 km kunne opfylde dette, evt. kombineret med ud-

lægning af sten og grus på delstrækninger. 

 

Da der er en lang række interesser, der ikke umiddelbart tilgodeses af denne løsning, skal en an-

den løsning som udgangspunkt sikre forbedrede fysiske forhold og forbedret faunapassage. 

 

Suså er et forholdsvis fladt vandløb med et fald som typisk ligger mellem 0,3 og 1 ‰. De stejle-

ste partier udgøres typisk af lavvandede partier med grus og større sten, de såkaldte stryg. I 

mellem strygene findes der ”høller” med lavere vandhastigheder og større vanddybder, hvor bun-

den kan være overvejende sandet. 

 

Fra Bavelse Sø til udløbet af Susåen i Karrebæk Fjord er der ca. 17,5 km. Bundkoten imellem 

Holløse Mølle og Bavelse Sø er højest ved Strids Mølle, hvor bunden er i ca. kote 5,5 m. Det na-

turlige gennemsnitlige fald på strækningen imellem Bavelse Sø og Karrebæk Fjord er ca. 0,3 ‰. 

 

Løsningsforslag til forbedring af forholdene for tykskallet malermusling bør derfor ideelt set inde-

holde partier med både ”stryg” som ligner naturligt forekommende stryg i Suså og ”høller”, hvil-

ket også vil gavne dens værtsfisk samt betyde en forbedring af faunapassagen.  

 

5.3 Alternativ A 

Løsningen skal etableres således, at der ikke sker vandspejlsændringer ved Skelby og der kan 

ske en uændret turbinedrift. Stryget skal således kunne rumme afstrømningerne indenfor den 

eksisterende variation i vandspejlet fra kote 6,52-6,92 m DVR90.  

 

Alternativ A skal udformes som en faunapassage i omløbsstryget. Omløbsstryget skal føre hele 

vandføringen op til flodemålskoten minus et vandbidrag til turbinen.  

 

Der blev tidligt i forløbet gjort opmærksom på, at det vil være en udfordring at finde en løsning, 

hvor hele vandføringen fra en minimumsvandføring på ca. 225 l/s til over 34.000 l/s kan rummes 

inden for denne variation. Stryget kan etableres med en længde på 1.225 m og med et fald på 

1,0-1,5 ‰. I det eksisterende stryg, hvor faldet afvikles over en kort strækning på 136 m er der 

pga. det høje fald en forholdsvis stor vandføringsevne. I det nye stryg vil der skabes en mindre 

vandføringsevne i omløbet, såfremt dette etableres med en bundbredde på 25 m. De indledende 

beregninger viste her, at stryget skal etableres med en bundbredde på 28 m og 1,5 ‰ fald for at 

have en vandføringsevne, som svarer til det eksisterende stryg. Med en uændret vandførings-

evne vil der også være en uændret vandfordeling imellem omløbsstryget og Holløse Mølle. For-

holdene opstrøms Holløse Mølle vil altså ikke forbedres.  
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Det er derfor nødvendigt at lave et meget bredt profil i stryget for at øge vandføringsevnen til-

strækkeligt. Det lave fald i stryget er nødvendigt af hensyn til faunapassagen i vandløbet.  

 

Figur 23 Projektforslag Alternativ A og B 

Indløbsprofilet i Alternativ A er regnet som et dobbeltprofil med en bundbredde på 25 m og et 

indløb i kote 6,17 m. Udover denne beregning er der foretaget vurderinger på andre bundbredder 

fra 25-100 m samt varierende fald på 1,5-5,0 ‰. 

 

5.4 Alternativ B1-B3 

Alternativ B er placeret i samme forløb som Alternativ A. Det tillades dog her, at vandspejlet ved 

Skelby falder med op til 30 cm i forhold til de eksisterende forhold.  

 

Ved Alternativ B øges vandføringsevnen i omløbsstryget, da indløbet til stryget kan sænkes med 

60 cm i forhold til profilskitsen i Alternativ A. Dette betyder, at en større andel af vandføringen vil 

løbe i omløbsstryget. I Alternativ B blev der beregnet en bedre fordeling af vandet imellem Mølle-

søen og omløbsstryget. Her kan hele vandføringen løbe i stryget op til årsmedian, uden at der 

skal ledes vand igennem stemmeværket ved Holløse Mølle. Dvs. at i 50 % af tiden vil alt vandet 

kunne løbe i omløbsstryget. Ved større afstrømninger vil det være nødvendigt at lede en større 

andel af vandet igennem eller over stemmeværket ved Holløse Mølle.  

 

I Alternativ B er der regnet på flere forskellige variationer af bundbredder og indløbskoter til om-

løbsstryget. 

 

Alternativ B1 er regnet med et indløb i kote 5,57 m og en bundbredde på 25 m.  

 

Alternativ B2 er regnet med et indløb i kote 5,27 m og en bundbredde på 15 m.  

 

Alternativ B3 er regnet med et indløb i kote 5,47 m og en bundbredde på 20 m.  
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Delkonklusion 

Alternativ A og B viser, at det er nødvendigt at arbejde med nogle brede stryg, som der fra lods-

ejers side ikke er interesse i at få etableret. Samtidigt er det nødvendigt med et lavere minimum-

vandspejl end det eksisterende for at kunne rumme de store afstrømninger i strygene, uden at 

overskride de eksisterende maksimumvandspejle.   

 

For at sikre gode fysiske forhold for passage ved Holløse Mølle samt for tykskallet malermusling 

opstrøms er det helt essentielt, at der sker en minimal fordeling af vandet ved Holløse Mølle samt 

at strækningen ovenfor i fremtiden får lavvandede partier med grus og sten, hvor den tykskal-

lede malermusling vil trives.  

 

På den baggrund er det valgt at undersøge yderligere to alternativer til belysning af projektmulig-

hederne ved Holløse Mølle. Idéerne til disse to alternativer opstod på mødet med hovedlods-

ejerne i marts måned.  

 

Alternativ C og D er beskrevet i de følgende afsnit og det er primært disse to alternativer, som 

det er valgt at lave en fuld konsekvensvurdering af i denne rapport.  

 

5.5 Alternativ C 

I Alternativ C etableres der en ny kanokanal, som føres i den nordlige side af ådalsskrænten fra 

Gunderslev Bro til Holløse Mølle. For at fastlægge opbygningen af kanokanalen bør der foretages 

en nærmere kortlægning af jordbundsforholdene ved udførelse af en række geotekniske boringer. 

Indløbet til kanokanalen sker umiddelbart opstrøms det første stryg i Susåen.  

 

En projektskitse er vist på Bilag 2. De viste tiltag på Bilag 2 vil sandsynligvis i et vist omfang til-

passes hvad angår placeringen af stryg, placering af Susåens forløb gennem Øen og evt. inddra-

gelse af det eksisterende omløb.  

 

Det kan blive nødvendigt at etablere en bro over Suså på Øen for lodsejers adgang. 

 

Forudsætningen for Alternativ C er et vandspejlsfald ved medianafstrømningen på 30 cm ved 

Skelby.  

 

Strygene er opbygget således at faldet henover strygene enten er 1 eller 2 ‰ svarende til 10-20 

cm. Imellem strygene afvikles der ikke noget fald. Indløbet til strygene er placeret 10 cm under 

udløbskoten fra stryget ovenfor. Så længe ind- og udløbskoterne bevares, er det i det videre ar-

bejde muligt at flytte placeringen af strygene nedenfor stryg 1 uden at ændre på konsekvenserne 

ovenfor for stryg 1.  
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Figur 24 Længdeprofil som viser eksisterende bund og terræn samt ny bundkote med stryg 

På Figur 24 ses længdeprofil fra Skelby til Holløse Mølle. Længdeprofilet for den sideløbende ka-

nokanal er ikke vist.  

 

Der etableres i alt 8 stryg, hvor de 6 første stryg skal opbygges ovenpå den eksisterende vand-

løbsbund. De to nederste stryg skal udgraves i det eksisterende vandløb, hvor vandløbsbunden 

imellem også sænkes. Det sidste stryg etableres, hvor Suså føres ud af sit forløb igennem det ek-

sisterende digeanlæg.  

 

Bundbredden på de 3 øverste stryg er 30 m. Bunden er lavest centralt i profilet og stiger til en 

bundkote i kanten af profilet, som er 30 cm over strygets laveste bundkote. Stryg 1 og 3 har et 

fald på 2 ‰. Stryg 2 har et fald på 1 ‰.  

 

Bundbredden på de øvrige stryg er 20 m. Bunden er også her lavest centralt i profilet og stiger til 

en bundkote i kanten af profilet, som er 20 cm over strygets laveste bundkote. Strygene har et 

fald på 1 ‰.  

 

Kanokanalen skal etableres med en bund i kote 5,00 m og et skråningsanlæg på 1:1 mod omgi-

vende terræn. Mod nord kan der skabes en naturlig sammenhæng med ådalen. Mod syd må det 

forventes at der skal etableres en mindre terrænforhøjning, der sikrer en adskillelse af Suså og 

Kanokanal ved større afstrømninger.  

 

For at sikre lodsejernes adgang samt plejemuligheder til arealet mellem kanokanalen og Suså er 

der indeholdt to broer i anlægsoverslaget. Udformning og placering af broer skal aftales nærmere 

i forbindelse med en eventuel detailprojektering. 

 

Det eksisterende omløb kan tilfyldes til omgivende terræn. Ønskes det på delstrækninger at be-

vare omløbet med en lille vandføring, når der er tilstrækkeligt vand i Susåen, vil dette være mu-

ligt.  
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Forholdene omkring strygene er skitseret og beregnet med de dimensioner, som er angivet i di-

mensioneringstabellen Tabel 5. Imellem strygene er anvendt de eksisterende opmålte bundkoter. 

Modelopsætningen er beskrevet i Bilag 1.  

 

Tabel 5 Dimensioneringstabel for Alternativ C 

Station  Bundkoter center Bundkote sider Bundbredde Fald  Bemærkning 

m m DVR90 m DVR90 m ‰   

2800 5.85 6.15      
      30 2 Stryg 1  

2900 5.65 5.95       

Stryg tilpasses til lavereliggende bund imellem strygene 

3000 5.55 5.85      
      30 1  Stryg 2 

3100 5.45 5.75       

Stryg tilpasses til lavereliggende bund imellem strygene 

3200 5.35 5.65      
      30 2  Stryg 3 

3300 5.15 5.45       

Stryg tilpasses til lavereliggende bund imellem strygene 

3700 5.05 5.25      
      20 1  Stryg 4 

3800 4.95 5.15       

Stryg tilpasses til lavereliggende bund imellem strygene 

3900 4.85 5.05      
      20 1  Stryg 5 

4000 4.75 4.95       

Stryg tilpasses til lavereliggende bund imellem strygene 

4100 4.65 4.85      
      20 1  Stryg 6 

4200 4.55 4.75       

Bund imellem stryg skal sænkes for at opnå et jævnt fald.  

4300 4.45 4.65      
      20 1  Stryg 7 

4400 4.35 4.55       

Bund imellem stryg skal sænkes for at opnå et jævnt fald.  

4600 4.25 4.45      
      20 1  Stryg 8 

4700 4.15 4.35       

 

Det vurderes, at der skal anvendes ca. 15.000 m³ stenmaterialer til at opbygge strygene.  

 

Det vil kræve en egentlig detailprojektering, hvis man skal kunne beskrive præcist hvordan stry-

gene skal opbygges. Der er flere forhold, som man her skal tænke på i projekteringen, herunder 
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strygenes stabilitet som er særlig vigtig i forhold til, at de samtidigt skal regulere vandspejlet i 

Suså opstrøms projektstrækningen. 

 

Ved overgangen imellem høl og stryg dvs. den eksisterende Suså og de nyopbyggede stryg skal 

det bl.a. sikres at der ikke opstår store vandspejlsfald ved de små afstrømninger. Af denne årsag 

placeres indløbskoten til strygene kun 10 cm lavere end udløbskoten på stryget opstrøms for.  

 

Ved små afstrømninger skal det sikres, at det ikke opstår den situation, at der ikke er et frit 

vandspejl på strygene. Den laveste vandføring i Suså er målt til 224 l/s. Hvis denne vandføring 

løber i et 30 m bredt stryg med 1 m grus og sten udlagt på den eksisterende vandløbs skal man 

sikre sig at hele vandføringen ikke blot løber nede i stryget i stedet for ovenpå på stryget.  

 

5.5.1 Løsning med stryg 2 og 3 i engen 

Grusmaterialet, som udlægges i Suså, skal være erosionsstabilt samtidig med, at det skal for-

bedre de fysiske forhold for tykskallet malermusling. Når det udlægges i op til 1 m tykkelse i op 

til +30 m bredde, kan der være nogle besparelser i grusmængder ved at placere stryget anderle-

des. Placeringen af strygene er lagt i det eksisterende vandløb.  

 

Der er enkelte steder, hvor det vurderes, at stryget rent pladsmæssigt godt kan placeres i engen 

langs med Suså. Det vil i teorien kunne reducere stenmængderne, som skal anvendes til opbyg-

ning af stryget i Suså. Her bør der dog være stort kendskab til hvilke jordtyper, der her graves 

og udlægges sten i. Det anbefales derfor, at der udføres egentlige geotekniske boringer.  

 

Samtidigt vil der være en udfordring ifht. tilfyldning og sikring af det eksisterende forløb af Suså. 

Det kan derfor ikke på nuværende tidspunkt anbefales at satse på løsningen som er skitseret på 

Figur 24. I stedet bør det medtages som en løsning, der kan reducere omkostningerne, hvis den 

rent teknisk kan lade sig gøre.  
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Løsningen er skitseret i det nedenstående Figur 25.  

  

 

Figur 25 Mulig placering af slyng 2 og 3 i engen parallelt med Susåen.  

5.5.2 Næstved Modellen – opbygning af stryg med kerner af ler 

I en evt. anlægssituation ønsker Næstved Kommune at afprøve, om det er muligt at opbygge 

strygene tørt med eksempelvis ler og sten. Hvis dette er muligt vil det kunne reducere grus-

mængden til kun at omfatte de øverste 30 cm af strygene. Det vil her være nødvendigt at ud-

grave kanokanalen først. Efter etableringen af kanokanalen laves der en adskillelse af Suså og 

Møllesøen, således at hele Susåens vandføring kan ledes igennem kanokanalen. Dette vil kræve 

at stemmeværket ved Holløse Mølle er helt åbent. I denne situation kan Kanokanalen med en 

bund i kote 5,00 m føre en vandføring op til 6.000 l/s. Overstiger vandføringen 6 l/s vil vandspej-

let stige til over kote 7,00 m ved Gunderslev Bro.  

 

Ud fra den eksisterende opmåling og projektdimensionerne kan det vurderes hvor stor en andel 

af stenmængden på 15.000 m3, som kan erstattes af lerjord. Denne vurdering viser at 50-65 % 

af materialet til stryg 1-5 kan erstattes af lerjord mens der ikke kan erstattes noget ved stryg 6-

9. Det vurderes således at ca. 6.000 m³ af de i alt ca. 15.000 m³ kan erstattes af et andet mate-

riale (lerjord), hvis det er muligt at anvende denne model til opbygning af strygene.  

 

Ovennævnte model kræver dog, at arbejdet kan laves tørt ved at vandet ledes midlertidigt 

udenom projektstrækningen. Rambøll vurderer dog, at der er væsentlige risici ved at opbygge en 

del af strygene af lerjord, da stabiliteten af strygene kan kompromitteres. Dette kan betyde, at 

lerjorden på sigt skylles væk og de ønskede vandspejle i Suså ikke kan opnås hvorfor Rambøll 

som udgangspunkt ikke anbefaler denne løsning. 
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5.6 Alternativ D 

Forudsætningen for Alternativ D er et vandspejlsfald ved medianafstrømningen på 70 cm ved 

Skelby. Alternativ D er uden kanokanal.  

 

Det samlede fald ved Holløse Mølle afvikles over en række 100 m lange stryg. Det første stryg er 

placeret umiddelbart neden for Strids Mølle. Den nøjagtige placering af strygene kan aftales nær-

mere i forbindelse med en detailprojektering. 

 

En projektskitse er vist på Bilag 2.  

 

Der etableres i alt 9 stryg. De 3 første stryg opbygges direkte i det eksisterende profil og vil vari-

ere i bredde som de eksisterende profiler på strækningen. Stryg 4-7 skal opbygges ovenpå den 

eksisterende vandløbsbund. De to nederste stryg skal udgraves i det eksisterende vandløb, hvor 

vandløbsbunden imellem også sænkes. Det sidste stryg etableres, hvor Susåen føres ud af sit 

forløb igennem det eksisterende digeanlæg. Det kan blive nødvendigt at etablere en bro over 

Susåen på Øen for lodsejers adgang. 

 

Bundbredden på stryg 1 bliver 15-17 m, på stryg 2 10-12 m og på stryg 3 20 m. Bunden er la-

vest centralt i profilet og stiger til en bundkote i kanten af profilet, som er 20 cm over strygets 

laveste bundkote.  

 

Bundbredden på de øvrige stryg er 20 m. Bunden er også her lavest centralt i profilet og stiger til 

en bundkote i kanten af profilet, som er 20 cm over strygets laveste bundkote.  

 

 

Figur 26 Længdeprofil som viser eksisterende bund og terræn samt ny bundkote med stryg 

Længdeprofil på Figur 26 viser Susåen ved Alternativ D fra Bavelse Sø til Holløse Mølle.  

 

Det eksisterende omløb skal tilfyldes til omgivende terræn. Samtidigt skal der laves en adskillelse 

imellem det nye forløb og Møllesøen ved Holløse Mølle. Her vil der være mulighed for at etablere 

en pumpe, som kan forsyne møllesøen med vand således at vandspejlet i denne kan opretholdes.  
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Der etableres ikke en særskilt kanal til kanoer i Alternativ D. Her vil det være nødvendigt at sejle 

i hovedløbet samt på de nye stryg, hvor der vil være en reduceret vanddybde.  

 

Forholdene omkring strygene er skitseret og beregnet med de dimensioner, som er angivet i di-

mensioneringstabellen. Imellem strygene er anvendt de eksisterende opmålte bundkoter. Model-

opsætningen er beskrevet i Bilag 1.  

 

Tabel 6 Dimensioneringstabel for Alternativ D.  

Station  Bundkoter center Bundkote sider Bundbredde Fald  Bemærkning 

m m DVR90 m DVR90 m ‰   

420 5.7 5.9      
      15-17 1 Stryg 1 

520 5.6 5.8       

Stryg tilpasses til lavereliggende bund imellem strygene 

750 5.5 5.7      
      10-12 1 Stryg 2 

850 5.4 5.7       

Stryg tilpasses til lavereliggende bund imellem strygene 

2350 5.3 5.5      
      20 1 Stryg 3 

2450 5.2 5.4       

Stryg tilpasses til lavereliggende bund imellem strygene 

3000 5.1 5.3      
      20 1 Stryg 4  

3100 5 5.2       

Stryg tilpasses til lavereliggende bund imellem strygene 

3700 4.9 5.1      
      20 1 Stryg 5  

3800 4.8 5       

Stryg tilpasses til lavereliggende bund imellem strygene 

3900 4.7 4.9      
      20 1 Stryg 6  

4000 4.6 4.8       

Stryg tilpasses til lavereliggende bund imellem strygene 

4100 4.5 4.7      
      20 1 Stryg 7  

4200 4.4 4.6       

Bund imellem stryg skal sænkes for at opnå et jævnt fald.  

4300 4.3 4.5      
      20 1 Stryg 8  

4400 4.2 4.4       

Bund imellem stryg skal sænkes for at opnå et jævnt fald.  

4600 4.1 4.3      
      20 1 Stryg 9  

4700 4.0 4.2       
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5.7 Terrænregulering ved Skelby 

I den tekniske forundersøgelse fra 2016 er der indeholdt regulering af terrænet på en strækning 

ved Skelby, som skulle imødegå de foreslåede sænkninger af vandspejlet og hjælpe med at bibe-

holde indtrykket af et terrænnært vandspejl. 

 

For både Alternativ C og D vil der være mulighed for at medtage dette tiltag. Omfanget skal afta-

les nærmere med lodsejer og er afhængig af løsningsmodellen. I det nedenstående foretages der 

en vurdering af arealer og mængder med baggrund i oplysninger fra forundersøgelsen i 2016.  

 

Ud fra de beregnede vandspejle samt de områder, som tidligere er udpeget til terrænregulering i 

forundersøgelsen fra 2016 /1/, kan der laves en opgørelse af mængder og arealer, hvor bl.a. 

lodsejeren har givet udtryk for at der skal ske en terrænregulering.  

 

En del af det areal, som skal terrænreguleres er beliggende samme sted som stryget nedenfor 

Gunderslev Bro. Da stryget her i forvejen kræver, at der sker en terrænregulering kan disse ud-

tages af beregningen.  

 

 

Figur 27 Terrænreguleringer ved Gunderslevholm nedstrøms Skelby.  

I Alternativ C sænkes vandspejlet maksimalt med 0,3-0,5 m på strækningen, hvor der skal ske 

en terrænregulering. Terrænet reguleres med 30-50 cm ved vandløbet med et fald på 1:20 sva-

rende til 6-10 m væk fra vandløbet. Samlet set skal der terrænreguleres på et areal på ca. 5.700 

m2 og der skal afrømmes i alt ca. 1.150 m3.  

 

I Alternativ D sænkes vandspejlet med 0,7-0,9 m på strækningen, hvor der skal ske en terrænre-

gulering. Terrænet reguleres med 70-90 cm ved vandløbet med skråningsanlæg på 1:20 sva-

rende til 20 m væk fra vandløbet.  Samlet set skal der terrænreguleres på et areal på ca. 15.000 

m2 og der skal afrømmes i alt 6.000 m3. 
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Udover arbejdet op- og nedstrøms for Gunderslev Bro er der i forundersøgelsen fra 2016 også 

skitseret en afgravning af terræn for at bevare udsynet til vandfladen og på tværs af åen. Terræ-

net skal her sænkes og afgraves i et ca. 30 m bredt bælte på hver side af åen med skråningsan-

læg på 1:50 væk fra vandløbet.  

 

I parken er der anlagt en kanal og skabt en lille ø /1/. Bunden i kanalen, selve øen og arealet in-

den i parken ud mod kanalen skal sænkes svarende til vandspejlssænkningen.  

 

Arbejdet ved Gunderslevholm medfører i Alternativ C et areal på 2.250 m2 og en jordvolumen på 

850 m³. Ved Alternativ D påvirkes et areal på 3.400 m2 og der skal udgraves 1.650 m3.  

 

5.8 Konceptmodeller 

Alternativ C og D skal opfattes som konceptmodeller, som hver især indenfor konceptet har for-

skellige løsningsmuligheder. Der vil således være mulighed for i en detailprojektering eksempel-

vis at arbejde med et andet (mindre) vandspejlsfald ved Skelby samt placeringen af Susåens for-

løb ved Holløse Mølle og Øen.   

 

Der vil altså være mulighed for at arbejde hen imod en C-light løsning, som blev omtalt på mødet 

med lodsejere i juni 2018. Her blev der drøftet en løsning med en vandspejlssænkning på maksi-

malt 18 cm. Lodsejerne vurderer, at denne løsning bliver billigere i forhold til kompenserende til-

tag. Det skal dog bemærkes, at det kan forventes, at omkostningerne til anlægsprojektet i vand-

løbet stiger hvis der ønskes en opbygning af stryg, der skal sikre et højere vandspejl ved Skelby 

end det, der er forudsat i ovenstående beskrivelser af Alternativ C og D. Samtidig vil det vand-

løbsmæssigt være en dårligere løsning, idet stuvningszonen opstrøms Skelby øges sammenlignet 

med Alternativ C.  

 

5.9 Torpe Kanal 

For at sikre en bedre forbindelse imellem Torpe Kanal og Suså blev der i forundersøgelsen fra 

2016 arbejdet med et projektforslag, hvor Susåen blev forlænget op til Torpe Kanal. For at redu-

cere anlægsarbejdet er der i denne forundersøgelse kigget på en løsning, hvor Torpe Kanal for-

længes i kanten af Bavelse Sø ned til udløb i Susåen lige inden Bavelse Sø’s forløb under vej-

broen.  

 

Torpe Kanal skal forlænges fra sit nuværende udløb i Bavelse Sø over ca. 476 m til et udløb 

umiddelbart før søens udløb i Suså. 
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Figur 28 Nyt forløb af Torpe Kanal (Bilag 5) 

Det nye forløb etableres primært på de flade partier for foden af skråningerne ned mod søen. På 

enkelte delstrækninger vil det dog være nødvendigt at grave forløbet i skråningen. 

 

I nedenstående er der vist principskitser for nyt forløb af Torpe Kanal (se også Bilag 6). 

 

 

Figur 29 Principskitse for tværprofil af nyt forløb for Torpe Kanal i søbredden 

 

 

Figur 30 Principskitse for tværprofil af nyt forløb for Torpe Kanal i skråningen 

Det nye forløb af Torpe Kanal etableres med et dige som har en topkote i 7,80 m for adskillelse 

af Torpe Kanal og Bavelse Sø ved større vandføringer. Med en topkote i 7,80 m sikres der mod, 

at Bavelse Sø overskyller diget og løber i Torpe Kanal. Samtidig er der plads til at tillade en vis 

sætning af diget efter anlægsarbejdets ophør. For at reducere materialeforbruget er det muligt at 

etablere topkoten lavere og dermed acceptere at Torpe Kanal og Bavelse Sø i perioder er 
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sammenfaldende og diget oversvømmet. Dette vil dog være med en større risiko for erosion af 

digets top ligesom det vil øge konsekvenser ved en evt. sætning.   

 

Torpe Kanal etableres med en bundbredde på 3 meter og en bundkote ved start af nyt forløb i 

kote 6,0 meter og et bundlinjefald på 1 ‰. Skråningsanlæggene i selve vandløbet er sat til 

1:1,5, hvor det kan vise sig nødvendigt med fladere anlæg, hvis jordbundsforholdene betinger 

det. For diget mod søen skal der udføres egentlige stabilitetsberegninger for udformning af dette. 

 

Der er ikke nærmere kendskab til jordbundsforholdene på strækningen for ny Torpe Kanal. Etab-

leringen af nyt forløb af Torpe Kanal må forventes at ske på forholdsvis bløde aflejringer, der 

især kan vanskeliggøre opbygningen af et forløb med tilhørende dige. 

 

Det vil derfor i forbindelse med en detailprojektering være nødvendigt at lave en række geotekni-

ske boringer i det nye tracé. Rambøll anbefaler, at der udføres minimum fem geotekniske borin-

ger indtil intakte glaciale aflejringer for projektering af nyt forløb (der er medtaget 50 boremeter 

i anlægsoverslaget). 

 

Jordbundens beskaffenhed kan have væsentlig indflydelse på økonomien for projektet, da der må 

forventes en vis udskiftning af materiale under et kommende dige ligesom anlæggets udformning 

af hensyn til stabiliteten kan betinge tilkørsel af betydelige mængder lerjord for indbygning. Her 

er det ikke muligt at angive en præcis mængde, hvilket vil kræve en større viden omkring aflej-

ringerne.  
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6. KONSEKVENSVURDERING 

6.1 Konsekvenser ved Alternativ A og B 

I processen er der foretaget indledende beregninger for Alternativ A og B på en række para-

metre.  

 

Beregningerne viste, at strygene i alle alternativer skulle have dimensioner, der gav anledning til 

ovenbredder på ca. 40 meter. Strygene ville derfor lægge beslag på væsentlige arealer hvilket 

lodsejer ikke var interesseret i. 

 

Da Holløse Mølle for begge alternativer er drivende for vandfordelingen ses der følgende vandfor-

delinger: 

 

 

Figur 31 Udvalgte vandfordelinger ved Alternativ A og B-B3 

    

Faunapassageudvalget anbefaler, at der ved indvinding af vand maksimalt, ved alle vandføringer, 

indtages, hvad der svarer til 50 % af medianminimumvandføringen fra vandløbet, hvilket ikke er 

muligt at leve op til for Alternativ A og B-B3 /15/. 

 

Samlet set er det vurderet, at løsninger, hvor der vil løbe betydelige vandmængder til Holløse 

Mølle, ikke lever op til krav for etablering af kontinuitet i vandløb (faunapassage) og Faunapassa-

geudvalgets anbefalinger.  

 

6.2 Konsekvenser ved Alternativ C og D for vandspejle og afvandingsforhold 

Afvandingsforholdene langs med Suså mellem Bavelse Sø og Holløse Mølle er stærkt påvirket af 

opstemningen ved Holløse Mølle. Dette betyder, at vandspejlet opstrøms Holløse Mølle er for-

holdsvist stabilt og kun varierer lidt sammenlignet med den store variation i vandføring.  

 

Afvandingsforholdene på strækningen langs med Bavelse Sø og ned til Holløse Mølle er beregnet 

for de eksisterende forhold samt for Alternativ C og D. Afvandingsforholdene vil lokalt afhænge af 

jordtypen samt om der er detaildrænet i området. Ved Suså er ådalen smal med stor terrænstig-

ning op mod de dyrkede arealer. De arealer som er beliggende 0-1 m over vandspejlet i Suså er 

primært beliggende i selve ådalen, hvor der ikke er noget dræningsbehov.   

 

Afvandingsforholdene i ådalen er beskrevet som den direkte forskel imellem terrænkoten og 

vandspejlet betegnet som drændybden. Der er således ikke regnet med en gradient ifht. til et 

dræningsbehov. Denne måde at regne afvandingsforhold på giver mulighed for en direkte sam-

menligning af konsekvenserne imellem de eksisterende forhold og de to alternativer C og D.  

 

Holløse Mølle St. 4.546 m Omløb St. 350 m Holløse Mølle St. 4.546 m Omløb St. 350 m

Afstrømning [m3/s] [m3/s] Afstrømning [m3/s] [m3/s]

Medianminimum 0.38 0.38 Medianminimum 0 0.76

Sommermedian 0.50 1.01 Sommermedian 0 1.51

Årsmedian 2.92 0.48 Årsmedian 0.03 3.37

Medianmaksimum 19.16 2.24 Medianmaksimum 3.80 17.60

10 års maks. 24.11 5.00 10 års maks. 18.32 10.79

10 års maks. med klima 30.90 9.85

Holløse Mølle St. 4.546 m Omløb St. 350 m Holløse Mølle St. 4.546 m Omløb St. 350 m

Afstrømning [m3/s] [m3/s] Afstrømning [m3/s] [m3/s]

Medianminimum 0 0.76 Medianminimum 0 0.76

Årsmedian 0.00 3.40 Årsmedian 0.00 3.40

Medianmaksimum 4.77 16.62 Medianmaksimum* 4.13 17.26

Scenarie A Scenarie B (sænket 60 cm - 25 m bredt)

Scenarie B2 (sænket 90 cm - 15 m bredt) Scenarie B3 (sænket 70 cm - 20 m bredt)
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Der er beregnet konsekvenser for alle de beregnede afstrømninger som er beskrevet i Bilag 1 og 

nævnt i nedenstående Tabel 3.  

 

6.2.1 Konsekvenser for Vandspejle 

Afvandingsforholdene er beregnet med udgangspunkt i de beregnede vandspejle i MIKE HYDRO 

modellen samt højdemodellen. Vandspejlene for de eksisterende forhold samt de to alternativer 

C og D er udtrukket for en række udvalgte stationer, som fremgår af nedenstående Figur 32 og 

er præsenteret i Tabel 7.  

 

 

Figur 32 Udvalgte stationer til præsentation af vandspejle.  
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Tabel 7 Udvalgte vandspejle for eksisterende og projekterede (Alternativ C og D) forhold.  

Normale af-
strømnin-
ger 

    

 Abs. minimum Medianminimum Sommermedian Vintermedian 

 Eks Alt 
C 

Alt 
D 

Eks Alt 
C 

Alt 
D 

Eks Alt 
C 

Alt D Eks Alt 
C 

Alt 
D 

Udløb Ba-
velse Sø 

6,11 6,06 5,95 6,35 6,24 6,15 6,58 6,43 6,37 6,73 6,62 6,58 

Skelby  6,10 6,05 5,53 6,30 6,16 5,68 6,48 6,26 5,82 6,56 6,35 5,95 

Gunderslev 

Bro 

6,10 6,05 5,32 6,30 6,16 5,46 6,47 6,25  5,59 6,55 6,34  5,72 

Holløse Bro 4,02 4,02 4,02 4,34 4,34 4,34 4,59 4,59 4,59 4,82 4,82 4,82 

Gangesbro 2,50 2,50 2,50 2,84 2,84 2,84 3,14 3,14 3,14 3,44 3,44 3,44 

Rådmands-

haven 

1,82 1,82 1,82 2,02 2,02 2,02 2,19 2,19 2,19 2,58 2,58 2,58 

             
Større af-

strømnin-
ger 

            

 Medianmaksi-
mum 

10 års maksimum Absolut maksimum 10 års maks 
(x1,4) 

 Eks Alt 
C 

Alt 
D 

Eks Alt 
C 

Alt 
D 

Eks Alt 
C 

Alt D Eks Alt 
C 

Alt 
D 

Udløb Ba-
velse Sø 

7,33 7,31 7,32 7,57 7,54 7,62 7,70 7,67 7,79 7,88 7,83 7,99 

Skelby  6,81 6,72 6,48 7,04 6,89 6,81 7,16 6,99 6,88 7,31 7,11 7,06 

Gunderslev 
Bro 

6,76 6,67 6,31 6,98 6,83  6,56 7,09 6,91  6,70 7,25 7,02 6,87 

Holløse Bro 5,59 5,59 5,59 5,81 5,81 5,81 5,86 5,86 5,86 6,04 6,04 6,04 

Gangesbro 4,15 4,15 4,15 4,47 4,47 4,47 4,39 4,39 4,39 4,63 4,63 4,63 

 

For at forbedre formidlingen og vise resultaterne fra Tabel 7 på en anden måde er Figur 33, Figur 

34 og Figur 35 udarbejdet. Her vises vandspejlene ved de eksisterende forhold samt de to alter-

nativer for 3 afstrømninger på 9 udvalgte lokaliteter.   

 

Særlig opmærksomhed er der omkring Skelby, hvor der for Alternativ C er forudsat den største 

sænkning i vandspejlet på 30 cm og for Alternativ D på 70 cm. 

 

De største sænkninger sker ved en årsmedian. For Alternativ C er der ved en lav afstrømning 

som medianminimum en forskel på 14 cm i forhold til den eksisterende situation. 

 

I de følgende figurer ses vandspejle ved hhv:  

 

- Medianminimum: Underskrides statistisk set hvert 2. år.  

- Årsmedian: Over- og underskrides statistisk set 50 % af tiden 

- Medianmaksimum: Overskrides statistisk set hvert. 2. år.  
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Figur 33 Udvalgte medianminimum vandspejle på projektstrækningen 

 

 

Figur 34 Udvalgte median vandspejle på projektstrækningen 
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Figur 35 Udvalgte medianmaksimum vandspejle på projektstrækningen  

6.2.2 Konsekvenser for vanddybder og vandhastigheder 

Vanddybder og vandhastigheder er interessante at se på, da de er vigtige parameter for at vur-

dere mulighederne for faunapassage ved de nye stryg. Hvis der er for lille dybde i stryget kan 

nogle af de større fisk have svært ved at forcere stryget. Hvis hastigheden er for høj vil nogen af 

de dårligere svømmende fisk, som også fungerer som værtsfisk for bl.a. tykskallet malermusling, 

ikke kunne forcere stryget.  

 

Udover de biologiske årsager til at se på dybder og hastigheder i det nye stryg er disse para-

metre også interessante ifht. den store kanointeresse, som der er omkring Suså. Under de eksi-

sterende forhold er der normalt en forholdsvis langsom strøm ovenfor Holløse Mølle, som gør det 

muligt at sejle både op- og nedstrøms på åen. Samtidigt er der på hele strækningen en stor 

dybde. Under de eksisterende forhold kan der være udfordringer ved at komme forbi stemme-

værket ved Holløse Mølle i de perioder, hvor der løber rigtig meget vand over stemmeværket. I 

disse perioder kan et højt vandspejl gøre det besværligt at komme under broen ved Strids Mølle.  

 

Nedenfor Holløse Mølle er der på de eksisterende stryg en dybde på ca. 50 cm ved lavere af-

strømninger, dog kan vanddybden umiddelbart ved Holløse Mølle være for lav til at kanoer uden 

videre kan passere. 

 

Etableres et af de to projektforslag Alternativ C og D vil det være en stor ændring i forhold til de 

eksisterende forhold i Suså. Der er derfor udtrykt stor bekymring om, hvorvidt det er muligt at 

sejle i kano på Suså på de nye stryg. Kanoudlejerne har udtalt, at der skal være ca. 60-70 cm 

vanddybde for at kunne sejle opstrøms.  
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I de nedenstående afsnit er der udtrukket data for de eksisterende og projekterede forhold. For 

de eksisterende forhold er der udtrukket hhv. vandhastigheder og vanddybder på de lokaliteter, 

hvor der skal etableres stryg i enten Alternativ C og D.  

 

Dybderne i vandløbet kan også ses på længdeprofiler på Bilag 5, hvor de eksisterende forhold for 

hele strækningen fra Bavelse Sø til Holløse Mølle kan sammenlignes med Alternativ C og D.  

 

 

Figur 36 Længdeprofil for de eksisterende forhold fra MIKE view. På y-aksen ses vandspejlskoten. 
På x-aksen ses afstanden i modellen og altså ikke stationeringen. Gengivelse fra Bilag 5.  

 

6.2.2.1 Eksisterende forhold 

Tabel 8 Vandhastigheder eksisterende forhold 

Stationering medianminimum sommermedian median medianmaksimum 10 års maksimum 

m m/s m/s m/s m/s m/s 

450 0,05 0,07 0,14 0,55 0,60 

800 0,07 0,11 0,20 0,81 0,79 

2.400 0,03 0,05 0,10 0,54 0,58 

2.850 0,03 0,04 0,10 0,55 0,48 

3.050 0,02 0,04 0,08 0,43 0,45 

3.250 0,02 0,03 0,06 0,36 0,39 

3.750 0,02 0,03 0,06 0,37 0,42 

3.950 0,00 0,04 0,07 0,43 0,45 

4.150 0,00 0,00 0,01 0,36 0,41 

4.350 0,00 0,01 0,01 0,45 0,46 

4.650 0,00 0,01 0,02 0,62 0,70 

Omløb (192 m) 1,37 1,74 1,59 1,61 1,50 
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Tabel 9 Vanddybder eksisterende forhold 

Stationering medianminimum sommermedian median medianmaksimum 10 års maksimum 

m m m m m m 

450 1,48 1,70 1,89 2,36 2,55 

800 0,90 1,11 1,29 1,71 1,92 

2.400 1,45 1,63 1,79 1,95 2,18 

2.850 1,64 1,82 1,98 2,10 2,32 

3.050 1,80 1,98 2,13 2,25 2,47 

3.250 2,60 2,75 2,91 3,01 3,23 

3.750 2,01 2,19 2,34 2,42 2,63 

3.950 1,83 2,00 2,16 2,22 2,43 

4.150 1,91 2,08 2,24 2,30 2,50 

4.350 1,85 2,02 2,18 2,21 2,42 

4.650 2,04 2,21 2,36 2,36 2,60 

 

For de eksisterende forhold ses meget lave vandhastigheder og stor dybde i stuvningszonen imel-

lem Holløse Mølle og Bavelse Sø. I omløbsstryget er der vandhastigheder på 1,3 – 1,7 m/s, hvil-

ket betyder at omløbet ikke kan passeres i opstrøms retning.  

 

6.2.2.2 Alternativ C 

Tabel 10 Vandhastigheder ved Alternativ C 

Stationering medianminimum sommermedian median medianmaksimum 10 års maksimum 

m m/s m/s m/s m/s m/s 

2.850 0,15 0,20 0,35 1,03 1,10 

3.050 0,14 0,19 0,33 0,93 0,97 

3.250 0,15 0,20 0,33 0,80 0,93 

3.750 0,15 0,20 0,35 0,95 1,04 

3.950 0,15 0,20 0,33 0,88 0,97 

4.150 0,15 0,18 0,29 0,79 0,89 

4.350 0,14 0,16 0,27 0,74 0,84 

4.650 0,14 0,16 0,25 0,70 0,81 

 

Dybderne i Tabel 11 er vist for strygene. Imellem strygene vil der være større dybder og her vil 

kanosejlerne ikke opleve ændrede forhold.  

Tabel 11 Vanddybder ved Alternativ C 

Stationering medianminimum sommermedian median medianmaksimum 10 års maksimum 

m m m m m m 

2.850 0,31 0,40 0,47 0,82 0,98 

3.050 0,33 0,42 0,49 0,89 1,09 

3.250 0,31 0,40 0,48 1,00 1,23 

3.750 0,33 0,44 0,54 1,09 1,31 

3.950 0,33 0,45 0,56 1,18 1,40 

4.150 0,34 0,5 0,63 1,3 1,52 

4.350 0,36 0,53 0,68 1,38 1,60 

4.650 0,35 0,53 0,70 1,44 1,66 
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6.2.2.3 Alternativ D 

Tabel 12 Vandhastigheder ved Alternativ D 

Stationering medianminimum sommermedian median medianmaksimum 10 års maksimum 

m m/s m/s m/s m/s m/s 

450 0,14 0,16 0,28 0,79 0,87 

800 0,18 0,22 0,37 1,04 1,12 

2.400 0,17 0,22 0,38 0,93 0,97 

3.050 0,17 0,21 0,36 0,93 1,01 

3.750 0,15 0,20 0,33 0,88 0,97 

3.950 0,15 0,18 0,30 0,80 0,90 

4.150 0,12 0,14 0,24 0,71 0,82 

4.350 0,10 0,12 0,22 0,67 0,78 

4.650 0,10 0,12 0,21 0,63 0,75 

 

Dybderne i Tabel 13 er vist for strygene. Imellem strygene vil der være større dybder og her vil 

kanosejlerne ikke opleve ændrede forhold.  

Tabel 13 Vanddybder ved Alternativ D 

Stationering medianminimum sommermedian median medianmaksimum 10 års maksimum 

m m m m m m 

450 0,45 0,67 0,84 1,55 1,80 

800 0,53 0,73 0,90 1,58 1,83 

2.400 0,29 0,49 0,60 1,18 1,43 

3.050 0,36 0,45 0,55 1,16 1,42 

3.750 0,33 0,45 0,56 1,18 1,42 

3.950 0,33 0,48 0,62 1,29 1,53 

4.150 0,39 0,58 0,73 1,42 1,66 

4.350 0,45 0,64 0,80 1,52 1,75 

4.650 0,45 0,66 0,84 1,59 1,81 

 

6.2.3 Vandfordelinger 

Vandfordelingen for de eksisterende forhold er der redegjort for i kapitel 3.4. Ved en sommerme-

dian løber ca. 86 % af vandet i omløbet og kun 13 % over stemmeværket. Med stigende vandfø-

ring ændres denne fordeling med mere og mere vand igennem ved Holløse Mølle, således at 

langt størstedelen af vandet løber over stemmeværket ved de store afstrømninger. Turbinen har 

kun brug for en meget lille andel af den samlede vandføring. For at skabe en ordentlig faunapas-

sage er det vigtig, at vandføringen samles i ét forløb med minimal fordeling af vandet og med så 

lave vandhastigheder, at faunapassage er mulig.  

 

I Alternativ C sker der fortsat en fordeling af vandet. Indløbskoten til det første stryg nedenfor 

Gunderslev Bro betyder, at kanokanalen vil være vandfyldt til alle tider og at det er muligt at 

tage vand ind til turbinen ved Holløse Mølle i de perioder, hvor vandspejlet i kanokanalen er over 

indløbet til turbinen. I beregningerne for medianafstrømningen er der regnet med, at der løber 

ca. 100 l/s til kanokanalen, som her har et vandspejl i kote 6,33 m. Det er her forudsat, at de 

100 l/s løber igennem turbinen. Ved en 10 års maksimum afstrømning må det forventes at turbi-

nen, ligesom ved de nuværende forhold, ikke kan tage noget vand pga. opstuvning fra den ned-

strøms side. Her er vandspejlet i kanokanalen i kote 6,82 m og der løber ca. 550 l/s over stem-

meværket ved Holløse Mølle. Der sker altså kun en meget begrænset fordeling af vandet ved Al-

ternativ C sammenlignet med de eksisterende forhold.  

 

I praksis vil det være styring af møllen, som bestemmer, hvor meget vand der løber i kanokana-

len. Så længe vandspejlet ved indløbet til kanokanalen holdes i et vandspejlsniveau, så der kan 

løbe vand til turbinen, vil denne få den vandmængde den har brug for.  
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I Alternativ D sker der ikke nogen direkte fordeling af vandet. Der er dog skitseret en mulighed 

for at møllesøen ved Holløse Mølle kan forsynes af en pumpeløsning. Vandmængden vil her af-

hænge af om pumpen kun skal kunne opretholde et vandspejl i møllesøen eller om der skal 

kunne pumpes så meget vand at turbinen ved Holløse Mølle periodevist skal kunne drives.   

 

6.2.4 Konsekvenser for afvandingsforhold 

Til præsentation af afvandingsforholdene er der lavet et kortmateriale som indeholder GIS filer af 

strækningen fra Bavelse Sø til Holløse Mølle. GIS data for afvandingsforholdene for alle afstrøm-

ninger er udleveret til Næstved Kommune men indgår ikke som et bilag til denne rapport. For 

hver afstrømning er der for eksisterende og projekterede forhold (Alternativ C og D) lavet et kort 

med afvandingsforhold.  

 

Når man anvender højdemodellen skal man være opmærksom på at Suså og Bavelse Sø under 

scanningstidspunktet d. 3. april 2014 havde et vandspejl omkring 6,75-6,85 m. Ved modelbereg-

nede vandspejle under denne kote vil både Bavelse Sø og Suså fremstå tørre idet højdemodellen 

er beliggende over det beregnede vandspejl. Dette beregningstekniske forhold, skal man være 

opmærksom på når man ser på afvandingsforholdene. I den tekniske forundersøgelse er det 

valgt at præsentere afvandingsforholdene for 3 udvalgte afstrømninger på strækningen fra Ba-

velse Sø til Gunderslev Bro. På de nedenstående figurer er markeringen af Suså og Bavelse Sø 

markeret med blå farve.  

 

 

Figur 37 Signatur for figurer med afvandingsforhold 
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Sommermedian

 

Figur 38 Afvandingsforhold for eksisterende sommermedian 

 

 

Figur 39  Afvandingsforhold for Alternativ C sommermedian 
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Figur 40 Afvandingsforhold for Alternativ D sommermedian 

Vintermedian 

 

Figur 41 Afvandingsforhold for Eksisterende vintermedian 
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Figur 42 Afvandingsforhold for Alternativ C vintermedian 

 

Figur 43 Afvandingsforhold for Alternativ D vintermedian 

 



 

Naturgenopretning af Nedre Suså  

 

 

 

 
 
 

  

Side 51 

10 års maksimum 

 

Figur 44 Afvandingsforhold for Eksisterende 10 års maksimum 

 

Figur 45 Afvandingsforhold for Alternativ C 10 års maksimum 
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Figur 46 Afvandingsforhold for Alternativ D 10 års maksimum 

 

For de ovenstående viste afstrømninger kan der laves en opgørelse over hvordan afvandingstil-

standen ændrer sig rent arealmæssigt i ådalen imellem Bavelse Sø og Holløse Mølle ved Alterna-

tiv C og D i forhold til de eksisterende forhold.   

 

Opgørelsen er vejledende idet en del af de arealer, som i dag er beliggende under Susåens vand-

spejl i fremtiden vil blive engarealer hvis vandspejlet sænkes. Dette er der ikke taget højde for i 

opgørelsen ligesom de skitserede terrænreguleringer ved Gunderslevholm ikke er med i opgørel-

sen.  

Tabel 14 Opgørelse af afvandingsforhold ved sommermedian 

 Eksisterende forhold Alt C Alt D 

 ha ha Ha 

Tør eng, 0,75-1,00 m 3,8 6,1 4,5 

Fugtig eng, 0,50-0,75 m 7,3 10,8 1,8 

Våd eng, 0,25-0,50 m 13,9 1,9 **1,0 

Vandmættet eng, 0,00-0,25 m 1,8 **1,0 **1,0 

Vandflade, under 0,00 m *0 *0 *0 

*Susåens vandflade er ikke medregnet. Kun engarealerne.  

**Svær at opgøre da de er placeret under Susåens eksisterende vandspejl 
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Tabel 15 Opgørelse af afvandingsforhold ved vintermedian 

 Eksisterende forhold Alt C Alt D 

 ha ha Ha 

Tør eng, 0,75-1,00 m 3,5 4,5 6,4 

Fugtig eng, 0,50-0,75 m 4,9 10,2 3,4 

Våd eng, 0,25-0,50 m 14,5 **5,4 **1,4 

Vandmættet eng, 0,00-0,25 m 5,1 **1,0 **1,0 

Vandflade, under 0,00 m 0* *0 *0 

*Susåens vandflade er ikke medregnet. Kun engarealerne.  

**Svær at opgøre da de er placeret under Susåens eksisterende vandspejl 

 

Generel vil arealet af våde enge i ådalen mindskes og der vil ses større arealer med fugtige eller 

tørre enge. Dette vil særligt have betydning for naturarealerne i ådalen hvilket er behandlet nær-

mere i afsnit 6.9.4. 

 

Ved en 10 års maksimum vil der under de eksisterende forhold 19,7 ha være enge oversvømmet 

i ådalen på strækningen imellem Bavelse Sø og Holløse Mølle. Ved Alternativ C er 11,7 ha og ved 

Alternativ D 8,6 ha enge oversvømmet.   

 

6.2.5 Konsekvenser for okkerudledning 

Hele ådalen fra Bavelse Sø til Holløse Mølle er ikke okkerklassificeret. Det vurderes derfor, at der 

ikke vil være risiko for udvaskning af okker ved sænkning af vandspejl som beskrevet i Alternativ 

C og D. 

 

6.2.6 Konsekvenser for fremtidige ekstreme vandføringer (Klima) 

I forbindelse med beregninger af alle Alternativer A, B, C og D samt projektet ved Torpe Kanal er 

der beregnet vandspejle ved de store afstrømninger, hvor det er vurderet, at en 10 års maksi-

mum ganget med en klimafaktor på 1,4 er en ”worst case scenario” for udviklingen i afstrømnin-

gen for Suså. Udover de statiske beregninger med en konstant vandføring er der for projektet 

ved Torpe Kanal alene og i kombination med Alternativ B foretaget beregninger for en længere 

udvalgt periode i 2007, hvor der var store afstrømninger op til ca. 30 m3/s.  

 

Beregninger for perioden i 2007 viste, at der ved sammenligning af hhv. de eksisterende, projekt 

Torpe Kanal samt Torpe Kanal + Alternativ B ikke kunne erkendes en forskel i hverken vand-

spejle eller vandføring henover den simulerede periode nedenfor Holløse Mølle. Det kan altså 

konstateres at ændringerne ved dels Holløse Mølle eller Torpe Kanal ikke påvirker forholdene på 

strækningen nedenfor, eksempelvis ved Rådmandshaven (Figur 47).  
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Figur 47 Vandføringen i 3 forskellige scenarier ved Rådmandshaven. Graferne er placeret oveni 
hinanden (der er 3 kurver på figuren, men det er kun den grønne der er synlig).   

For de to udvalgte Alternativer C og D er der beregnet vandspejle i Suså ved flere store afstrøm-

ninger som eksempelvis medianmaksimum, 10 års maksimum, absolutmaksimum og 10 års 

maksimum med klimafaktor på 1,4. Ved disse afstrømninger er stemmeværket ved Holløse Mølle 

helt åbent både i modellen og i en virkelige situation ved møllen. Ved de 3 største afstrømninger, 

løber der også vand henover overløbet. Beregningerne viser, at vandspejlet ved Skelby ovenfor 

Holløse Mølle ved de store afstrømninger ikke er højere end de eksisterende forhold, men ligger 

ca. 25-30 cm under. I Bavelse Sø ses der ved Alternativ C et stort set uændret vandspejl ved de 

store afstrømninger. I Alternativ D ses der et lidt forhøjet vandspejl i Bavelse Sø ved en 10 års 

maksimum afstrømning og højere. Dette skyldes, at stryget ved Strids Mølle opbygges i det eksi-

sterende smalle forløb, hvor bundkoten blot hæves.   

 

Fælles for både Alternativ C og D er, at vandføringsevnen i strygene er lige så stor som den nu-

værende vandføringsevne ved Holløse Mølle, når alle sluseporte er åbne. Dette ses ved de stort 

set uændrede vandspejle ved de store afstrømninger. Der er altså ikke risiko for, at de store af-

strømninger ikke kan ledes bort fra Bavelse og Tyrstrup Sø samt øvre Suså. Dette gælder også i 

fremtiden, idet der er foretaget beregninger på en 10 års maksimum ganget med en klimafaktor 

på 1,4. Denne hændelse repræsenterer et gennemsnit af klimafaktorer opstillet af GEUS for en 

10 års hændelse i 2050 /8/, /9/. Ses der på tidsserien for de vandføringer, der er målt ved Hol-

løse Mølle i perioden 1974-2016 (afsnit 3.6), vurderes det dog ikke, at der en stigende tendens i 

de maksimale afstrømninger. En afstrømning på over 40 m3/s, som denne klimahændelse, der er 

regnet på, vurderes derfor at beskrive den værst tænkelige (worst case) udvikling i afstrømnin-

gen.  

 

6.2.7 Sammenfatning – Konsekvenser for vandspejle og afvandingsforhold 

Nedenfor Holløse Mølle er de beregnede vandspejle ved Alternativ C og D uændrede i forhold 

til de eksisterende vandspejle. Der sker ikke nogen fysiske ændringer i vandløbet på strækningen 

nedenfor og derfor ændres de karakteristiske vandspejle ikke i den statiske beregning. Under de 

nuværende forhold reguleres stemmeværket ved Holløse Mølle ifht. flodemålet, hvor det holdes i 

intervallet 6,52-6,92 m DVR90. Denne regulering af vandspejlet ved de mindre afstrømninger er 

ikke længere mulig og det vil i fremtiden være indløbskoten og faldet på strygene, som bestem-

mer vandspejlet på strækningen ovenfor.  
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Figur 48 Suså nedenfor Holløse Mølle i januar 2018. 

 

Ovenfor Holløse Mølle beregnes der ændringer i vandspejlet i forhold til de eksisterende forhold. 

Generelt sker der et vandspejlsfald, som er mest markant tættest på de nye stryg og aftager op 

mod Bavelse Sø.  

 

Ved Alternativ C afvikles faldet over en række stryg nedenfor Gunderslev Bro. I alternativ C fal-

der vandspejlet ved Bavelse Sø fra 2 til 15 cm. Forskellen er størst ved sommermedian og mindst 

ved medianmaksimum. Ved Skelby falder vandspejlet i Suså fra 5 til 30 cm i de beregnede sce-

narier. Forskellen er størst ved vintermedian og mindst ved medianminimum. Ved årsmedian fal-

der vandspejlet med 30 cm ved Skelby. Denne vandspejlsforskel ved median har været en af for-

udsætninger for projekteringen af Alternativ C.  

 

Ved Gunderslev Bro falder vandspejlet med 5 til 23 cm. Forskellen er størst ved 10 års maksi-

mum med klimafaktor og mindst ved medianminimum. Nedenfor Gunderslev Bro afvikles faldet 

ved Holløse Mølle over en række stryg ned mod Holløse Bro, hvor der er uændrede vandspejle. 

På strækningen imellem Gunderslev Bro og Holløse Bro vil der således ske de mest markante 

vandspejlsændringer.  

 

Langs med nordsiden af Susåen etableres der en kanokanal hvor vanddybden altid er mindst 1,5 

meter. Denne skal dels lede vand til Holløse Mølle samt sikre at kanoer kan sejle forbi strygene i 

de perioder, hvor der er lav vandstand på disse. Vandspejlet i kanokanalen vil være identisk med 

vandspejlet ved Gunderslev Bro.  

 

Ved Alternativ D afvikles faldet over en række stryg, hvoraf 3 af dem er placeret ovenfor Gun-

derslev Bro og de resterende på strækningen imellem Gunderslev Bro og Holløse Mølle. I alterna-

tiv D falder vandspejlet ved Bavelse Sø med op til 35 cm ved vintermedian, mens det stiger 11 

cm ved en 10 års maksimum med klimafaktor. Udformningen af Alternativ D vil kunne justeres i 

en detailprojektering, så vandspejlet ikke vil stige ved en beregnet 10 års maksimum med klima-

faktor. 

 

Ved Skelby falder vandspejlet med 72 cm ved median. Denne vandspejlsforskel ved median var 

en af forudsætningerne for projektering af alternativ D. Ved Skelby falder vandspejlet med 25-66 
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cm ved de øvrige beregnede vandspejle. Forskellen er størst ved sommermedian og mindst ved 

10 års maksimum med klimafaktor.  

 

Ved Gunderslev Bro falder vandspejlet med 38 til 88 cm. Forskellen er størst ved sommermedian 

og mindst ved 10 års maksimum med klimafaktor.  

 

6.3 Konsekvenser for Holløse Mølle 

Ved Alternativ C vil der via kanokanalen ske en tilførsel af vand til Holløse Mølle på ca. 100-550 

l/s som også vil føde møllesøen. Mængden af vand styres af turbinen samt opstemningen, som 

dog forudsættes at være lukket. Som angivet i afsnit 3.4 er det estimeret, at der ledes 100-500 

l/s til turbinen. Der vil derfor være mulighed for turbinedrift i fremtiden ved dette alternativ. 

 

Det præcise omfang af en fremtidig møllesø, afhænger af hvor den endelige placering af Susåens 

forløb skal ligge, men der vil uanset løsningen være mulighed for at bevare en møllesø af en vis 

størrelse. 

 

I Alternativ D vil der ikke længere kunne ske en tilførsel af vand til Holløse Mølle. Det vil være 

nødvendigt at tilføre vand, enten via en pumpe eller evt. fra et mindre direkte opland som be-

skrevet i /1/. Afhængig af den tilførte vandmængde kan der i et omfang blive mulighed for de-

monstrationsdrift på Holløse Mølle. I Alternativ D vil der ved tilførsel af vand være mulighed for at 

opretholde en møllesø. 

 

6.4 Konsekvenser for faunapassage i Nedre Suså 

6.4.1 Alternativ C 

Ved Alternativ C etableres der otte stryg med et samlet areal på ca. 19.000 m2 på strækningen 

fra Gunderslev Bro og ned til Holløse Mølle, en strækning på ca. 2 km. Dette vil betyde, at de fy-

siske forhold på strækningen vil være væsentligt forbedrede i forhold til de eksisterende og være 

til gavn for hele vandløbsfaunaen. Strygene ses på Figur 49. 
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Figur 49 Lændeprofil med fremtidige vandspejl for Suså mellem Bavelse Sø og Holløse Mølle i Al-
ternativ C 

Der vil sikres en væsentligt forbedret faunapassage i Suså, dog vil en væsentlig del af stuvnings-

zonen opstrøms Holløse Mølle bevares (ca. 2,5 km) hvilket kan have negativ påvirkning på nogle 

fiskearters vandring, f.eks. ørred.  Stuvningszonen opstrøms Gunderslev Bro kan ses ved de næ-

sten vandrette vandspejl på Figur 49. De fysiske forhold i den bevarede stuvningszone vil være 

uændrede og ikke give anledning til forbedring af habitat for f.eks. smådyr og fisk.  

 

Der vil stadig være en fordeling af vand mellem Suså og Holløse Mølle hvor der afhængigt vand-

føringen i Suså føres ca. 100-550 l/s til Holløse Mølle. I perioder med meget lav vandføring 

(f.eks. medianminimum) er fordelingen af vand ikke gunstig for vandløbsfaunaen da der indtages 

en betydelig del af vandføringen til Holløse Mølle. Det er dog typisk ikke ved lave vandføringer, at 

der sker den største grad af vandring blandt vandløbsfaunaen, særligt blandt fisk. Vandfordelin-

gen ved lave vandføringer vurderes derfor ikke at være kritisk for vandløbsfaunen. Ved større 

vandføringer løber den langt overvejende del af vandføringen i Suså og vil være til gavn for 

vandløbsfaunaen. 

 

6.4.2 Alternativ D 

Ved Alternativ D etableres der ni stryg med et samlet areal på ca. 16.500 m2 på strækningen fra 

Strids Mølle og ned til Holløse Mølle. Samtidigt vil vandspejlssænkningen på op til ca. 70 cm be-

tyde, at en del af de mellemliggende strækninger vil få forbedrede forhold som følge af lavere 

vanddybder/større strømhastighed. Dette vil betyde, at de fysiske forhold på strækningen vil 

være væsentligt forbedrede, særligt ved Strids Mølle, Skelby og mellem Gunderslev Bro og Hol-

løse Mølle i forhold til de eksisterende og være til gavn for hele vandløbsfaunaen. Den samlede 

strækning er ca. 2,3 km lang. At de enkelte strækninger med forbedrede forhold er spredt over 

en længere strækning i Nedre Suså kan være en fordel i forhold til spredning af værtsfisk og tyk-

skallet malermusling.  
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Figur 50 Lændeprofil med fremtidige vandspejl for Suså mellem Bavelse Sø og Holløse Mølle i Al-
ternativ D 

Der vil sikres en væsentligt forbedret faunapassage i Suså, dog vil en væsentlig del af stuvnings-

zonen mellem Strids Mølle og Skelby bevares (ca. 1 km) og ligeledes mellem Skelby og Gunders-

lev Bro (ca. 1,2 km i alt) (Figur 50). Stuvningszonen kan have negativ påvirkning på nogle fiske-

arters vandring, f.eks. ørred.  De fysiske forhold i de bevarede stuvningszoner vil være uændrede 

og ikke give anledning til forbedring af habitat for f.eks. smådyr og fisk. 

 

Der vil stadig være en fordeling af vand mellem Suså og Holløse Mølle hvor der skal indtages en 

delvandmængde til Holløse Mølle, f.eks via en pumpe og det direkte opland. Ved denne løsning er 

der ikke nogen direkte forbindelse mellem Suså og møllesøen og derfor ikke nogen risiko for fejl-

vandringer. Mængden af vand til Holløse Mølle vil skulle aftales nærmere og det anbefales, at 

indtaget begrænses mest muligt af hensyn til vandløbsfaunaen på strækningen mellem indtaget 

og Holløse Mølle. Ved et mindre indtag til Holløse Mølle løber langt den overvejende del af vand-

føringen i Suså og vil være til gavn for vandløbsfaunaen. 

 

6.5 Konsekvenser for tykskallet malermusling 

6.5.1 Alternativ C 

Ved alternativ C vil der ske en forbedring af vandløbets egnethed som levested for tykskallet ma-

lermusling på strækningen mellem Gunderslev Bro og Holløse Mølle ved etablering af stryg og en 

fjernelse af stuvningszonen. 

 

Som udgangspunkt vil strygene etableres med fald- og strømforhold, som kan huse en bestand 

af tykskallet malermusling. Det er dog problematisk, at strygene umiddelbart nedstrøms Gun-

derslev Bro samtidigt med at skulle fungere som habitat for tykskallet malermusling samtidigt er 

styrende for vandstanden i Suså opstrøms for projektstrækningen. Særligt de tre øverste stryg 

skal kunne modstå vandpåvirkning og eventuel følgende erosion, hvorfor de bør opbygges i rela-

tivt groft substrat. Tykskallet malermusling foretrækker sand og grus og vil derfor næppe ind-

finde sig på strækninger udelukkende bestående af større sten /17/. 
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Der vil ikke ske nogen forbedring af vandløbets egnethed som levested for tykskallet malermus-

ling på strækningen mellem Gunderslev Bro og Bavelse Sø (dog kan en kortere strækning ved 

Strids Mølle potentielt opleve en forbedring ved sænkning af vandspejlet i Suså). 

 

6.5.2 Alternativ D 

Ved alternativ D vil der ske en forbedring af vandløbets egnethed som levested for tykskallet ma-

lermusling på strækningen mellem Gunderslev Bro og Holløse Mølle ved etablering af stryg og en 

fjernelse af stuvningszonen samt på en længere strækning ved Strids Mølle samt ved Skelby. 

 

Som udgangspunkt vil strygene etableres med fald- og strømforhold, som kan huse en bestand 

af tykskallet malermusling. Det er dog problematisk, at strygene ved Strids Mølle, Skelby og 

umiddelbart nedstrøms Gunderslev Bro samtidigt med at skulle fungere som habitat for tykskallet 

malermusling samtidigt er styrende for vandstanden i Suså opstrøms de respektive lokaliteter. I 

lighed med Alternativ C vil der derfor være strækninger, hvor tykskallet malermusling næppe vil 

indfinde sig. 

 

6.5.3 Torpe Kanal 

En forlægning af Torpe Kanal vil kunne øge potentialet for en hurtigere spredning af værtsfisk og 

dermed malermusling mellem Øvre og Nedre Suså. 

 

Der vil ikke være egnede forhold for tykskallet malermusling på den nye strækning af Torpe Ka-

nal, som vil være påvirket af vandspejlet i Suså og derfor have begrænsede fysiske forhold. 

 

6.6 Konsekvenser for værtsfisk 

For værtsfiskene elritse og hvidfinnet ferskvandulk vil både Alternativ C og D sikre væsentlige 

bedre forhold på de respektive projektstrækninger. For Alternativ C vil der være forbedring på 

strækningen mellem Gunderslev Bro og Holløse Mølle, mens der ved Alternativ D vil være yderli-

gere forbedrede forhold ved Strids Mølle og Skelby. Den væsentligt forbedrede passage ved Hol-

løse Mølle i begge alternativer vil kunne tillade, at de respektive arter kan sprede sig nedstrøms i 

systemet. 

 

En forlægning af Torpe Kanal vil kunne øge potentialet for en hurtigere spredning af værtsfisk og 

dermed malermusling mellem Øvre og Nedre Suså.  

 

6.7 Konsekvenser for vandremusling 

Vandremuslingen findes i dag i den nedre del af Suså og kan udgøre et problem for en re-intro-

duktion af tykskallet malermusling.  

 

Tilstedeværelsen af vandremusling vil potentielt være et problem, hvis de to arter foretrækker 

det samme habitat, da vandremuslingen er i stand til at sætte sig på den tykskallede malermus-

ling. 

 

Undersøgelser tyder på, at vandremuslingen foretrækker habitat med forholdsvis rolige strømfor-

hold og finere substrat /18/.  

 

Der findes ikke nogen dokumentation for, at der kan etableres fysiske forhold, som kun er egnet 

for tykskallet malermusling og vil forhindre, at vandremuslingen indfinder sig. 

 

Med de foreslåede stryg i Alternativ C og D vil størstedelen af dem forventes at udgøre et pas-

sende habitat for tykskallet malermusling, hvor det ikke på forhånd kan afvises at vandremuslin-

gen vil indfinde sig.  
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6.8 Konsekvenser for fredninger og kulturhistoriske forhold 

Et projekt ved Torpe Kanal vil kræve afgravning og opfyldning i kysten langs Bavelse Sø ligesom 

der vil ske en ændring af de landskabelige forhold. Forlægningen af Torpe Kanal vil derfor kræve 

en dispensation fra Fredningsnævnet. 

 

Ved både Alternativ C og D vil der ske en ændring i Bavelse Søs vandspejl. I Alternativ C og D vil 

det være henholdsvis 17 og 23 cm lavere end det eksisterende vandspejl ved end årsmedian af-

strømning. En ændring af vandspejlet i Bavelse Sø kan kræve en dispensation fra Fredningsnæv-

net. 

 

Det kan ikke forventes at Fredningsnævnet på forhånd vil udtale sig om et projekts muligheder 

for dispensation, men at der vil skulle indgives en formel ansøgning. 

 

Forlængelse af Torpe Kanal vil ske indenfor kulturarvsarealet Strids Møller, mens etablering af 

kanokanalen i Alternativ C vil ske indenfor kulturarvsarealet Skelby. 

 

I både Alternativ C og D vil der ske en ændring af den Danneskjoldske Kanal, som i større eller 

mindre grad tilfyldes eller tørlægges.  

 

Af vandløbslovens § 37, stk. 3 fremgår det, at foranstaltninger til restaurering af vandløb ikke 

kan gennemføres hvis, der tilsidesættes væsentlige kulturhistoriske interesser /20/.  

 

Det er ikke på forhånd muligt at angive om, der tilsidesættes væsentlige kulturhistoriske interes-

ser hvorfor det anbefales at Næstved Kommune indleder en dialog med Næstved Museum og 

Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

6.9 Konsekvenser for flora og fauna 

6.9.1 Natura 2000 

Vurdering af konsekvenser for tykskallet malermusling findes i afsnit 6.5. 

 

Etablering af en forlængelse af Torpe Kanal vil ske i og langs Bavelse Sø, som er en del af Fugle-

beskyttelsesområde nr. 93 og i øvrigt er en næringsrig sø (3150). Ved forlængelsen inddrages 

primært arealer med rørskov og rødel, som dog forventes at indfinde sig igen i et vist omfang. 

Selve forlængelsen forventes ikke at påvirke arter på udpegningsgrundlaget negativt. 

 

Ved både Alternativ C og D sker der en sænkning af vandspejlet i Tystrup-Bavelse Sø på op til 

henholdsvis 17 og 23 cm. De respektive sænkninger af vandspejlet i søerne vurderes ikke af 

være af en sådan karakter, at der sker nogen påvirkning af søerne eller arter på udpegnings-

grundlaget.  

 

Ved både Alternativ C og D sker der en forbedring af naturtypen vandløb (3260) da der skabes 

væsentlige bedre fysiske forhold på delstrækninger af Suså.  

 

Sumpvindelsnegl er fundet på en lokalitet langs Susåens vestlige side opstrøms Fjællebrohus og 

på en lokalitet vest for Bavelse Sø. Ingen af alternativerne vurderes at påvirke bestanden ved 

Bavelse Sø negativt, mens der ved etablering af stryg mellem Gunderslev Bro og Holløse Mølle 

tilstræbes at tage hensyn til arealet, hvor arten er fundet. 

 

Ved begge alternativer sker den en sænkning af vandspejlet mellem Bavelse Sø og Holløse Mølle 

som kan påvirke naturtypen urtebræmmer (6430). Det forventes dog, at urtebræmmerne vil til-

passe sig det fremtidige vandspejl i Suså. 

 

Et mindre område med rigkær (7230) kan blive negativt påvirket ved både Alternativ C og D.  
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Der er i fiskeundersøgelsen fundet bæklampret ved de undersøgte stationer i hovedløbet /10/, 

men både Alternativ C og D vil være til gavn for den samlede bestand i Suså. 

 

Ved etablering af strækninger med stryg i både Alternativ C og D vil der inddrages strækninger 

med substrat (sand/mudder), der i dag sandsynligvis huser pigsmerling. Den samlede forbedring 

af de fysiske forhold i Nedre Suså og forventede forbedring af vandkvaliteten bør dog være til 

gavn for pigsmerlingen. Bestanden vurderes at være relativ robust /10/, så selv inddragelse af 

kortere strækninger til stryg vil samlet set ikke påvirke bestanden. 

 

6.9.2 Øvrige bilagsarter 

6.9.2.1 Flagermus 

Ved etablering af forlængelsen af Torpe Kanal kan der ske en påvirkning af flagermus ved fæld-

ning af træer langs Bavelse Sø. I /2/ er området kun vurderet at være rasteområde. Der bør i 

forbindelse med en eventuel videre projektering ske en nærmere kortlægning af træer langs Ba-

velse Sø for at klarlægge træernes betydningen for flagermus. 

 

Ved etablering af kanokanalen (Alternativ C) og gennemgravning af Øen for nyt forløb af Suså 

(Alternativ C og D) vil det være nødvendigt at fælde træer. Herved kan der ske en påvirkning af 

både yngle- og rasteområder /2/. Der bør i forbindelse med en eventuel videre projektering ske 

en nærmere kortlægning af træer for at klarlægge betydningen for flagermus. 

 

6.9.2.2 Padder 

Enkelte fourageringsområder for padder kan eventuelt ændres til ugunst for padder ved ændring 

af hydrologiske forhold. 

 

Som udgangspunkt påvirkes ingen vandhuller fysisk ved Alternativ C og D, dog kan der ske mar-

ginale ændringer i vandspejl. Den videre projektering kan dog vise, at det er nødvendigt at ind-

drage vandhuller på Øen for etablering af nyt forløb af Suså. Det kan bl.a. vise sig nødvendigt af 

hensyn til flagermus eller lodsejers ønske til placering af nyt forløb af Suså. 

 

6.9.2.3 Markfirben 

Ingen projekttiltag vurderes at påvirke markfirben negativt. 

 

6.9.3 Fisk 

Som beskrevet i afsnit 3.11 har Nedre Suså på strækninger med gode og varierende fysiske for-

hold en rig og alsidig fiskefauna, mens de strækninger som er negativt påvirket af opstemnin-

gerne for Maglemølle og Holløse Mølle er artsfattige og mager på fisk. 

 

Ved både Alternativ C og D vil der skabes en væsentligt forbedret faunapassage i Suså, som dog 

først kan opnå sin fulde effekt, når der findes en løsning, der forbedrer passageforholdene ved 

Maglemølle. Den forbedrede passage vil tillade at fiskebestanden i Suså får bedre mulighed for at 

sprede sig. På sigt vil en løsning ved Maglemølle tillade at fisk, der lever dele af sit liv i havet, 

som f.eks. havørred og ål, få væsentligt bedre vilkår i Suså. 

 

I Alternativ C vil der skabes væsentligt bedre forhold for fisk på strækningen mellem Gunderslev 

Bro og Holløse Mølle, i alt ca. 2 km. I Alternativ D vil der skabes væsentligt bedre forhold for fisk 

på strækningen mellem Gunderslev Bro og Holløse Mølle, ved Strids Mølle og Skelby, i alt ca. 2,3 

km. 

 

Forlægningen af Torpe Kanal kan for nogle arter potentielt betyde, at der bliver en kortere van-

dringsvej til den øvre del af Susåen. Det vurderes, at der ikke vil være nogen negative konse-

kvenser for fiskebestanden i Bavelse Sø ved forlægningen. Det vurderes, at fisk fra Bavelse Sø vil 

kunne lokalisere udløbet fra Torpe Kanal efter projektet i samme grad som i den nuværende situ-

ation. 
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6.9.4 Beskyttet natur 

Størstedelen af ådalen mellem Bavelse Sø og Holløse Mølle udgøres af § 3 beskyttede moser og 

enge. Der er i 2016 udarbejdet en konsekvensvurdering for projektforslag fra den tekniske forun-

dersøgelse fra 2016 hvor vandspejlet ved hovedprojektforslagene sænkes til det naturlige niveau 

mellem Bavelse Sø og Holløse Mølle /2/. De resulterende vandspejl i projektforslagene fra 2016, 

/1/, er lavere end de vandspejle, der opnås ved tilsvarende afstrømninger som ved Alternativ C 

og D i nærværende forundersøgelse. Eventuelle negative konsekvenser i forbindelse med ændret 

hydrologi i ådalen for den beskyttede natur er derfor mindre eller tilsvarende for Alternativ C og 

D. I /2/ er der angivet en række kompenserende tiltag for at reducere de negative konsekvenser, 

hvilket kan overføres til nærværende projekt. 

 

6.9.4.1 Alternativ C 

Ved alternativ C sker der en fysisk fjernelse af beskyttet natur ved etablering af kanokanalen 

mellem Gunderslev Bro og Holløse Mølle. Naturregistreringen fra 2016 peger på dette område 

som et område med relativ høj botanisk værdi i forhold til øvrige områder indenfor projektområ-

det /2/. I forbindelse med en eventuel detailprojektering anbefales en gennemgang af området 

for at fastlægge et forløb af kanokanalen med mindst negativ påvirkning af den beskyttede natur.  

 

Ved gennemgravning af Øen vil der også ske en fysisk fjernelse af beskyttet natur her, hvor der 

dog ikke er registreret arealer af særlig botanisk værdi. Der ligger dog to vandhuller som et nyt 

forløb bør tage hensyn til. Det kan dog blive nødvendigt at fjerne vandhullerne for at få plads til 

det nye forløb af Suså. 

 

I alternativ C sænkes det nuværende vandspejl på strækningen mellem Holløse Mølle og Bavelse 

Sø med op til maksimalt 30 cm (ved Skelby ved årsmedian). På strækningen vil der på partier 

med den største sænkning kunne ske en hydrologisk påvirkning, der medfører en negativ påvirk-

ning på de eksisterende naturtyper enten ved, at naturtypen forsvinder eller ændres til en mere 

tør naturtype.  

 

På strækningen mellem Gunderslev Bro og Holløse Mølle vil der ske en signifikant sænkning af de 

fremtidige vandspejle, som vil kunne påvirke arealerne på den vestlige side af vandløbet negativt 

ved hydrologiske ændringer. På den østlige side vil kanokanalen opretholde et vandspejl, som i 

mindre omfang er forskelligt fra i dag.  

 

6.9.4.2 Alternativ D 

Ved gennemgravning af Øen for nyt forløb af Suså vil der også ske en fysisk fjernelse af beskyt-

tet natur her, hvor der dog ikke er registreret arealer af særlig botanisk værdi. Der ligger dog to 

vandhuller, som et nyt forløb bør tage hensyn til. Det kan dog blive nødvendigt at fjerne vandhul-

lerne for at få plads til det nye forløb af Suså. 

 

I alternativ D sænkes det nuværende vandspejl på strækningen mellem Holløse Mølle og Bavelse 

Sø med op til maksimalt 72 cm (ved Skelby ved årsmedian). På strækningen vil der på partier 

med de største sænkninger kunne ske en hydrologisk påvirkning, der medfører en negativ på-

virkning på de eksisterende naturtyper enten ved at naturtypen forsvinder eller ændres til en 

mere tør naturtype.  

 

På strækningen mellem Gunderslev Bro og Holløse Mølle vil der ske en signifikant sænkning af de 

fremtidige vandspejle, som vil kunne påvirke de beskyttede arealer langs Suså negativt. 

 

6.10 Konsekvenser for kanosejlads 

I den nuværende situation er det som følge af opstemningerne ved Maglemølle og Holløse Mølle, 

som skaber relativ stor vanddybde og ringe strøm, muligt at sejle både op- og nedstrøms på 

Suså. Der skal dog ske en ombæring ved Holløse Mølle for at passere her. 
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Ved både Alternativ C og D vil der etableres strækninger med stryg hvor de fremtidige vanddyb-

der i perioder vil være begrænsede.  

 

Næstved Kommune har via forespørgsel til Dansk Kano og Kajak forbund fået oplyst, at for op-

strøms sejlads vil en vanddybde på ca. et pagajblads længde sandsynligvis være tilstrækkeligt 

(ca. 45-50 cm). Lodsejerne har udtalt at de mener der skal være 60-70 cm vanddybde for at 

kunne sejle opstrøms.  

 

6.10.1 Alternativ C 

Ved Alternativ C etableres der en kanal for sejlads med kano øst for hovedløbet som betyder, at 

det ikke vil være nødvendigt at passere de otte nye stryg i Susåens hovedløb mellem Holløse 

Mølle og Gunderslev Bro. I kanokanalen vil der altid være en vanddybde på over 1 meter. Det vil 

være muligt at passere de otte stryg med kano i nedstrøms retning. Vanddybder for de otte stryg 

er vist i afsnit 6.2.2.2. Opstrøms Gunderslev Bro vil der som udgangspunkt altid være en vand-

dybde på mindst 60 cm (Figur 49). 

 

Ved alternativ C vil der skulle ske en tilpasning af kanopladsen ved Fjællebrohus, der tillader sej-

lere at komme fra kanokanalen til kanopladsen. I den forbindelse foreslås etablering af en gang-

bro over Suså. 

 

Det kan endvidere være nødvendigt at foretage en tilpasning af kanopladsen i Skelby for tilpas-

ning til fremtidige lavere vandspejl. Ændringen ved en lav afstrømning (medianminimum) vil dog 

kun være ca. 14 cm.  

 

6.10.2 Alternativ D 

Ved Alternativ D vil man skulle passere ni nye stryg fordelt på strækningen mellem Holløse Mølle 

og Bavelse Sø. Vanddybder og vandhastigheder er vist i afsnit 6.2.2.3. Som det fremgår, vil der i 

sommerperioden (maj-september) i ca. 50 % af tiden være vanddybder på mellem 29 og 73 cm. 

Der vil derfor i perioder være udfordringer forbundet med opstrøms sejlads på de i alt ca. 900 

meter vandløb. 

 

Opstrøms Gunderslev Bro vil der være partier mellem strygene hvor vanddybden i perioder kan 

være omkring 50 cm (Figur 50). 

 

Det vil sandsynligvis være nødvendigt at foretage en tilpasning af kanopladsen i Skelby for tilpas-

ning til fremtidige lavere vandspejl hvor ændringen ved en lav afstrømning (medianminimum) vil 

være på ca. 62 cm. 

 

6.10.3 Torpe Kanal 

Forlængelsen af Torpe Kanal vil betyde, at der skal ske en tilpasning af kanopladsen ved mundin-

gen af Bavelse Sø. Her kan man enten vælge at flytte kanopladsen ned til Torpe Kanals nye ud-

løb i Susåen/Bavelse sø umiddelbart opstrøms for vejbroen (grøn Figur 51). Alternativt kan man 

lade kanopladsen være placeret samme sted og tilpasse Torpe Kanals østlige bred til en ny kano-

plads (gul Figur 51). Her vil man så skulle sejle de sidste ca. 100 m ad Torpe Kanal og ud i Ba-

velse Sø.  
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Figur 51 Mulige kanopladser ved Torpe Kanal.  

 

6.11 Konsekvenser for bygninger 

Der vil i både Alternativ C og D tilføres vand til Holløse Mølle og de resulterende vandspejle på 

opstrøms side, vurderes ikke at udgøre nogen risiko for møllebygningens eller beboelsesejen-

dommens stabilitet. På nedstrøms side af Holløse Mølle er der uændrede vandspejl i forhold til i 

dag. 

 

Ved både Alternativ C og D sker der en sænkning af vandspejlet i ådalen opstrøms Holløse Mølle. 

De største sænkninger sker ved Skelby, hvor der ved en årsmedian sker en sænkning på ca. 30 

cm i Alternativ C og ca. 70 cm ved Alternativ D. Ved medianminimum vil der ved begge alternati-

ver være lavere vandspejl end i den eksisterende situation, men sænkningen er mindre her. 

 

Ud fra luftfoto vurderes det ikke, at der bygninger, som er placeret i ådalen ved Skelby, hvor der 

kunne være risiko for at de kan blive påvirket af et sænket vandspejl. De ejendomme, som er 

placeret tættest på ådalen er bl.a. Præstestræde 6 i Skelby. Denne er placeret i ca. kote 13 m. 

På den vestlige side er er det ejendommene omkring Gunderslev Kirke på Gunderslevvej 21-27. 

Disse ejendomme er placeret i kote 9-11 m. Ejendommene er altså placeret mere end 2 m over 

højeste vandspejle. I forbindelse med en detailprojektering bør man dog undersøge hvordan de 

laveste ejendomme er funderet.  
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Figur 52 Lavest liggende bygninger i ådalen ved Skelby.  

Ved Fjællebrohus er ejendommen (Holløsevej 3) placeret i kote 9,3 m ca. 2,5 m over vandspejlet 

i Susåen. Her sænkes vandspejlet med hhv. 30 og 90 cm ved etablering af Alternativ C eller D.  

Der bør foretages en screening af funderingsforholdene ved ejendommen, da det ud fra højde-

modellen. vurderes at den er placeret i bløde aflejringer.  

 

Slusehuset på Øen er placeret i kote 7,5 m.  Syd for Slusehuset i omløbsstryget er faldet afviklet 

og der er under de eksisterende forhold et vandspejl omkring kote 5 m. Ved en realisering af en-

ten Alternativ D og C vil der nord for Slusehuset skabes et tilsvarende lavt vandspejl. Det bør un-

dersøges yderligere om denne sænkning i vandspejl har betydning for Slusehuset.  

 

6.12 Konsekvenser for landskab og arealanvendelse 

6.12.1 Alternativ C 

Ved Alternativ C ændres det landskabelige udtryk ved etablering af en kanokanal fra Gunderslev 

Bro og ned mod Holløse Mølle på den østlige side af Susåens eksisterende forløb.  

 

Der kan i et vist omfang ske en tilfyldning af den Danneskjoldske Kanal (nuværende omløb ved 

Holløse Mølle). 

 

På strækningen fra Gunderslev Bro og ned mod Holløse Mølle vil Susåens hovedløb ændre karak-

ter fra et stuvningspåvirket vandløb til et forløb med faldende vandspejl og strækninger med 

stryg, hvor vandspejlet vil være lavere end i den eksisterende situation. 

 

Opstrøms Gunderslev Bro og til Bavelse Sø vil der være lavere vandspejl end i den eksisterende 

situation ved de respektive afstrømninger. Den største forskel er på 30 cm ved Skelby ved en år-

smedian, hvor vandspejlet vil være 17 cm lavere i Bavelse Sø. 
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Ved Skelby kan der eventuelt ske en terrænregulering, hvor vandløbets skråninger tilpasses det 

lavere vandspejl i Susåen. 

 

Ved etablering af Alternativ C vil der ske inddragelse af et areal på Øen nær Slusehuset, som vil 

ændre udtrykket og arealanvendelsen her. 

 

Der vil ud over inddragelse af areal til kanokanalen og forløb på Øen ikke være nogen ændringer 

i arealanvendelsen mellem Bavelse Sø og Holløse Mølle. Arealerne vil i fremtiden blive lidt tør-

rere, hvilket på nogen partier muligvis kan lette plejen af arealerne. 

 

6.12.2 Alternativ D 

På strækningen fra Gunderslev Bro og ned mod Holløse Mølle vil Susåens hovedløb ændre karak-

ter fra et stuvningspåvirket vandløb til et forløb med faldende vandspejl og strækninger med 

stryg, hvor vandspejlet vil være lavere end i den eksisterende situation. 

 

Opstrøms Gunderslev Bro og til Bavelse Sø vil der være lavere vandspejl end i den eksisterende 

situation ved de respektive afstrømninger. Den største forskel er på 72 cm ved Skelby ved en år-

smedian hvor vandspejlet vil være 23 cm lavere i Bavelse Sø. 

 

Ved Skelby kan der eventuelt ske en terrænregulering, hvor vandløbets skråninger tilpasses det 

lavere vandspejl i Susåen. 

 

Der kan i et vist omfang ske en tilfyldning af den Danneskjoldske Kanal (nuværende omløb ved 

Holløse Mølle). 

 

Arealerne i ådalen mellem Bavelse Sø og Holløse Mølle vil i fremtiden blive tørrere, hvilket på no-

gen partier muligvis kan lette plejen af arealerne. Ved etablering af Alternativ D vil der ske ind-

dragelse af et areal på Øen nær Slusehuset, som vil ændre udtrykket og arealanvendelsen her. 

Der vil ellers ikke være nogen ændringer af den nuværende arealanvendelse i ådalen. 

 

6.12.3 Torpe Kanal 

Etablering af et nyt forløb af Torpe Kanal i den sydøstlige søbred af Bavelse Sø inklusive et dige 

vil ændre det landskabelige udtryk her. Der vil i et vist omfang skulle ske en rydning af træer på 

strækningen, som vil bidrage til det ændrede udtryk. 

 

Over tid vil der ske en tilgroning af det nye forløb med rørskov og træer, som vil mindske anlæg-

gets fremtoning i landskabet. 

 

6.13 Konsekvenser for spildevand og næringsstoffer 

6.13.1 Spildevand 

Ved en forlægning af Torpe Kanal vil vandet herfra ledes udenom Bavelse Sø hvilket potentielt 

kan medføre, at der sker en ændret omsætning af spildevandet end i den eksisterende situation 

hvor Torpe Kanal ledes ud i Bavelse Sø.  

 

Som udgangspunkt vil det forventes, at tilførsel af mindre spildevand til Bavelse Sø vil være en 

fordel for søens økologiske tilstand da stillestående vandområder oftest er mere følsomme over-

for spildevandspåvirkning end strømmende vand.  

 

Selv om det antages, at opholdstiden for vandet i den nedre del af Bavelse Sø er forholdsvis lav 

kan forlægningen dog potentielt betyde, at der omsættes en mindre del af de-colibakterier, der i 

dag tilføres Bavelse Sø fra Torpe Kanal (Figur 22).  
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I forbindelse med de tidligere forundersøgelser har der i forbindelse med spildevandsdelen pri-

mært været fokus på indholdet af bakterierne e-coli og enterokokker. Disse bakterier indgår bl.a. 

i vurdering af vandvandskvalitet, som kan være relevant i søer og i kystvande, hvor der i den tid-

ligere tekniske forundersøgelse er vurderet, at badevandskvaliteten i fjorden ikke forringes /1/. 

 

I forbindelse med miljøtilstanden i vandløb spiller bakterierne ikke umiddelbart en afgørende rolle 

for miljøtilstanden, hvor det i altovervejende grad er letomsættelige og iltkrævende organiske 

forbindelser i spildevandet, der er en faktor.  

 

I den nuværende situation har Torpe Kanal over en længere strækning en god økologisk tilstand 

målt på smådyrsfaunaen (DVFI 5). Dette indikerer, at Torpe Kanal har gode fysiske forhold og at 

spildevandspåvirkningen ikke er af et omfang, der umuliggør opretholdes af en god økologisk til-

stand, der også er målsætningen for vandløbet. Det skal dog bemærkes, at det ved en forbedret 

rensning af spildevandet, der tilføres Torpe Kanal ikke kan udelukkes, at der kunne opnås en hø-

jere økologisk tilstand i Torpe Kanal målt på smådyrsfaunaen. 

 

Torpe Kanals opland er forholdsvis begrænset i forhold til Susåens opland og der vil ske en væ-

sentlig opblanding ved sammenløbet, hvorfor det vurderes, at påvirkningen – om nogen - fra 

Torpe Kanal vil være marginal og ikke være til hinder for, at der kan opnås en god økologisk til-

stand på strækningen nedstrøms Bavelse Sø, hvis der ellers kan sikres gode fysiske forhold i 

vandløbet.  

 

Ved etablering af stryg på den nedre del af Suså vil vandløbets selvrensende effekt forbedres væ-

sentligt, hvorfor den påvirkning, der sker af Suså i dag kan mindskes. 

 

6.13.2 Næringsstoffer 

Der er foretaget en gennemgang af afsnit 4.1.5.1 og 4.1.5.2 i den tekniske forundersøgelse af 

projektforslag til naturgenopretning af Suså mellem Bavelse Sø og Holløse Mølle /1/. Afsnittet er 

gennemgået med det formål at vurdere, om de nærværende projektforslag (Alternativ C og D) 

medfører væsentlige ændringer til forudsætningerne fra forundersøgelsen. 

 

Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger: 

 

6.13.2.1 Kvælstof 

I afsnit 4.1.1.1 i /1/ er angivet en opholdstid for Bavelse Sø under de eksisterende forhold på 8,1 

døgn (0,022 år) under forudsætning af, at søen er fuldt opblandet. Det er desuden angivet, at 

dette formentlig ikke er tilfældet, da den østlige del er forholdsvis afgrænset og Bavelse Sø der-

med kan betragtes som delt i to bassiner. Rambøll er enig i denne betragtning. Der er i forunder-

søgelsen ikke angivet en opholdstid for det store vestlige bassin, på baggrund af beregninger i 

afsnit 4.1.5.1 antages det dog, at der er regnet med en opholdstid på 8,1 døgn i det vestlige bas-

sin. For det østlige bassin er angivet en opholdstid på ca. 0,5 døgn (0,001 år).  

 

I afsnit 4.1.1.1 /1/ er angivet, at opholdstiden i Bavelse Sø stiger til 8,6 døgn (0,024 år) hvis 

Torpe Kanal ledes uden om søen.  

 

Tabel 16 Kvælstofbidraget fra oplandet til Bavelse Sø fordelt på bidrag fra henholdsvis Torpe Kanal og 
Tystrup Sø.  

Tabel 17 Kvælstofomsætningen i Bavelse Sø alt efter om søen regnes som fuldt opblandet, opdelt i to 
særskilte bassiner eller i projektscenariet, hvor Torpe Kanal ledes uden om søen. 

 [ton N / år] 

N-bidrag Torpe kanal 107 

N-bidrag Tystrup Sø 661 

Samlet N-bidrag til Bavelse Sø 768 
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Scenarie Bavelse Sø Opholdstid 

[år] 

N-reduktion 

[%] 

N-bidrag 

[ton N /år] 

N-omsætning  

[ton N/ år] 

N nedstrøms  

[ton N / år] 

Bavelse Sø fuldt op-

blandet 
0,022 12,60 768 97 671 

Vestligt bassin 0,022 12,60* 661 83 578 

Østligt bassin 0,001 0,00 107 0 107 

Bavelse Sø samlet - 12,60 768 83 685 

Bavelse Sø projekt 0,024 13,27 661 88 680** 

*Antaget på baggrund af beregninger i afsnit 4.1.5.1 i /1/**Bemærk kvælstofmængden her også indeholder 

bidraget fra Torpe Kanal (107 ton N/år).  

 

Grundet den meget begrænsede opholdstid i det østlige bassin er det ikke muligt at beregne en 

kvælstofomsætning i dette. Det antages dermed, at der kun sker en meget begrænset omsæt-

ning af kvælstof fra Torpe Kanal. Denne antagelse, samt anvendelsen af den korte opholdstid i 

det vestlige bassin medfører, at projektet umiddelbart giver anledning til en reducerede kvælstof-

transport nedstrøms Bavelse Sø på 5 ton N/år. Umiddelbart må den reducerede vandtilførsel til 

Bavelse Sø ved at regne den som to særskilte bassiner dog give anledning til en højere opholds-

tid i det vestlige bassin. Regnes i stedet med en opholdstid på 8,6 døgn i det vestlige bassin 

medfører dette, at kvælstoftransporten nedstrøms Bavelse Sø er ens for projektscenariet og bas-

sin-scenariet. Det skal hertil bemærkes, at en efterregning af fosforomsætningen i Bavelse Sø 

umiddelbart viser, at der til fosforberegningerne er anvendt den lange opholdstid (8,6 døgn) for 

det vestlige bassin.  

 

Samlet vurderes det, at det er rimeligt at antage en opdeling af Bavelse Sø i to særskilte bassi-

ner, samt at der med den meget begrænsede opholdstid i det østlige bassin, ikke kan konstate-

res nogen væsentlig forskel i kvælstoftransporten nedstrøms Bavelse Sø før og efter omlægnin-

gen af Torpe Kanal.  

 

Det er i 4.1.5.1 i /1/ under Ændret oversvømmelseshyppighed og omfang i ådal angivet, at der 

med projektet (plan 1) vil blive mindre oversvømmelser svarende til ca. 206 ha døgn. Dette vil 

give anledning til en øget udledning på 1 kg N/ha døgn svarende til 0,206 ton N. I /1/ er denne 

øgede udledning medregnet som en reduktion i kvælstofudledningen ifht. den merudledning på 

10 ton N som er beregnet for en fuldt opblandet Bavelse Sø  Dette er dog ikke korrekt, da de 

0,206 ton også er en merudledning i forhold til eksisterende forhold og den samlede merudled-

ning bliver således 10,2 tons N. 

 

Som angivet i foregående afsnit vurderes det dog, at det med rimelighed kan antages at Bavelse 

Sø er opdelt i et vestligt og et østligt bassin, hvorfor der kan ses bort fra merudledningen fra Ba-

velse Sø.  

 

Ændringen i kvælstofomsætningen skal således findes i en merudledning som følge af nedbryd-

ning af organisk materiale (0,5 ton N / år) og en øget omsætning i den nye møllesø ved Holløse 

Mølle (omsætning af kvælstof fra det direkte opland, estimeret til 0,5 ton N /år), samt en æn-

dring i hyppigheden og udbredelsen af oversvømmelser langs Suså som følge af projektet.  

 

Ud fra vandspejlsberegningerne for de eksisterende forhold, samt for Alternativ C og D er der be-

regnet afvandingsforhold. Her ses der oversvømmelser ved afstrømninger svarende til median-

maksimum og derover. I de afstrømninger som størrelsesmæssigt ligger i området imellem vin-

termedian og medianmaksimum vil der også være oversvømmelser, men disse indgår ikke i de 

beregnede scenarier. På strækningen imellem Bavelse Sø og Holløse Mølle er der lavet en opgø-

relse af oversvømmelserne i engene langs med Suså for medianmaksimum og 10 års maksimum. 

Størrelsen af oversvømmelserne er opgjort i Tabel 18 for de eksisterende forhold samt Alternativ 

C og D.  
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Tabel 18 Oversvømmelser imellem Bavelse Sø og Holløse Mølle.  

 eksisterende Alternativ C Alternativ D 

 ha ha ha 

Medianmaksimum 7,8 5,4 3,6 

10 års maksimum 19,7 11,7 8,6 

 

Det fremgår af oversvømmelserne, at der sker en reduktion i omfanget af oversvømmelser. Den 

største forskel sker på strækningen fra Skelby og ned til Holløse Mølle, hvor der er størst ændring 

i vandspejlet. For at være mere præcis i beregningen af hektardøgn og en reduktion i kvælstof-

omsætningen ved oversvømmelser skal der foretages beregninger på nogle af de afstrømninger 

imellem vintermedian og medianmaksimum, som bidrager til oversvømmelserne. På baggrund af 

de oversvømmelsesscenarier, som der er beregnet, kan det konstateres at omfanget af over-

svømmelserne i de nye beregninger vurderes at være lidt lavere end beregnet i forundersøgelsen 

i 2016. Dette kan enten skyldes et anderledes anvendt Manningtallet eller at selve Suså i 2016 

kan være medregnet i oversvømmelsesopgørelsen. Det kan dog erkendes i opgørelsen i Tabel 

18,at omfanget af oversvømmelserne bliver færre og at der dermed sker en reduktion i kvælstof-

omsætningen ved gennemførelse af en af de to Alternativer C eller D.  

 

Tabel 19 angiver den samlede opgørelse af kvælstofomsætningen og -transporten i Suså ned-

strøms Bavelse Sø dels under antagelse af, at Bavelse Sø er fuldt opblandet, dels under anta-

gelse af, at Bavelse Sø kan inddeles i et vestligt og et østligt bassin og dels under de projekte-

rede forhold, hvor Torpe Kanal ledes uden om Bavelse Sø. Som det fremgår vil det være forskel-

len i oversvømmelserne med næringsholdigt vand, som er afgørende for den forventede merud-

ledning af kvælstof. Forskellen i udbredelsen af oversvømmelser langs Suså skyldes det lavere 

vandspejl i Suså som følge af projektforslag C og D og således har omlægningen af Torpe Kanal 

ingen signifikant betydning for kvælstoftransporten i Suså. 

Tabel 19 Samlet opgørelse af kvælstofomsætningen og -transporten i Suså nedstrøms Bavelse Sø 

 

 

Transport 

Nedstrøms 

Bavelse Sø 

[ton N/år] 

Omsætning 

i Mølle Sø 

[ton N/år] 

Omsætning 

oversvøm-

melser* 

[ton N/år] 

Nedbrydning 

af organisk 

materiale 

[ton N/år] 

Samlet N-trans-

port nedstrøms 

Holløse Mølle 

[ton N/år] 

Antagelse: fuldt 

opblandet 

671 0 0,716 0 670,28 

Antagelse: delvis 

opblandet 

685** 0 0,716 0 684,28 

Projekt 680 0,5 0,510 -0,5 679,49 

*Da der ikke er regnet hektardøgn i nærværende forundersøgelse, stammer beregningerne fra NIRAS’ forun-

dersøgelse **Som angivet tidligere, vurderes det mere korrekt at beregne omsætningen i den vestlige del af 

Bavelse Sø med en længere opholdstid, hvorved den samlede N-transport nedstrøms bliver reduceret til 680 

ton N/år. 

 

6.13.2.2 Fosfor 

Som for kvælstof er beregningerne for fosfor i /1/ gennemgået i forhold til nærværende projekt. 

Fosfortransporten til Bavelse Sø er fastsat på baggrund af kriterier angivet i afsnit 4.1.5.2 i /1/. 

Tabel 20 Fosforbidraget fra oplandet til Bavelse Sø fordelt på bidrag fra henholdsvis Torpe Kanal og Ty-
strup Sø.  

 

 [ton P / år] 

P-bidrag Torpe kanal 2,1 

P-bidrag Tystrup Sø 22,2 

Samlet P-bidrag til Bavelse Sø 24,3 
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På baggrund af oplysninger om middeltilstrømningen til Bavelse Sø angivet i afsnit 4.1.1.1 /1/ er 

mængderne angivet i Tabel 20 omregnet til koncentrationer, se Tabel 21. 

 

Tabel 21 Den samlede årlige fosfortransport til Bavelse Sø omregnet til gennemsnitskoncentration på 
baggrund af middeltilstrømningen 

 

Ved hjælp af Vollenweider er det muligt at beregne tilbageholdelsen af fosfor i søer: PSø = PIndløb / 

(1 + Tw0,5). Vollenweider sammenhængen viser, at en hydraulisk opholdstid på et år betyder, at 

søkoncentrationen (som årsgennemsnit og under ligevægtsforhold) vil være ca. det halve af ind-

løbskoncentrationen.  

 

NIRAS har anvendt Vollenweider til beregning af den forventede tilbageholdelse af fosfor i Ba-

velse Sø under de eksisterende og projekterede forhold. Da mellemregningerne ikke er angivet i 

afsnit 4.1.5.2 /1/, er de præcise forudsætninger for beregninger og konklusioner ikke kendt. Det 

er derfor valgt, at foretage en vurdering af konsekvenserne af omlægningen på baggrund af de 

beregnede koncentrationer i Tabel 21. På baggrund af oplysninger om middeltilstrømningen til 

Bavelse Sø angivet i afsnit 4.1.1.1 /1/ er mængderne angivet i Tabel 20 omregnet til koncentrati-

oner, se Tabel 21. 

 

Tabel 21 

I nedenstående tabeller forekommer derfor mindre afvigelse fra de beregnede mængder i NIRAS’ 

forundersøgelse. 

Tabel 22 Beregning af fosfortilbageholdelsen i Bavelse Sø under forskellige antagelser for eksisterende 
forhold, samt under projekterede forhold 

 P-konc. indløb 

 

[mg P / l] 

P-konc. sø  

 

[mg P / l] 

Tilbageholdelse 

I sø  

[ton P / år] 

P-transport ned-

strøms Bavelse 

Sø [ton P / år] 

Antagelse: fuldt opblan-

det (Tw = 0,022)  
0,131 0,1145 3,14 21,16 

Antagelse: delvist oplan-

det (Tw vest = 0,022) 
0,128 0,1112 2,87 

21,37 
Antagelse: delvist oplan-

det (Tw øst = 0,001) 
0,192 0,1857 0,06 

Antagelse: delvist oplan-

det (Tw vest = 0,024) 
0,128 0,1105 2,98 

21,26 
Antagelse: delvist oplan-

det (Tw øst = 0,001) 
0,192 0,1857 0,06 

Projekt (Tw = 0,024) 0,128 0,1105 2,98 21,32* 

* Inklusiv bidraget på 2,1 ton P/år fra Torpe Kanal.  

 

Som tidligere angivet, vurderes det mest sandsynligt, at Bavelse Sø kan betragtes som to sær-

skilte bassiner, samt at der må forventes den lange opholdstid i den vestlige del af søen. Under 

 Middeltilstrømning  

[m3/døgn] 

P-koncentration i indløbsvandet 

[mg P / l] 

P-koncentration beregnet på bag-

grund af P-bidraget fra Torpe kanal 
30.030 0,192 

P-koncentration beregnet på bag-

grund af P-bidraget fra Tystrup Sø 
476.430 0,128 

P-koncentration beregnet på bag-

grund af det samlede P-bidrag til Ba-

velse Sø 

506.460 0,131 
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den antagelse, viser Tabel 22, at en omlægning af Torpe Kanal vil medføre en øget transport af 

fosfor nedstrøms Bavelse Sø på 60 kg P/år (21,32 t p/år minus 21,26 t P/år).   

 

Der er i afsnit 4.1.5.2 /1/ under Ændret oversvømmelseshyppighed og omfang i ådal i /1/ angivet 

at der vil ske en deponering af fosfor langs Susåen på henholdsvis 716 ha-døgn for eksisterende 

forhold og 510 ha-døgn for planforhold. Dette vurderes at være overestimeret.  

 

Deponering af partikulært fosfor i ådalen kræver, at der er tilstrækkelig turbulens i vandet til at 

der kan ske en ophvirvling af sedimenteret partikulært stof. Denne turbulens kan under normale 

forhold kun konstateres ved store vandføringer og her kun i starten af perioden, hvorefter sedi-

mentet vurderes at være transporteret nedstrøms. Den faktiske fosfordeponering vurderes såle-

des at være væsentlig lavere, hvorved differencen mellem den eksisterende og projekterede de-

ponering vurderes at være ubetydelig.  

 

Etableringen af en møllesø ved Holløse Mølle giver, jf. NIRAS’ beregninger /1/, anledning til en 

tilbageholdelse på 14 kg P/år.  

 

Tabel 23 angiver den samlede opgørelse over fosfortilbageholdelse og -transport i Suså ned-

strøms Holløse Mølle under forudsætning af, at Bavelse Sø dels er fuldt opblandet, dels er delvist 

opblandet med henholdsvis kort og lang opholdstid i den vestlige del og dels under projekterede 

forhold. 

Tabel 23 Samlet opgørelse af fosfortilbageholdelsen og -transporten i Susåen nedstrøms Holløse Mølle 
 

Transport 

Nedstrøms 

Bavelse Sø 

[ton P/år] 

Tilbagehol-

delse i Mølle 

Sø 

[ton P/år] 

Omsætning over-

svømmelser* 

 

[ton P/år] 

Samlet P-transport 

nedstrøms Holløse 

Mølle 

[ton P/år] 

Antagelse: fuldt 

opblandet 
21,16 0 0,358 20,80 

Antagelse: delvis 

opblandet (kort 

opholdstid) 

21,37 0 0,358 21,01 

Antagelse: delvis 

opblandet (lang 

opholdstid) 

21,26 0 0,358 20,90 

Projekt 21,32 0,014 0,255 21,05 

* Som beskrevet tidligere vurderes den beregnede deponering ved oversvømmelser at være overestimeret, 

hvorved differencen mellem eksisterende og projekt vurderes at være ubetydelig.  

 

På baggrund af antagelserne i Tabel 23 giver projektet anledning til en øget fosfortransport ned-

strøms Holløse Mølle på mellem 40 og 250 kg P/år. Da deponering ved oversvømmelser, som 

nævnt, vurderes at være overestimeret, forventes den egentlige mertransport at ligge tættere på 

de 40 kg P/år end på de 250 kg P.  

 

Afskæringsværdien for Karrebæk Fjord på 400 kg P/år er opbrugt af andre projekter i oplandet. 

 

Den større transport af kvælstof og fosfor som følge af projektforslagene vil ikke have nogen ne-

gativ påvirkning af Nedre Suså og mængden vurderes at være så begrænsede, at der ikke for-

ventes nogen negativ påvirkning af Karrebæk Fjord. 

 

6.14 Konsekvenser for fiskeri 

Generelt vil der ved både Alternativ C og D ske en ændring af Susåens forløb på strækningen fra 

Gunderslev Bro og til Holløse Mølle, hvor stuvningszonen vil ændres til et varieret og mere lav-

vandet vandløb med strækninger med stryg. I alternativ D vil der desuden etableres mere 
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lavvandede partier med stryg. Her vil selve den fysiske oplevelse ved fiskeri være ændret i for-

hold til i dag, men det vil stadig uden videre være muligt at fiske i Suså på strækningerne. 

 

Begge alternativer vil skabe forbedret passage ved Holløse Mølle og bedre fysiske forhold i Sus-

åen. Der vil derfor være grundlag for en forbedring af fiskebestanden i Suså, særligt hvis der 

etableres forbedret passage ved Maglemølle, som vil være til gavn for det rekreative fiskeri. 
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7. ANLÆGSOVERSLAG 

7.1 Generelt 

Det skal understreges, at nedenstående anlægsoverslag ikke er baseret på indhentning af egent-

lige entreprenørtilbud, men udelukkende er estimater baseret erfaringstal. 

 

I forbindelse med en detailprojektering vil der kunne fremkomme ny viden, som kan ændre de 

fremsatte anlægsoverslag. 

 

Alle priser er ekskl. moms. 

 

7.2 Alternativ C 

  

Tabel 24 Anlægsoverslag Alternativ C 

Tiltag Mængde Enhedspris (kr.) Pris (kr.) 

Arbejdsplads   500.000 

Rydning   300.000 

Køreplader   400.000 

Kanokanal 20.000 m3 60 1.200.000* 

Broer Kanokanal 2 stk. 150.000 300.000 

Tilpasning Suså 3.000 m3 60 180.000* 

Sten og grus 15.000 m3 500 7.500.000 

Kanoplads Fjællebro-

hus inklusive bro 

  750.000 

Bro Øen   750.000 

Terrænregulering 

Gunderslevholm 

  500.000 

I alt**   12.380.000 

 

* Det er forudsat, at overskudsjord kan udplaneres i umiddelbar tilknytning til projektområdet. 

** Der er ikke indeholdt udgifter til eventuelle arealerstatninger for areal til kanokanal og areal 

for nyt forløb af Suså på Øen samt for tab ved udlægning af jord på omdriftsarealer. 

 

Ved Gunderslevholm er der for terrænregulering taget udgangspunkt i de områder som er udpe-

get i forundersøgelsen fra 2016. Niveauet for en terrænregulering skal aftales nærmere i forbin-

delse med en detailprojektering. 

 

Som tidligere nævnt har Næstved Kommune udtrykt ønske om at erstatte en del af det udlagte 

substrat i form af sten og grus med lerjord. Løsningen skal undersøges nærmere og vil være for-

bundet med større risiko. Den forventede besparelse ved udskiftning af 6.000 m3 sten og grus vil 

være på ca. kr. 1.650.000 ekskl. moms hvorfor det samlede anlægsoverslag vil være kr. 

10.730.000 ekskl. moms. 
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Hertil kommer følgende udgifter: 

Tabel 25 Øvrige udgifter ved realisering af alternativ C 

Tiltag Pris (kr.) 

Detailprojektering* 500.000 

Udbudsmateriale og licitation 150.000 

Tilsyn med anlægsarbejder 

(20 uger) 

250.000 

Museum 150.000 

I alt 1.050.000 

* inkl. 50 boremeter (geotekniske undersøgelser) 

 
7.3 Alternativ D 

 

Tabel 26 Anlægsoverslag Alternativ D 

Tiltag Mængde Enhedspris (kr.) Pris (kr.) 

Arbejdsplads   250.000 

Rydning   200.000 

Køreplader   180.000 

Sten og grus 6.500 m3 500 3.250.000 

Pumpe for indtag Hol-

løse Mølle* 

  600.000 

Kanoplads Skelby   200.000 

Bro Øen   250.000 

Terrænregulering ved 

Gunderslevholm 

  950.000 

I alt**   5.880.000 

* Der er ikke indregnet erstatning for tab i forbindelse med nedlæggelse af strømproduktion og 

tab af opstemningsret. Endelig pris for pumpe kan først fastsættes, når der er klarhed over hvil-

ken mængde, der skal indtages. 

* * Der er ikke indeholdt udgifter til eventuelle arealerstatninger for areal til nyt forløb af Suså på 

Øen. 

 

Ved Gunderslevholm er der for terrænregulering taget udgangspunkt i de områder som er udpe-

get i forundersøgelsen fra 2016. Niveauet for en terrænregulering skal aftales nærmere i forbin-

delse med en detailprojektering. 

 

Hertil kommer følgende udgifter: 

Tabel 27 Øvrige udgifter ved realisering af alternativ D 

Tiltag Pris (kr.) 

Detailprojektering 300.000 

Udbudsmateriale og licitation 125.000 

Tilsyn med anlægsarbejder 

(16 uger) 

200.000 

Museum 75.000 

I alt 700.000 
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7.4 Torpe Kanal  

Der er betydelige usikkerheder forbundet med etablering af Torpe Kanal, særligt omkring jord-

bundsforholdene, hvor der ikke er kendskab til hvilke aflejringer et nyt forløb skal etableres på/i. 

 

Nedenstående anlægsoverslag vil derfor kunne ændre sig, når der er kendskab til de konkrete 

forhold i området. 

Tabel 28 Anlægsoverslag Torpe Kanal 

Tiltag Mængde Enhedspris (kr.) Pris (kr.) 

Arbejdsplads   150.000 

Rydning   150.000 

Køreplader   100.000 

Udgravning nyt forløb 3.000 m3 60 180.000 

Dige af lerjord 5.500-12.000 m3 250 1.375.000-3.000.000 

Kanoplads    200.000 

I alt**   2.155.000-3.780.000 

 

**Der er i anlægsoverslaget ikke medtaget eventuelle udgifter til en udskiftning af blødbund un-

der diget. Behovet og omfanget af en udskiftning af blødbund kan først fastlægges efter udfø-

relse af geotekniske boringer og stabilitetsberegninger. 

 

Variationen i mængden af jord til diget skyldes, at der er skitseret et digeanlæg med både skrå-

ningsanlæg 1:5 og 1:10.  

 

Hertil kommer følgende udgifter: 

 

Tiltag Pris (kr.) 

Detailprojektering* 300.000 

Udbudsmateriale og licitation 125.000 

Tilsyn med anlægsarbejder 

(16 uger) 

200.000 

Museum 75.000 

I alt 700.000 

* * inkl. 50 boremeter (geotekniske undersøgelser) 
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8. SAMMENFATNING OG KONKLUSION 

Der er i nærværende projekt beskrevet to alternative projektforslag C og D samt en forlængelse 

af Torpe Kanal til forbedring af forholdene for tykskallet malermusling i Nedre Suså og for gene-

relt at skabe mere liv i åen. Projektet har til formål at sikre gunstig bevaringsstatus for tykskallet 

malermusling som er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 163 som Suså 

er en del af. 

 

For begge projektforslag er foretaget en række konsekvensvurderinger til belysning af forhold i 

og omkring Suså. 

 

Konsekvensvurderingerne har særligt rettet sig mod forhold som blev påpeget i forbindelse med 

den tidligere forundersøgelse fra 2016 som angivet i nedenstående: 

 

• Mølledrift 

• Kanosejlads 

• Kulturhistorie 

• Spildevand/næringsstoffer 

• Landskab 

• Naturbeskyttelse 

 

Den optimale løsning for forbedring af forholdene for tykskallet malermusling, værtsfisk og øvrig 

vandløbsfauna og flora i Nedre Suså vil være helt at fjerne opstemningen for Holløse Mølle og 

genskabe de naturlige faldforhold i vandløbet. Denne løsning, som kræver de mindste tiltag, vil 

også være den billigste løsning i forhold til de beskrevne projektforslag. Ved en fjernelse af op-

stemningen vil den største sænkning af vandspejlet ved Skelby være på ca. 1,2 meter. 

 

8.1 Alternativ C 

For Alternativ C sker der en væsentlig forbedring af de fysiske forhold i Suså mellem Gunderslev 

Bro og Holløse Mølle, en strækning på ca. 2 km af ca. 4,5 km, samt en væsentlig forbedring af 

faunapassagen ved Holløse Mølle. Der bevares en stuvningszone fra Gunderslev Bro og til Ba-

velse Sø, hvor der ikke vil ske nogen forbedringer af forholdene for tykskallet malermusling, 

værtsfisk eller øvrig vandløbsfauna. 

 

En stor del af ovennævnte strækning forventes at kunne huse en bestand af tykskallet maler-

musling og dens værtsfisk, elritse og hvidfinnet ferskvandsulk.  

 

En væsentlig detalje ved især de tre øverste stryg i Alternativ C er, at de fremover vil være afgø-

rende for vandstanden opstrøms Gunderslev Bro og at de skal opbygges i en forholdsvis stor 

højde (op til 1,5 meter over eksisterende bund). 

 

Denne konstruktion stiller store krav til stabiliteten og ønskes de beregnede vandspejle over-

holdt, anbefales der en opbygning i relativt groft stenmateriale, som ikke er så erosionsfølsomt. 

Større sten vil ikke være velegnet som habitat for den tykskallede malermusling, hvorfor den 

fulde effekt af det samlede 19.000 m2 nye strygareal ikke kan forventes. 

 

Strygene vil udover at kunne huse den tykskallede malermusling og dens værtsfisk også være 

godt habitat for en lang række andre smådyr og værtsfisk samt forbedre vandløbets selvren-

sende effekt væsentligt.  

 

For at tilgodese kanosejlads i opstrøms retning etableres en kanokanal mellem Gunderslev Bro og 

Holløse Mølle som også vil fungere som fødekanal til Holløse Mølle og muliggøre turbinedrift på 

møllen. Det vil være muligt at sejle nedstrøms i vandløbet på projektstrækningen. 
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Alternativ C vil ændre det landskabelige udtryk på strækningen mellem Gunderslev Bro og Hol-

løse Mølle samt ved Øen. Den største sænkning af vandspejlet ved Skelby er på ca. 30 cm ved 

årsmedian. Ved de lave afstrømninger som eksempelvis sommermedian og medianminimum er 

forskellen hhv. 22 cm og 14 cm.  

 

8.2 Alternativ D 

For Alternativ D sker der en væsentlig forbedring af de fysiske forhold i Suså mellem Gunderslev 

Bro og Holløse Mølle, en strækning på ca. 1 km, ved Strids Mølle ca. 1 km og ved Skelby, ca. 0,3 

km. Der sker samtidigt en væsentlig forbedring af faunapassagen ved Holløse Mølle. Der bevares 

en stuvningszone på en delstrækning fra Skelby til Strids Mølle, på en delstrækning mellem Gun-

derslev Bro og Skelby samt på en strækning mellem Gunderslev Bro og Holløse Mølle. Den sam-

lede stuvningszone er dog kortere end i Alternativ C. I de bevarede stuvningszoner vil der ikke 

ske nogen forbedringer af forholdene for tykskallet malermusling, værtsfisk eller øvrig vandløbs-

fauna. 

 

En stor del af ovennævnte strækninger forventes at kunne huse en bestand af tykskallet maler-

musling og dens værtsfisk, elritse og hvidfinnet ferskvandsulk. Placeringen af de forbedrede 

strækninger over den Nedre Suså giver bedre mulighed for en spredning af tykskallet malermus-

ling og dens værtsfisk efter re-introduktion. 

 

I Alternativ D skal der etableres et vandindtag til Holløse Mølle, enten via pumpe eller fra et di-

rekte opland. Herved kan mølledammen bevares og afhængigt af vandmængden vil der måske 

være mulighed for demonstrationsdrift på Holløse Mølle.  

 

En væsentlig detalje ved især det øverste stryg ved Strids Mølle, stryget ved Skelby og ved Gun-

derslev Bro er, at de fremover vil være styrende for vandstanden opstrøms for strygene og at de 

skal opbygges i en betydelig højde over eksisterende vandløbsbund (op til 0,7 m). 

 

Denne konstruktion stiller store krav til stabiliteten og ønskes de beregnede vandspejle over-

holdt, så anbefales der opbygning i relativt groft stenmateriale, som ikke er så erosionsfølsomt. 

Større sten vil ikke være velegnet som habitat for den tykskallede malermusling, hvorfor den 

fulde effekt af det 16.500 m2 samlede nye strygareal ikke kan forventes. 

 

Strygene vil udover at kunne huse den tykskallede malermusling og dens værtsfisk også være 

godt habitat for en lang række andre smådyr og fisk samt forbedre vandløbets selvrensende ef-

fekt væsentligt.  

 

I forhold til den eksisterende situation vil det i perioder med lav vandstand ikke være muligt at 

sejle opstrøms på de i alt 9 stryg af hver 100 meters længde, da vanddybden vil være for lav. 

Det vil være muligt at sejle nedstrøms i vandløbet på projektstrækningen. 

 

Alternativ C vil ændre det landskabelige udtryk på strækningen mellem Gunderslev Bro og Hol-

løse Mølle samt ved Øen. Den største sænkning af vandspejlet ved Skelby er på ca. 70 cm ved 

årsmedian. Ved de lave afstrømninger som eksempelvis sommermedian og medianminimum er 

forskellen hhv. 66 cm og 62 cm. 

 

8.3 Torpe Kanal  

Ved projektet forlænges Torpe Kanal over ca. 476 m, så den fremover får udløb hvor Bavelse Sø 

bliver til Suså.  

 

Projektet kan potentielt øge udvekslingen af værtsfisk og tykskallet malermusling mellem Øvre 

og Nedre Suså, men effekten er usikker. Der vil ikke skabes levesteder for tykskallet malermus-

ling på den nye strækning af Torpe Kanal. 
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Det vurderes, at den største effekt af en forlægning af Torpe Kanal vil ske i kombination med Al-

ternativ D, da der her kan etableres en bestand af tykskallet malermusling og værtsfisk på en 

længere strækning ved Strids Mølle. Herved skabes de bedste forudsætninger for en udveksling 

mellem Øvre og Nedre Suså. 

 

Det vurderes, at forlægningen af Torpe Kanal ikke vil belaste Nedre Suså med spildevand i en 

grad, så der forhindres opfyldelse af målsætningen om en god økologisk tilstand eller, at det vil 

forringe muligheden for at få en bestand af tykskallet malermusling.  

 

Der vil ikke ske en mindre omsætning af kvælstof ved forlægningen. Når vandspejlet sænkes vil 

det dog medfører færre oversvømmelser, som normalt vil fjerne kvælstof. Det betyder at der vil 

tilføres en lidt større mængde kvælstof (ca. 250 kg om året) til Karrebæk Fjord end i dag (gælder 

både Alternativ C og D). Projektet ved Torpe Kanal kombineret med mindre oversvømmelser i 

ådalen vil også medføre en lidt større tilførsel af fosfor til Karrebæk Fjord på estimeret 40 kg om 

året.  

 

8.4 Økonomi 

EU-LIFE projektets budget for naturgenopretning, udplantning og kompensation til lodsejere er i 

alt ca. 7,3 mio. kr. Herudover er der et budget til detailprojektering, udbud mv.  

 

Den samlede økonomi for Alternativ C ligger 5,08 mio. kr. over budgettet for EU-LIFE projektet. 

Den samlede økonomi vil være mindre hvis alternativet med brug af lerjord kan gennemføres.  

 

Den samlede for økonomi for Alternativ D ligger 1,42 mio. kr. under budgettet for EU-LIFE. Her 

er der dog ikke indregnet erstatning til Holløse Mølle. 

 

Ønskes der en mindre økonomi for et projekt vil det kræve en reduktion af de betydelige mæng-

der til opbygning af stryg i eksisterende vandløb, hvilket opnås ved at arbejde med en løsning 

hvor vandspejlet tillades sænket yderligere i forhold til nærværende projektforslag. 

 

Skulle et projekt til etablering af faunapassage ved Holløse Mølle ske i henhold til Vandområde-

planen ville den vejledende referenceværdi for punktbaserede restaureringer, herunder fjernelse 

af fysiske spærringer inklusiv detailprojektering, være på 32.500 kr./km opstrøms strækning 

/21/. Det er i øjeblikket ikke muligt at se hvor mange kilometer opstrøms strækning et projekt 

ved Holløse Mølle giver adgang til, så den præcise referenceværdi kan ikke angives.  

 

Eventuelle erstatninger i forbindelse med et projekt i forbindelse med Vandområdeplanen vil ikke 

skulle afholdes indenfor ovennævnte ramme. Der findes en særskilt ordning for tilskud til erstat-

ninger i forbindelse med vandløbsprojekter (www.vandprojekter.dk)  

 

8.5 Konklusion 

Det er Rambølls vurdering at den bedste løsning for at skabe bedre forhold for tykskallet maler-

musling i Nedre Suså vil være helt at fjerne opstemningen ved Holløse Mølle og genskabe de na-

turlige forhold i Suså. Der er ikke taget stilling til konsekvenser ved denne løsning ud over for 

vandløbsfauna- og flora. 

 

Ved både Alternativ C og D er det muligt at etablere betydelige strækninger på henholdsvis 2 km 

og 2,3 km med egnede forhold for tykskallet malermusling på den ca. 4,5 km lange projekts-

trækning og samtidigt væsentligt forbedre faunapassagen ved Holløse Mølle. Samlet set vil dette 

kunne medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for tykskallet malermusling, dog ikke på et 

niveau som en fuld løsning vil muliggøre. 

 

Begge alternativer indeholder en betydelig anlægsøkonomi og rummer et kompromis i forslaget 

til opbygningen af strygene, da en række af disse er styrende for vandspejlet i Suså. For begge 
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alternativer kan der ligge en risiko for, at der skal ske en løbende vedligeholdelse af strygenes 

bundkoter for at kunne sikre de beregnede vandspejle i Suså. 

 

Ved Alternativ C vil det være muligt at sejle opstrøms via en ny kanokanal og samtidig sikre tur-

binedrift på Holløse Mølle. Ved Alternativ D kan der ikke sejles opstrøms ved alle vandføringer og 

der vil afhængigt af vandmængden kun være mulighed for demonstrationsdrift på Holløse Mølle. 

 

  



 

Naturgenopretning af Nedre Suså  

 

 

 

 
 
 

  

Side 80 

9. REFERENCER 

/1/  Forundersøgelse af projektforslag til naturgenopretning af Suså mellem Bavelse Sø 

og Holløse Mølle. Niras, juni 2016 

 

/2/ Biologisk forundersøgelse og konsekvensvurdering af projektforslag til naturgenop-

retning af Suså mellem Bavelse Sø og Holløse Mølle, Aglaja 2016. 

 

/3/ Natura 2000-basisanalyse 2015-2021 for Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, 

Holmegårds Mose og Porsmosen. Natura 2000-område nr. 163, Habitatområde 

H145, H146 og H194, Fuglebeskyttelsesområde F91 og F93. Miljøministeriet, 

Naturstyrelsen. 

 

/4/ http://www.merelivisusaaen.dk/holloese-moelle/  

 

/5/ Detailprojekt for etablering af fiskepassabelt stenstryg samt reguleringsbygværk 

ved Holløse Mølle, Hedeselskabet 1991 

 

/6/ Fiskepassage i Susåen ved Styrten i Næstved, Storstrøms Amtskommune, 1990. 

 

/7/ Natura 2000 -plan 2016-2021, Natura 2000-område nr. 163, Habitatområde 

H145, H146 og H194, Fuglebeskyttelsesområde F91 og F93. Miljøministeriet, 

Naturstyrelsen. 

 

/8/ Klimaeffekter på hydrologi og grundvand (klimaekstremvandføring), Hans Jørgen 

Henriksen, Martin Olsen og Lars Troldborg, GEUS 2013. 

 

/9/ Klimaeffekter på ekstremværdi afstrømninger, Fase 2 usikkerhedsvurdering, Hans 

Jørgen Henriksen, Bo Pang, Martin Olsen, Torben Sonnenborg, Jens Christian Refs-

gaard, GEUS og Henrik Madsen, DHI Group. Rapport 2014/38. 

 

/10/ Fiskeundersøgelse i Nedre og Øvre Suså 2015. En status over fiskebestanden og 

økologisk kvalitet, samt reference for indgreb i opland og vandsystem. 

 

/11/ Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland. Miljø- og Fødevare-

ministeriet, juni 2016. 

 

/12/ Afgørelser - Reg. nr.: 02381.01 Fredningen vedrører: Næsbyholm og Bavelse.  

Godser. Fredningsnævnet 16-12-1957. 

 

/13/ Afgørelser – Reg. nr.: 02606.01. Fredningen vedrører Tystrup – Bavelse. Fred-

ningsnævnet 12-05-1966. Overfredningsnævnet 06-09-1968. 

 

/14/ Strategies to re-introduce Unio crassus and its affiliated host fish in the River Suså. 

Management plan (Action: A1) for UC LIFE Denmark (LIFE15NAT/DK/000948): Ac-

tions for improved conservation status of the thick-shelled river mussel (Unio cras-

sus) in Denmark. D. Schneider & E. Martin Österling. Department of Environmental 

and Life Sciences - Biology Faculty of Health, Science and Technology Karlstad Uni-

versity 651 88 Karlstad – Sweden. April 2018. 

 

/15/ Faunapassageudvalget februar 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fi-

skeri, de jyske amter, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Dansk Dambrugerforening 

og Danmarks Sportsfiskerforbund. Samlerapport. 

 



 

Naturgenopretning af Nedre Suså  

 

 

 

 
 
 

  

Side 81 

/16/ Undersøgelse af e-coli og enterokokker i Suså og i Torpe Kanal, sommer 2017. 

Næstved Kommune. 

 

/17/ Current status of the thick-shelled river mussel Unio crassus in the River Suså: 

Version 2 - including results of DNA analyses. Technical report UC LIFE Denmark 

(LIFE15NAT/DK/000948): Actions for improved conservation status of the thick-

shelled river mussel (Unio crassus) in Denmark. Lea D. Schneider & Valentina Zü-

lsdorff. Department of Environmental and Life Sciences - Biology Faculty of Health, 

Science and Technology Karlstad University 651 88 Karlstad – Sweden, March 

2018. 

 

/18/ Screeningsundersøgelse af vandremuslingens forekomst i Gudenå-systemet, maj-

juni 2009. Gudenåkomiteen v/Randers Kommune. 

 

/19/ Økologisk tilstand i dele af øvre og nedre Suså Rapport til Næstved Kommune 16-

07-2017. Søren Birkholm Hansen & Peter Wiberg-Larsen. SBH consult ApS. 

 

/20/ Bekendtgørelse af lov om vandløb. LBK nr. 127 af 26/01/2017. Miljø- og Fødevare-

ministeriet.  

 

/21/ Bilag 1 af 3. marts 2017 til bekendtgørelse 1023 af 29. juni 2016 om kriterier for 

vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. Miljø- og Fø-

devareministeriet. 

 

/22/ Spildevandsplan 2012-2022. Bilag 2a Spildevandbelastning og tilstand STATUS. 

Næstved Kommune. 

 



Rambøll Danmark A/S

CVR NR. 35128417

Medlem af FRI
https://projects.rambollgrp.com/projects/1100031569/Project Documents/Bilag - modelnotat.docx

1/12

Dato

Rambøll
Englandsgade 25
DK-5100 Odense C

T +45 5161 1000
F +45 5161 1001
www.ramboll.dk

Dokument ID  1100031569-
843307366-19
Version  0.1

NOTAT
Projekt Naturgenopretning Nedre Suså
Kunde Næstved Kommune
Notat nr. 1
Dato
Til Næstved Kommune
Fra Rambøll, Mads Bøg Grue
Kopi til

1. MIKE HYDRO opsætning
Rambøll har i forbindelse med de supplerende beregninger for den
tekniske forundersøgelse for Susåen fået overdraget Niras’ MIKE11
opsætning fra 2016.

Med udgangspunkt i denne MIKE11 model, som er beskrevet i et bi-
lag til Niras’ forundersøgelse fra 2016 ”Bilag 1, Hydraulisk notat og
resultater af hydrauliske beregninger”, har Rambøll udvidet model-
len til at omfatte strækningen fra Bavelse Sø til Rådmandshaven i
Næstved. Udover udvidelsen fra Holløse Mølle til Rådmandshaven er
der foretaget mindre ændringer på projektstrækningen for at opti-
mere modellen.

I det følgende beskrives modelopsætningen. Hvor der ikke er sket
ændringer genbruges teksten fra Niras’ forundersøgelse fra 2016
”Bilag 1, Hydraulisk notat og resultater af hydrauliske beregninger”.

Den oprindelige MIKE11 model er indledningsvis importeret til MIKE
HYDRO, som er DHIs efterfølger til MIKE11.

1.1 Vandløbets skikkelse
Opmålte tværprofiler fra 2016 er anvendt til beskrivelse af Susåen
på strækningen fra udløb af Bavelse Sø til Holløse Mølle. Der tages
udgangspunkt i samme stationering som den tidligere opstillede
MIKE11 model. Stemmeværket ved Holløse Mølle er her St. 4.841
m.
Der gøres opmærksom på at dette ikke stemmer med den regula-
tivmæssige stationering i Susåen, som er 4.447 m. Dette skyldes at
udløbet fra Bavelse Sø har fået tildelt St. 0 m og ikke Strids Mølle
som regulativmæssigt er St. 0 m.

Holløse Mølle og ned til Næstved er der anvendt en opmåling fra
1989 til at beskrive vandløbets skikkelse. Ved Maglemølle er



https://projects.rambollgrp.com/projects/1100031569/Project Documents/Bilag - modelnotat.docx

2/12

faunapassageprojektet ved Styrten indarbejdet i modelopsætningen med udgangspunkt i
styringsvejledninger samt projektbeskrivelsen fra 1990.

Det nuværende omløb ved Holløse Mølle er opmålt i 2016.

1.2 Manningtal
Manningtallet i vandløbet beskriver vandløbets ruhed. Manningtallet vil have en påvirkning
på de beregnede vandspejle og vil være en værdi, som man anvender til kalibrering af sin
model. Typisk vil man dog indsætte nogle erfaringstal i sin model, som beskriver manning-
tallet for den periode, som den karakteristiske afstrømning afspejler.

I projektforløbet er der anvendt flere forskellige manningtal og lavet vurderinger på man-
ningtallets indflydelse på vandspejlet, som beregnes i Susåen.

I beregningerne er det valgt at anvende ét manningtal til beskrivelse af ruheden i hele Sus-
åen for hvert afstrømningsscenarie. Manningtallene er vist i nedenstående Tabel 1. Man-
ningtallet har stor indflydelse på det beregnede vandspejl og det er vigtigt at inddrage føl-
somheden af enten at under- eller overvurdere manningtallet. Ved beregning af projektfor-
slag, hvor der er fokus på forskellen i vandspejle, betyder det mindre at idet et evt. under-
vurderet manningtal vil gælde for både eksisterende og projekterede forhold.

1.3 Hydrometri
Rambøll har indhentet vandføringsmålinger fra målestationen i Susåen ved Holløse Mølle
(DMU nr. 570058) for perioden fra 1974-2016. Ud fra dette datagrundlag kan man beregne
karakteristiske afstrømninger og varighedskurver for Susåen.

Figur 1 Vandføringer ved Holløse Mølle i Susåen fra 1974-2016.
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Det fremgår af Figur 1 at variationen i vandføringen i Susåen er fra ca. 200 l/s til ca. 35.000
l/s.

Tabel 1 Karakteristiske afstrømninger i Susåen og vandføring ved Holløse Mølle

scena-
rie

Karakteristisk afstrømning Afstrøm-
ning

Vandføring v. Holløse
Mølle

M

l/s/km2 l/s
2 Absolut minimum 0,30 224 10
3 Medianminimum 0,96 727 10
4 Sommermedian 2,03 1.536 10
1 Årsmedian 4,46 3.371 15
5 Vintermedian 9,35 7.073 30
6 Medianmaksimum 28,35 21.435 30
7 10 års maksimum 38,49 29.103 30
8 Absolutmaksimum 45,22 34.189 30
10 10 års maksimum med klima-

faktor (1,4)
53,90 40.751 30

Figur 2 Varighedskurve for afstrømningen i Susåen ved Holløse Mølle.

Det fremgår af varighedskurven at årsmedianen (pr. definition) hhv. overskrides og under-
skrides 50 % af tiden. Vintermedianen er overskredet 30 % af tiden og sommermedian er
overskredet 76 % af tiden.
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1.4 Bygværker
I modellen er der beskrevet en række bygværker, der har betydning for vandføringen og
vandspejlet. Det er vurderet at disse kræver en yderligere beskrivelse som weir eller culvert
i stedet for en normal tværprofilbeskrivelse:

1. Brounderføring ved Rejnstrupvej. Er bevaret som beskrevet i Niras’ modelopsæt-
ning.

2. Bro ved Strids Mølle. I Niras’ modelopsætning er denne medtaget med, som 3 gen-
nemløb (culverts) og et overløb ved brodækket (weir). Deruodver var der i modellen
indlagt to sideløb kaldt hhv. højre og venstre profil. Denne opsætning betyder at der
udover broen, som er vist på billedet på også var tilføjet 2 sideløb. I stedet for 3
gennemløb blev således regnet med 5 gennemløb. De to sideløb er fjernet i model-
len således at beskrivelse af broen er med som 3 gennemløb (culvert) og et overløb
(weir), over brodækket.

Figur 3 Foto af broen ved Strids Mølle (http://poulskajakblog.blogspot.dk/2016/05/sku-ha-vret-
mntur.html)

3. Ved Holløse Mølle er bygværket beskrevet dels med en culvert ved sluseporten.
Denne består af 6 gennemløb med bund i kote 5,35 m. Det er i modellen muligt at
ændre antallet af åbne sluseporte ifht. styringsvejledningen. Derudover er der en
beskrivelse af overløbskanten (weir) ved sluseporten med et overløb i kote 6,72 m

4. Bagkanalen ved Holløse Mølle var i Niras’ modelopsætningen beskrevet som en weir
med side structur. Denne funktion fjerner vand ud af modellen. Da Rambøll har ud-
videt modellen til også at omfatte strækningen nedenfor Holløse Mølle er dette æn-
dret således at det vand, som løber igennem bagkanalen igen tilføres Susåen neden-
for Holløse Mølle. Stemmeværket ved bagkanalen er regulerbart, men anvendes i
modellen med et gennemløb i kote 1,5 m bredde i kote 6,27 m.
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5. Herlufsholmbroen er en tærskel i vandløbet imellem Gangesbro og Næstved. Den er
opmålt i 1989 og indsat som en culvert med de opmålte dimensioner.

Figur 4 Herlufsholmbroen.

6. Ved Maglemølle er der indsat dels overløbskanten og gennemløbsprofilet umiddel-
bart opstrøms det nye stryg. Opmålingen fra hhv. 1989/1992 er modtaget fra Orbi-
con via Næstved Kommune.

Der mangler oplysninger om den gamle grundsluse, som fortsat anvendes til at re-
gulere vandspejlet til flodemålet ovenfor Maglemølle. Grundslusen er lagt ind i mo-
dellen med en bredde på 15 m og en overløbskote 5 cm under flodemål, som er i
kote 2,37 m.
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Figur 5 Overløbskant og gennemløbet (længst væk i billedet).

7. Det eksisterende omløb ved Holløse Mølle har en overløbskant med en udskærring.
Denne er i Niras’ modelopsætning medtaget som en almindelig profilbeskrivelse.
Dette er bevaret i den nye modelopsætinng

8. Gennemløbet til turbinen er beskrevet som at der i et punkt umiddelbart opstrøms
slusen bliver fjernet 100 l/s ved alle afstrømningshændelser.

1.5 Vandspejlsberegninger
Der foretages en række beregninger af de scenarier for de karakteristiske afstrømninger,
som er nævnt i Tabel 1.

Scenarierne er beregnet for de eksisterende forhold. Der gøres opmærksom på at bl.a. pga.
ændringer i de valgte manningtal så kan de nye vandspejle for de eksisterende forhold godt
adskille fra de tidligere beregnede vandspejle.

Udover de eksisterende forhold så er der regnet på 4 alternativer til de tidligere præsente-
rede projektforslag fra Niras.

2. Projektalternativer
Modellen for de eksisterende forhold kan betragtes som grundmodellen, hvorfra projektal-
ternativer udarbejdes. I de følgende afsnit redegøres der for hvordan projekttiltagene er
medtaget i modellen. Det forudsættes at selve beskrivelsen af projekttiltagene er læst i rap-
porten og der således er kendskab til disse på forhånd.

2.1 Alternativ A
I Alternativ A etableres der et nyt 1.223 m langt omløbsstryg, som på en del af sit forløb lø-
ber i det nuværende stryg
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Stryget skal etableres i arealet syd for det eksisterende forløb af Susåen.

Stryget etableres i MIKE Hydro som et nyt stryg (branch) med indløb i kote 6,17 m. Indløbet
sker i et dobbeltprofil med en 1 m bred udsparing med bund i kote 6,17 m og et skråningsn-
anlæg på 1:5 til en overløbskant i form af en banket i flodemålskoten 6,52 m. Bredden af

Figur 6 Indløbsprofil til omløbsstryget i Alternativ A

Det eksisterende omløbsstryg i Susåen er fjernet fra modellen.

Faldet på stryget er 1,8 ‰ ned til udløb i Susåen lige opstrøms Holløse Mølle.

Forudsætningen for Alternativ A er uændrede forhold i vandspejlet, hvilket betyder at stem-
meværket ved Holløse Mølle bevares og skal reguleres ifht. vandspejlet målt ovenfor det nye
stryg.

2.2 Alternativ B
Alternativ B adskiller sig fra Alternativ A ved det tillades at vandspejlet ovenfor stryget må
falde til et lavere niveau, hvilket blev defineret som ca. 30 cm ved Skelby.

I MIKE Hydro modellen er opsætningen udover tværprofilerne identisk med Alternativ A.
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I Alternativ B, hvor vandspejlet sænkes på strækningen ovenfor er der en indløbskote til
stryget i kote 5,47 m. Indløbet sker også her i et dobbeltprofil med et 1 m bredt indre profil
med skråningsanlæg på 1:5 til overløbsbanketten i kote 5,82 m. Stryget i Alternativ B har et
fald på 1,3 ‰ ned til sammenløb med eksisterende Suså.

Figur 7 Indløbsprofil til omløbsstryget i Alternativ B.

2.3 Alternativ C
I Alternativ C etableres der en række stryg til afvikling af faldet ved Holløse Mølle. Fra Gun-
derslev Bro til Holløse Møllesø etableres en kanokanal. Kanokanalen er placeret i ådalens
nordlige skråning.

I MIKE Hydro modellen er der for de eksisterende profiler lavet et interpoleret tværsnit til
beskrivelse af de eksisterende forhold hhv. lige før og lige efter de nye stryg.
Kanokanalen er indlagt i MIKE Hydro modellen som et nyt vandløb (Branch) med en bund-
bredde på 2 m, skråningsanlæg på 1:1 og en bund i kote 5,00 m.

Ved Holløse Mølle er alle 6 sluseporte lukkede og der løber kun vand til turbinen samt ved
store afstrømninger henover overløbskanter i kote 6,72 m ved hhv. bagløbet og stemme-
værket.
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Figur 8 Længdeprofil for Alternativ C med hhv. ny og eksisterende bund.

I Susåen er der etableret i alt 8 stryg, som etableres med enten 1 eller 2 ‰ fald og en
bundbredde på 30 eller 20 m. Dimensionerne, som strygene er lagt ind i MIKE Hydro model-
len med, fremgår af nedenstående dimensioneringstabel for Alternativ C.

Tabel 2 Dimensioneringstabel for Alternativ C.

Station  Bundkoter center Bundkote sider Bundbredde Fald  Bemærkning
m m DVR90 m DVR90 m ‰
2800 5.85 6.15

30 2 Stryg 1
2900 5.65 5.95

Stryg tilpasses til lavereliggende bund imellem strygene
3000 5.55 5.85

30 1  Stryg 2
3100 5.45 5.75

Stryg tilpasses til lavereliggende bund imellem strygene
3200 5.35 5.65

30 2  Stryg 3
3300 5.15 5.45

Stryg tilpasses til lavereliggende bund imellem strygene
3700 5.05 5.25

20 1  Stryg 4
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Station  Bundkoter center Bundkote sider Bundbredde Fald  Bemærkning
m m DVR90 m DVR90 m ‰
3800 4.95 5.15

Stryg tilpasses til lavereliggende bund imellem strygene
3900 4.85 5.05

20 1  Stryg 5
4000 4.75 4.95

Stryg tilpasses til lavereliggende bund imellem strygene
4100 4.65 4.85

20 1  Stryg 6
4200 4.55 4.75

Bund imellem stryg skal sænkes for at opnå et jævnt fald.
4300 4.45 4.65

20 1  Stryg 7
4400 4.35 4.55

Bund imellem stryg skal sænkes for at opnå et jævnt fald.
4600 4.25 4.45

20 1  Stryg 8
4700 4.15 4.35

Forudsætningen for Alternativ C er et maksimalt vandspejlsfald på 30 cm ved Skelby (St.
2.350 m) og en dybde på strygene på min. 30 cm ved medianminimum.

2.4 Alternativ D
I Alternativ D etableres der ikke en kanokanal. I stedet sikres det at Møllesøen kan få tilført
vand via en pumpe i Susåen. I Alternativ D etableres der bl.a. to stryg umiddelbart omkring
og nedenfor Strids Mølle samt et ved Skelby. Formålet med disse stryg er dels at skabe en
forbedret vandløbskvalitet men også at sikre et minimumvandspejl i Bavelse Sø. Strygene
opstrøms Gunderslevholm Bro etableres i det eksisterende vandløbsprofil.

Udover de 3 stryg opstrøms Gunderslevholm Bro etableres der 6 stryg nedenfor broen.

I MIKE Hydro modellen er der for de eksisterende profiler lavet et interpoleret tværsnit til
beskrivelse af de eksisterende forhold hhv. lige før og lige efter de nye stryg.

Der er ingen åben forbindelse imellem Susåen og Holløse Møllesø.
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Figur 9 Længdeprofil for Alternativ D med hhv. ny og eksisterende bund.

I Susåen er der etableret i alt 9 stryg, som etableres med enten 1 ‰ fald og en bundbredde
på 20 m. De øverste 3 stryg etableres dog i det eksisterende vandløbsprofil. Dimensionerne,
som strygene er lagt ind i MIKE Hydro modellen med, fremgår af nedenstående dimensione-
ringstabel for Alternativ D.

Station Bundkoter center Bundkote sider Bundbredde Fald Bemærkning
m m DVR90 m DVR90 m ‰
420 5.7 5.9

15-20 1 Stryg 1
520 5.6 5.8

Stryg tilpasses til lavereliggende bund imellem strygene
750 5.5 5.7

10-15 1 Stryg 2
850 5.4 5.7

Stryg tilpasses til lavereliggende bund imellem strygene
2350 5.3 5.5

20 1 Stryg 3
2450 5.2 5.4

Stryg tilpasses til lavereliggende bund imellem strygene
3000 5.1 5.3

20 1 Stryg 4
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Station Bundkoter center Bundkote sider Bundbredde Fald Bemærkning
m m DVR90 m DVR90 m ‰
3100 5 5.2

Stryg tilpasses til lavereliggende bund imellem strygene
3700 4.9 5.1

20 1 Stryg 5
3800 4.8 5

Stryg tilpasses til lavereliggende bund imellem strygene
3900 4.7 4.9

20 1 Stryg 6
4000 4.6 4.8

Stryg tilpasses til lavereliggende bund imellem strygene
4100 4.5 4.7

20 1 Stryg 7
4200 4.4 4.6

Bund imellem stryg skal sænkes for at opnå et jævnt fald.
4300 4.3 4.5

20 1 Stryg 8
4400 4.2 4.4

Bund imellem stryg skal sænkes for at opnå et jævnt fald.
4600 4.1 4.3

20 1 Stryg 9
4700 4.0 4.2

Forudsætningen for Alternativ D er et maksimalt vandspejlsfald på 70 cm ved Skelby (St.
2.350 m) og en dybde på strygene på min. 30 cm ved medianminimum.







  0.0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0 2500.0 3000.0 3500.0 4000.0 4500.0 5000.0 5500.0 6000.0 6500.0 7000.0
[m]X 1:20627, Y 1:51

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5
[meter]    Water level - 15-1-2016 00:00:00

Susåen  -1750 - 3972 Susåen  3972 - 4738

Udløb Bavelse Sø Skelby

Gunderslev Bro

Indløb til omløb

Strids Mølle

Median
Median minimum
Sommermedian
Medianmaksimum
10 års maksimum
10 års maksimum med klimafaktor

Eksisterende forhold

DNST
Text Box

DNST
Typewriter
        Bilag 4



  0.0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0 2500.0 3000.0 3500.0 4000.0 4500.0 5000.0 5500.0 6000.0 6500.0 7000.0
[m]1:0

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5
[meter]    Water level - 15-1-2016 11:00:00

Susåen  -1750 - 2774 Suså Alt C  2800 - 4812

Udløb Bavelse Sø Skelby

Strids Mølle

Median
Median minimum
Sommermedian
Medianmaksimum
10 års maksimum
10 års maksimum med klimafaktor

Alternativ C



  0.0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0 2500.0 3000.0 3500.0 4000.0 4500.0 5000.0 5500.0 6000.0 6500.0 7000.0
[m]1:0

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5
[meter]    Water level - 15-1-2016 15:00:00

Susåen  -1750 - 399 Suså Alt D  400 - 4812

Udløb Bavelse Sø Skelby

Gunderslev BroStrids Mølle

Median
Median minimum
Sommermedian
Medianmaksimum
10 års maksimum
10 års maksimum med klimafaktor

Alternativ D





Principskitse - profil i skråning
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