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Velkommen til informationsmøde om

Mere liv i Susåen



Under vandet i Øvre Suså.mp4


Mere liv i Susåen



Hvem er jeg?

Sofia Kølmel
Biolog
Speciale i vandløb
7 år i Næstved Kommune
> 10 år med truede arter



Aftenens program:
1. Gennemgang af projektet:

• Hvad har EU givet penge til?

• Hvad skal der ske?

2. Kaffe og kage og gå rundt til bordene

3. Gennemgang af projektet:

• Økonomi og tidsplan

4. Spørgsmål, Teamleder Niels Hav Hermannsen 

5. Tak for i aften, udvalgsformand Helle Jessen



Mere liv i Susåen

EU har godkendt rammerne

Formålet er:
• At redde den tykskallede 

malermusling 

➢ 7.000 levende muslinger

➢ Flere fisk 

• At skabe mere liv i Øvre Suså





Tegnefilm

Hvordan får vi mere liv i Susåen_.mp4


Vandet skal stadigvæk kunne komme væk

Katalog over mulige tiltag:
➢Udsætte fisk og muslinger
➢Udskiftning af sandet bundmateriale med sten og grus

➢Lave sandfang og grave sand og mudder op

➢Brinker og vegetation

➢ Information

Hvad kan vi gøre?



Værtsfisk?



Udsætte fisk og muslinger

• Hvidfinnet 
ferskvandsulk fra 
Sverige



Udsætte fisk og muslinger

• Elritser fra Fyn –
sammen med små 
muslinge larver

Gælle fra elritse med 
muslinge-larver



Udskiftning af sandet bundmateriale 
med sten

• Gydegrus

• Små og store sten



Sandfang og opgravning af slam og 
mudder

• 50-100 m hvor 
vandløbet graves         
½-1 m dybere

• Sandet bundfældes

• Tømmes efter behov



Sump- og vandplanter

• Fjerne uønskede 
sumpplanter f.eks. 
pindsvineknop 

• Plante vandløbsplanter



Brinker 

• Plantning af træer 
langs vandløbet 

Ellebækken

Ved Nymøllebro



Offentlige pladser med information

• Infoskilt • Shelter

• Kanoisætning 



Hvad sker der hos lodsejerne?
• Strækningen er 38 km 
• Vi kommer kun til at arbejde med 5-10 km
• Vi tager kontakt til de ejere hvor vi vurderer 

det vil give mening
– fald på vandløbet
– landskab
– Adgangsveje

• Du kan følge med på: 
www.merelivisusaaen.dk

• Modtag nyhedsbrev 1-2 gange om året  
(skriv til susaaprojektet@naestved.dk)

http://www.merelivisusaaen.dk/
mailto:susaaprojektet@naestved.dk


Kaffe og kage og gå rundt til bordene

Oversigt over bordene:

• Muslinger (Sofia og Mette)

• Fisk (Palle)

• Sandfang og fjernelse af pindsvineknop 
(Malene og Mads)

• Store sten og gydebanker (Søren og Per)

• Træer langs vandløbet og kanoisætning 
(Michael)
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Nu starter vi igen…



Vi har fået 7 mio. fra EU 

Undersøgelser

Fisk og muslinger 

Anlæg

Erstatninger

Information

1,4 mio. kr.

2,5 mio. kr.

2,4 mio. kr.

0,3 mio. kr.

0,5 mio. kr.



Tidsplan

2020 

Dialog med lodsejerne

Udsætning af fisk

De første anlægsarbejder 
går i gang

2021

Samarbejde med lodsejerne

Markvandring

Udsætning af fisk

Anlægsarbejde



Tidsplan

2022 

Samarbejde med 
lodsejerne

Udsætning af fisk

Anlægsarbejde

2023

Samarbejde med 
lodsejerne

Afslutte anlægsarbejde

Effektovervågning (+2028)

Rapport



Spørgsmål ?



Tak for i aften

Bach Muschel_Einzelclip aus Bach International_22.01.2020_HQ.mp4

