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1. Resumé 

Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland har anmodet Rambøll Danmark A/S om at 
udarbejde en teknisk forundersøgelse for vådområdeprojektet Tuse-Mårsø ved Hol-
bæk. Hovedformålet med projektet er at formindske udledningen af kvælstof til Ise-
fjorden. I denne foreløbige udgave er der skitseret et projektforslag, som omfatter 
slyngning af Tuse Å ind i Tuse-Mårsø Enge med tilslutning til Mårsøgrøften, som for-
lægges på en strækning. De afvandingsmæssige konsekvenser er beregnet ved MI-
KE-11 modellen under hensyntagen til vandstande i fjorden. Der er beskrevet et for-
slag til forbedring af slusens udformning. 

2. Indledning 

2.1 Baggrund 
Regeringen har i 2006 indgået en aftale om at gennemføre en særlig vand- og natur-
indsats under betegnelsen ”Miljømilliard I” i perioden 2007-2009. Indsatsen gennem-
føres i form af en række vådområdeprojekter, der er koncentreret i 11 geografiske 
indsatsområder. Et af indsatsområderne er Isefjord, hvor der er bevilget penge til 3 
vådområdeprojekter: Løvenborg, Tempelkrog og Tuse-Mårsø. Det væsentligste krite-
rium for udvælgelse af projekter har været projekternes forventede evne til at tilba-
geholde kvælstof.  

2.2 Formål 
Hovedformålet med projektet er at formindske udledningen af kvælstof til Isefjorden. 

Dette sker ved gravning af et nyt forløb af Tuse å og sammenføring med den neder-
ste del af Mårsøgrøften, hvorved der skabes oversvømmede områder, hvor kvælstof-
fet i åvandet kan omsættes. Dræn med indløb i området afbrydes, hvorved det kvæl-
stofholdige vand overrisler eller infiltrerer engene, og der sker en omsætning ved 
denitrifikation. Herudover vil der skabes områder med terrænnært grundvand (sjap-
vandsområder), hvor der ligeledes vil ske en forøget omsætning af kvælstof ved de-
nitrifikation.  

Herudover er formålet med projektet at forbedre forholdene for plante- og dyrelivet, 
samt skabe mere varierede forhold for vandløbets plante- og dyreliv, herunder ørre-
der på gydevandring og nedtrækkende smolt. 

Projektet har endvidere til formål at mindske fosforbelastningen af fjorden samt at 
øge de rekreative og landskabelige værdier. 

I forbindelse med projektet opstilles forslag til optimering af slusepraksis. 
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3. Beskrivelse af eksisterende forhold 

3.1 Terræn 
Projektområdet omfatter Tuse og Mårsø digelag, engene langs Mårsøgrøften (Fig. 
3.1) samt et område langs med Tuse Å opstrøms digelaget. Det strækker sig fra 
havdiget ud mod Holbæk Fjord til nedstrøms Tusebroerne ved hoved vej 155.  

 

  
Fig. 3.1. Projektområdets landskab er fladt. Her ses engene sydøst for Mårsøgrøften 

Projektområdet ligger i en ådal og projektområdet er fladt med jævnt stigende ter-
ræn mod syd og nord. Mod vest stiger terrænet kun lidt. Beplantningen i området er 
sparsom med enkelte krat af pil og tjørn. 

3.2 Geologi og jordbund 
3.2.1 Geologi 

Den største del af området udgøres af tidligere havbund. De øverste jordlag i ådalen 
består derfor overvejende af marine sandaflejringer. Under de marine sandaflejringer 
og på de højere liggende arealer syd og nord for ådalen findes overvejende moræne-
ler. Enkelte steder findes marine leraflejringer og ferskvandstørv. Oven på de marine 
aflejringer findes et lerholdigt humuslag, der stammer fra nedbrudt engvegetation og 
aflejring under oversvømmelser med åvandet. 

3.2.2 Jordbundsanalyser 
Der er udtaget jordprøver 5 steder i projektområdet (Bilag 3.2.1). Profilerne viser, at 
der overvejende er tale om marine sandaflejringer, overlejret af muld dannet af den 
nuværende plantevækst. Jordprøverne er analyseret for pH, alkalinitet, total kvæl-
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stof, total fosfor, total organisk kulstof (TOC) og jern. Resultatet af analyserne er vist 
i Tabel 3.1. og i Bilag 3.2.2. 

Prøve 
nr. 

pH Tørstof 
(%) 

Alkalinitet 
(mmol/l) 

Total N 
(mgN/kg 
TS) 

Total P 
(mgP/kg 
TS) 

TOC 
(mgC/kg 
TS) 

Fe 
(mgFe/kg 
TS) 

1 6,2 40,9 <500 12000 1100 177000 15000 

2 7,9 74,4 660 3300 460 26800 7500 

3 6,9 57,6 <500 6700 540 135000 21000 

4 7,0 65,7 <500 6300 720 59400 17000 

5 6,9 54,2 <500 8500 730 95800 20000 

Tabel 3.1. Resultat af jordbundsanalyser 

I landbrugsjord ligger indholdet af total-fosfor på 400-800 mg P/kg jord, medens 
indholdet under naturforhold er ca. 100 mg P/kg i sandjord og 300-400 mg P/kg i 
lerjord /2/. 

3.3 Arealanvendelse  
Kun en mindre del af projektområdet er i omdrift. Store dele af arealerne anvendes 
til græsning og høslet, medens enkelte arealer ligger ubenyttet hen. Arealanvendel-
sen er vist i Bilag 3.3.1. 

3.4 Tekniske anlæg 
3.4.1 Kommunevej mellem Mårsø Huse og Vej 155 

Den vestlige del af projektområdet krydses af en mindre asfalteret kommunevej, der 
udmunder i vej 155 mellem Holbæk og Kalundborg (Fig. 3.2). 
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Fig. 3.2. Kommunevejen i den vestlige del af projektområdet med Mårsøgrøften i forgrunden. 

Mårsøgrøften passerer vejen i en rørunderføring og en anden åben grøft er ligeledes 
ført under vejen i rør med betonmure, hvor Mårsøgrøften i et sving ligger tæt op ad 
vejen med en stensætning mod vejen, se Fig. 3.2. 

Vejen er på den laveste del nord for tilløbet til Mårsøgrøften beliggende i kote + 1,25 
m og vil således kunne oversvømmes ved ekstrem høj vandstand i området. 

Vejen vil muligvis blive spærret ved jernbanen, hvor der er en niveauskæring. 

3.4.2 Pumpestation ved Åkalve Bro 
Kloakpumpestationen nord for Tuse Å er beliggende i en terrænkote under kote 0,5 
m. Arealet er sandsynligvis drænet til pumpen. Mod åen er pumpestationen beskyt-
tet mod oversvømmelse af et lavt dige og vejen op til en kote på 1,25 m. 

3.4.3 Hus ved Åkalve Bro 
Ejendommen kaldet ”Peugeot-mandens hus” ved siden af pumpestationen ligger i en 
terrænkote i + 1,9 m og vil således være over den maksimale vandstand ved over-
svømmelse. En del af haven er dog i kote 1,25 m. 

3.4.4 Jægerhuset ved Søholm 
Jægerhuset med tilhørende træningsbane for hunde er beliggende i den sydlige del 
af Tuse Enghave med tilkørsel fra landevej 155. 

Terrænopmålingen viser, at terrænet omkring bygningen ligger over kote + 1,70 m. 
Adgangsvejen er ligeledes beliggende over kote + 1,75 m. 
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Øvelsesområdet er i dag generelt dårligt afvandet med en beliggenhed omkring kote 
+ 1,00 m. Området er ikke plejet bortset fra nogle stier og pladser rundt i terrænet, 
hvor græsset er kortklippet. 

3.4.5 Markveje 
En markvej i med ringe fremkommelighed på den lave del af arealet (kun for trakto-
rer) fører fra hovedvejen i syd forbi Jægerhuset ud i Tuse Enghave, hvor det er ene-
ste adgang til de centrale dele af Tuse Enghave mellem Tuse Å og Mårsøgrøften. 

3.4.6 Broer og veje 
Projektområdet gennemskæres af hovedlandevej 21 og landevej 155 til Svinninge, 
som på betonbroer føres over Tuse Å. Ved Tuse er der desuden to ældre broer. Alle 
broerne er udført med en højde, så de ikke oversvømmes ved kote + 1,50 m.  

Odsherredbanen til Nykøbing Sj. føres over åen på en stålbro, der hviler på granitpil-
ler. 

Vej- og jernbanedæmningerne er udført i terræn over oversvømmelseskoten eller 
med banketter langs dæmningen. 

3.4.7 Fjorddige 
Fjorddiget, som blev anlagt i 1941, skal beskytte projektområdet og de omkringlig-
gende arealer mod oversvømmelse med saltvand ved højvande i Holbæk Fjord. 
Fjorddiget er 868 m langt og vedligeholdes af Tuse og Mårsø Enge Digelag. 

100 års højvande i Holbæk Havn er opgivet til + 1,80 m +/- 0,16 m i spredning. 
Siden 1973 er der to gange målt vandstand i + 1,73 m DVR90.  Med tillæg for bølger 
i det beskyttede område må digets kronekote være min. + 2,10 m for at yde til-
strækkelig sikkerhed mod oversvømmelse med det nuværende havniveau. 

Digekronen er kontrolmålt i maj 2008. Højden af diget varierer en del fra kote + 
2,18 nærmest slusen til + 3,0 m på delstrækninger. Nord for diget ligger terrænet 
dog i kote + 1,7 m, og der er således en risiko for at projektområdet oversvømmes 
ved overskylning af terrænet nord om diget.  

3.4.8 Sluse 
Slusen er en del af oversvømmelsessikringen. Slusen ha 8 stk. 1,5 m brede og høje 
åbninger i betonvæggen med en afstand på 0,5 m mellem åbningerne. Sluseåbnin-
gerne er forsynet med tophængte sluseklapper af træ. 

Betonbygværket er forsynet med et dæk i kote + 1,87 m og yderligere en betonmur 
til kote + 2,85 m. Slusen kan ses i Fig. 4.1. 

3.4.9 Ådiger 
Mellem Jernbanen og Fjorddiget er der langs med Tuse Å diger, der skule hindre 
oversvømmelse af engene ved mindre opstuvning af vand foran slusen. Digerne er 
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flere steder gennembrudt og vedligeholdes tilsyneladende ikke mere. Højden af di-
gerne er uden for gennembruddene generelt + 0,8m til + 1,1 m 

3.4.10 Ledninger 
Projektområdet krydses øst for jernbanen af et nedgravet højspændingskabel, som 
erstatter en tidligere luftledning. 

I jernbanedæmningen, i vejdæmningen ved Åkalve Bro og langs landevej 155 er der 
nedgravede forsynings og kommunikationsledninger. 

Umiddelbart øst for Åkalve Bro krydses området af en naturgasledning. 

3.4.11 Ny motorvej til Odden Havn 
Der er projekteret en forlængelse af motorvejen til Vig hen over projektområdet 
umiddelbart øst for jernbanen. Det er blevet oplyst, at der er detailprojekteret en bro 
over Tuse Å i dens nuværende forløb og en gennemføring af Mårsøgrøften.  

Det anses derfor rimeligt, at tilpasse det nye forløb af Tuse Å, således at den passe-
rer motorvejstracéen i sit oprindelige løb. Dette anses ikke for at være til ulempe for 
projektet. Gennemløbet for Mårsøgrøften kan udelades, da den tilledes Tuse Å inden 
krydsningen med motorvejen. Motorvejsdæmningen skal dimensioneres for en vand-
stand i projektområdet på op til + 1,50 m, svarende til de nuværende forhold. 

 

3.5 Vandbalance og afstrømning 
Vandbalancen i området og afstrømningen beskrives ud fra registrerede afstrømnin-
ger fra målestation DMU-nr. 510025 ved Nybro i Tuse Å. Fra målestationen er der 
registreret døgnmiddelvandføring fra perioden 1979-2006, som er anvendt til be-
stemmelse af karakteristiske afstrømningshændelser i Tuse Å. I nedenstående 2 er 
den beregnede afstrømning vist. 

 Afstrømning (l/sek/km2) 

Sommermiddel (maj – sep.) 2,8 

Vintermiddel (okt. – apr.) 10,5 

Medianmaksimum 33 

Absolut målt maksimum 59 

Tabel 3.2: Afstrømning i Tuse Å bestemt på baggrund af data fra målestation 510025 i perioden 
1979-2006 
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Oplandsarealet til Tuse Å ved Tuse Bro er bestemt til 150 km2 ud fra oplandsarealet 
til målestationerne i Tuse Å og Kalvemose Å, samt terrænmodellen. Dette stiger til 
160 km2 ved udløbet til Holbæk Fjord.  

Vandføringen i åen hhv. ved Ny Tuse Bro og ved udløbet, er bestemt på baggrund af 
dette og vist i nedenstående Tabel 3.3. 

 Vandføring ved Ny 
Tuse Bro (l/sek) 

Vandføring ved udløbet i 
Holbæk Fjord (l/sek) 

Sommermiddel (maj – sep.) 422 450 

Vintermiddel (okt. – apr.) 1575 1680 

Medianmaksimum 4901 5229 

Absolut målt maksimum 8873 9465 

Tabel 3.3: Vandføringer i Tuse Å 

 

3.6 Næringsstofbelastning  
Da et hovedformål med projektet er at nedbringe belastningen af miljøet med kvæl-
stof og fosfor, beregnes i det følgende den nuværende transport af disse stoffer gen-
nem området, således at konsekvenserne for omsætningen af næringsstoffer ved 
gennemførelsen af projektet efterfølgende kan opgøres eller vurderes. 

3.6.1 Kvælstof 
 

Transporten af kvælstof gennem området kan opdeles på fjernoplandet og det direk-
te opland, da kvælstofreduktionen vurderes forskelligt for disse puljer.  

Vandløbsoplandet 

Det direkte opland 

Det direkte opland nedstrøms målestationen i Tuse Å omfatter 1000 ha. Belastningen 
fra det direkte opland er beregnet efter nedenstående formel, som tager højde for de 
seneste års overvågningsresultater frem til 2003 /3/. Det gennemsnitlige årlige 
kvælstoftab pr. hektar nedsivningsområde (Ntab ) beregnes  ud fra vandbalancen for 
nedsivningsområdet (A i mm), andelen af dyrket areal i nedsivningsområdet (D i %) 
og andelen af sandjord i nedsivningsområdet (S i %). 

Ntab=1.124*exp(-3.080 + 0,758*ln(A) - 0.0030*S + 0.0249*D)  
 
For de direkte oplande til er A sat til 160 mm/år, idet der er taget udgangspunkt i 
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gennemsnitsnedbør på 661 mm (korrigeret), målt på Station 29040DK Holbæk 
1961-1990, og en fordampning på 390 mm /4/. Nedsivning til grundvand er sat til 
80 mm og indvinding til 30 mm om året. 

D varierer fra ..% til …% og S fra 10-50%. Kvælstoftilførslen fra det direkte opland 
kan herefter beregnes til …. tons/år (Bilag 3.9.1). 

Punktkilder:  

Herudover ligger der enkelte ejendomme i området, hvis spildevandsudledning anta-
ges at være indeholdt i det diffuse bidrag. 

Den samlede transport af N gennem området kan herefter sættes til: 

Kilde til N-belastning Tons N/år 

Vandløbsoplandet  

Det direkte opland  

Punktkilder  

I alt  

 

3.6.2 Fosfor 
Vandløbsoplandet 

Fosforbelastningen fra vandløbsoplandet beregnes ud fra den målte stoftransport på 
målestationen ………... Den gennemsnitlige årlige fosfortransport i perioden 1989-
2006 kan opgøres til ……. t-P/år. Arealbidraget bliver ……… kg P/ha/år, hvilket er for-
holdsvist højt i betragtning af, at en stor del af oplandet er naturområder. En mulig 
årsag kan være tilledning af fosfor fra spildevandsudledninger langs åen.  

Det direkte opland  

Belastningen fra områderne nedstrøms målestationen opgøres i princippet ved an-
vendelse af arealbelastningen beregnet oven for.  

Punktkilder 

Kilde til P-belastning Tons P/år 

Vandløbsoplandet  
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Det direkte opland  

Punktkilder  

I alt  

 
 

3.7 Landskabelige og kulturhistoriske interesser i området 
Der forekommer adskillige fortidsminder i området, se også afsnit 3.9.5. 

3.8 Dyre- og planteliv 
Mårsø grøften er målsat som karpefiskevand (B3). Tuse Å er ligeledes B3 målsat på 
den strækning der løber igennem projektområdet. Undtaget dog en kort strækning 
fra Tuse Bro til broen over hovedvej 155 hvor målsætningen er laksefiskevand (B2). 
Vandløbsstrækningen opstrøms herfor er ligeledes målsat B2. /5/ 
 
Der er i Tuse å registreret følgende fiskearter: Aborre, Brasen, Havørred/Bækørred, 
Gedde, Hundestejle, Karpe, Skalle, Rudskalle, Suder, Ål. Derudover træffes enkelte 
regnbueørreder og laks. Laksene formodes at være strejfere fra andre vandløbssy-
stemer eller at stamme fra udsætninger /6/ 
 
Der er gennem de sidste ca. 30 år foretaget udsætninger af ørred i Tuse Å, da åens 
egen ørredstamme har haft vanskelige leveforhold. Danmarks fiskeriundersøgelser 
har lavet genetiske undersøgelser af ørredstammen i Tuse Å og konkluderer at ør-
redstammen er: ”Genetisk kraftigt påvirket af dambrugsørred. Dog ser en del af 
genpuljen ud til ikke at stamme fra dambrugsørred, og det kan ikke udelukkes, at 
der er tale om rester af en oprindelig bestand”./ / 
 
Siden starten af 1990´erene har Tuse å´s Ørredsammenslutning (TØS) forestået avl 
og udsætning af ørreder. Disse udsætninger er baseret på åens egne ørreder fanget 
ved el-fiskeri om efteråret. Der er desuden foretaget et omfattende arbejde med 
vandløbsrestaurering i de mindre gydevandløb og i flere af disse er der konstateret 
så stor naturlig gydning, at supplerende udsætninger af ørreder er stoppet i disse 
tilløb. Det forventes, indenfor en overskuelig årrække, at ørredbestanden i hele Tuse 
Å systemet vil være selvreproducerende og de supplerende udsætninger kan ophøre.  
 
Genslyngningen af det nederste af Tuse å forventes at have en positiv effekt på ør-
redbestanden i åen, dog er der risiko for at nedtrækkende smolt kan ”fare vild” på 
evt. oversvømmede engområder. Nedtrækket af ungfisk sker typisk i april måned og 
altså i den periode, hvor der kan være forhøjet vandstand i åen, evt. som følge af 
nedbør samt snesmeltning. /IFF rapport nr. 35, 1995 ”En teoretisk vurdering af gen-
nemførelsen af Skjern Å projektets effekt på udtrækket af ørred- og laksesmolt fra 
Skjern Ås hovedløb”/   
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Af hensyn til den stadigt sårbare ørredstamme i Tuse Å anbefales det, at de forven-
tede oversvømmede engområder etableres, så de ikke fungerer som fælder for de 
nedtrækkende smolt. Det bør undgås, at oversvømmede områder får karakter af 
lukkede småsøer med tydeligt indløb og intet eller diffust afløb.   
 
De tophængte sluseporte kan være en hindring for opgang af ørredfisk. Med projek-
tets forslag, hvor vandet ved normal vandføring ledes ud ad to sluseporte i stedet for 
ad alle 8 porte, vil disse 2 porte stå mere åbent, og projektet vil derfor forbedre mu-
ligheden for opgang gennem slusen. 

 
 

3.9 Administrative bindinger 
 

3.9.1 Natura 2000 områder (EF-habitatområde) 
 
Tuse å har sit udløb i Holbæk Fjord som er en del af Isefjorden. Der er ikke, i selve 
projektområdet, Natura 2000 områder eller Ramsar områder. Det nærmeste EF-
habitatområde er Udby vig beliggende på nordsiden af Holbæk Fjord op mod Eskilds-
holm. Afstanden er ca. 7,3 km. Nærmeste EF-Fuglebeskyttelsesområde er Sejerø 
bugten. Afstand hertil er ca. 18,5 km /5/. 
 

3.9.2 Naturbeskyttede områder 
 
Både Tuse å og Mårsø-Renden er beskyttede vandløb. Tilstandsændring kræver 
kommunens dispensation. Der er efter naturbeskyttelsesloven §16 etableret 
åbeskyttelseslinie langs Tuse å, men ikke langs Mårsø grøften. 
 
I projekt området er registreret både beskyttede engområder, beskyttede moseom-
råder og et mindre antal beskyttede småsøer. De beskyttede moseområder er pri-
mært beliggende syd for projektområdet umiddelbart vest for Tuse by samt nordvest 
for projekt området ved Uglehuse.   
 
Engområderne er beliggende langs begge vandløb med størstedelen samlet på area-
let mellem Tuse å og Mårsø-Renden samt i mundingsområdet. De §3 beskyttede 
småsøer er primært beliggende ved mundingsområdet samt vest for Tuse å´s forløb 
mellem jernbanen og Tuse Bro. Miljøtilstanden i småsøerne er ukendt.  
 
De største områder med §3 beskyttede strandenge i Holbæk Fjord er beliggende 
udenfor Tuse å´s mundingsområde. Disse er beliggende udenfor projekt området. 
 
Der er en 300 meter bred strandbeskyttelseslinie ved Holbæk Fjord. Denne strækker 
sig ind i den østlige del af projektområdet ved Tuse å´s udmunding. Strandbeskyt-
telsen skal beskytte mod indgreb, der kan ændre den nuværende tilstand eller areal-
anvendelse. 
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3.9.3 Drikkevandsinteresser 
 
Området, der berøres af vådområdeprojektet, er beliggende i et område med almin-
delige drikkevandsinteresser. Vådområdeprojektet vurderes ikke at udgøre en risiko 
for drikkevandsinteresserne i dette område. 
 

3.9.4 Lokalplaner, Byggelinier m.v. 
 
Der er vedtaget lokalplan for boligområde ved Uglehuse ”Boligområde øst for Th. 
Bartholins Have, Ny Hagested”. Bebyggelsen er karakteriseret som ”åben, lav be-
byggelse i landzone”. Området ligger uden for projektgrænsen i en afstand af ca. 
800 m mod vest. 
 
Tuse Kirke, beliggende tæt ved Tuse Bro, er beskyttet med en kirkebyggelinie på 
300 meter målt fra kirkebygningen. Denne beskyttelses zone strækker sig ind i pro-
jektområdet, men har ingen betydning da den skal beskytte mod byggeri over 8,5 
meters højde som kunne skæmme kirkebygningen. 
 
Spredt i projektområdet er beliggende et antal beskyttede jord- og stendiger. Diget 
ved slusen er ikke omfattet af denne beskyttelse. Der må ikke foretages terrænregu-
lering i nærheden af de beskyttede diger.  
 
Projektområdet er i Vandmiljøplan II udpeget som vådområde. Området betegnes 
som kunstigt afvandet og vurderes at kunne genoprettes som vådområde med hen-
blik på at tilbageholde kvælstof. Ligeledes er stort set hele projektområdet udpeget 
som SLF-område og enkelte områder langs Tuse Å og Mårsø Grøften er udpeget som 
MVJ-områder /5/. 
 
Projektområdet er beliggende inden for den 3 kilometer brede kystnærhedszone. 
Denne skal friholdes for nybyggeri, der ikke er afhængig af en placering tæt ved ky-
sten. Dette vurderes ikke at have betydning for projektets udførelse /5/. 
 

3.9.5 Fortidsminder m.v. 
 
Vejdæmningen ved Tuse bro er omfattet af museumslovens beskyttelse af fredede 
fortidsminder. Denne ligger i det berørte område. Det samme gælder et fredet om-
råde beliggende mellem Tuse Kirke og Tuse Bro. Grunden til fredningen er ukendt. 
 
Nord for projektområdet og øst for Mårsø by er beliggende en fredet høj. Højen er 
beliggende uden for det berørte område. 
 
I den nordlige del af Tuse by ligger en beskyttet Hellekiste. Denne er ligeledes uden-
for projektområdet.  
 
Indenfor projektområdets grænser er der gjort en lang række arkæologiske fund. 
Der er tale om fund af stenøkser, skraberedskaber, flintkiler m.v. fra stenalderen. 
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Der er ligeledes gjort fund af bopladser og køkkenmøddinger fra stenalderen og 
jernalderen. De fleste bopladser er lokaliseret langs kystlinien, men også langs åda-
lens rand er der spor af bopladser.  
 
Der er i 1989 i forbindelse med byggearbejde lokaliseret stolpehuller og affaldsgru-
ber nær Tuse Enghave. Fundet er ikke dateret. I samme forbindelse er fundet en 
”Stjertpotte” fra 15-1600 tallet. Lidt øst herfor er der ved den nordlige del af Tuse By 
fundet mønter fra 1771 og vikingetiden. 
 
Ved Tuse Bro er fundet spor af en ældre bro. Broen er dateret som værende yngre 
end år 1060.   
 
Omkring Bunderupgård er der i forbindelse med forlængelse af motorvejen i 2005 
fundet spor af bebyggelse i form af stolpehuller og ildsteder. Fundet er dateret til 
yngre bronzealder eller ældre jernalder /dkconline.dk/.  

4. Projektforslag  

4.1 Forudsætningerne for hovedforslaget 
På grundlag af en gennemgang de tidligere udarbejde forundersøgelser (NIRAS 
Marts 2000) og rapporten udarbejdet af Grontmijl / Carl Bro September 2007 gen-
nemføres en optimering af Løsningsmodel 3, hvor Tuse Å slynges gennem engen 
vest for det nuværende kanaliserede vandløb indtil tilslutning til Mårsøgrøften, som 
følges på den strækning, der har et lidt slynget forløb tilbage til Tuse Å. 
 

 
Luftfoto af de nuværende forhold i projektområdet Tuse-Mårsø 
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Optimeringen af løsningsforslaget har resulteret i et hovedforslag, hvis vigtigste for-
mål er at tilbageholde kvælstof.  
 
Tilbageholdelse af kvælstof kan bedst fremmes ved at sikre oversvømmelse af enge-
ne ved vintervandføring i vandløbene. Det skal sikres, at det kvælstofholdige vand 
strømmer ind over hele det oversvømmede engareal, idet ”døde lommer” mere end 
100 m fra et vandløb ikke kan regnes med til fuld omsætningsrate. 
 
Plejen af arealerne, der bedst sikres ved høslæt eller græsning skal til gengæld tilgo-
deses ved at engene er tilgængelige for dyr og maskiner i sommerperioden. Der er 
dog arealer, der har sat sig som følge af dræningen og hvor der derfor vil være per-
manente vandflader indtil fordampningen udtørrer dem i tørre perioder. 
 
Naboarealerne med bygninger kan trues af oversvømmelse med store vandføringer 
og højvande i Holbæk Fjord. Projektet må ikke medføre en højere vandstand ved 
maksimale vandføringer. Projektet indebærer derfor, at alle 8 sluseporte skal kunne 
afvande området, når vandstanden inden for slusen stiger over kote + 0,70 m, mens 
et udløbsbygværk inden for slusen leder vandet gennem kun to sluseporte ved nor-
male vandføringer. 
 
Ud over de kendte tekniske anlæg og bygninger skal projektet tage hensyn til den 
projekterede motorvejsoverføring til Vig. Broen over Tuse Å er detailprojekteret i sit 
nuværende tracé, hvorfor forslaget skal passere linieføringen i det eksisterende tra-
cé. 
 
Tuse Å er nedstrøms den nye Tuse bro uddybet ca. 0,5 m under regulativets bund-
kote til kote ca. – 0,8 m. Opstrøms broen er der en strækning til den gamle bro som 
har karakter af et stryg, der sikkert er fremkommet ved uddybningen. 
 
Vurderingen af konsekvenserne opstrøms projektområdet bør ske ud fra et vandløb, 
der netop opfylder regulativets krav til bundkote, dvs. ca. kote - 0,1 m ved broen. 
 

4.2 Projektforslaget 
På historiske kort forløber vandløbet nedstrøms Tuse Bro langs den østlige kant af 
dalen som i dag. På gamle kort ses dog mindre slyngninger på strækningen. 

Terrænet i Tuse Enghave ses dog at ligge lavere end langs den eksisterende å, og 
det antages derfor, at åen på et tidligt tidspunkt, formentlig i midten af 1800-tallet, 
er blevet forlagt til kanten af dalen for at lede vandet fra åen forbi engene, som der-
ved bedre har kunnet tjene til græsning. 

På detailopmålingen ses tydeligt en smal lavning i kote + 0,5 m ind gennem engene. 
Denne lavning kan genfindes på orthofoto i et tracé der ender i den snoede del af 
Mårsøgrøften. Et længdeprofil gennem lavningen er trukket ud af terrænmodellen og 
vist i Figur 4.1. 
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Figur 4.1: Terrænkote langs det projekterede nye vandløb indtil den snoede del af Morsøgrøften 

 

Da dette stadig udgør den laveste del af området indebærer forslaget, at Tuse Å dre-
jes mod vest 70 m efter den nye bro og herefter følger lavningen til Mårsøgrøften, 
som udvides frem til tilslutningen til den eksisterende Tuse Å.  
 
På grund af den fremtidige motorvejsbro må åen 100 m før tilslutningen slynges mod 
syd og tilsluttes til den eksisterende Tuse Å 100 m syd for den nuværende tilslut-
ning. 
 
På den resterende del af Tuse Å frem til slusen anbefales det ikke at udføre slyng-
ninger eller ændringer i profilet. Vandstanden på denne del, hvor der normalt ikke er 
fald hverken på bunden eller vandspejlet, reguleres ved at udføre et udløbsbygværk 
foran slusen, så vandet ved normale vandføringer kun ledes ud gennem to slusepor-
te. Herved vil normal vintervandstand stige i forhold til i dag og desuden vil opgang 
af ørred lettes ved at de to tophængte sluseporte holdes åbne af vandstrømmen. 
 
Det nye vandløb fra 70 m nedstrøms Tuse Bro til tilslutningen til den eksisterende 
Tuse Å har en længde på 1609 m, og forlænger således åen med 554 m.    
 
Det nye vandløb udføres 10 m bredt med lille dybde (0,4 – 0,7 m) og et fald på ca. 
0,15 ‰ som et naturligt vandløbstværsnit i et ”delta” med lille fald. Faldet etableres 
ved at hæve vandspejlskoten for normal sommervandføring til + 0,30 m og for nor-
mal vintervandføring til + 0,60 m. Rambøll har ikke fået længdeprofil af Tuse Å op-
strøms broen, men ud fra besigtigelsen skønnes det, at dette svarer til faldet mellem 
broerne, således at påvirkningen opstrøms den gamle bro vil være minimal. 
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Projektet vil således fordele faldet fra stryget mellem broerne ud over hele den nye 
strækning af åen. 
 
Ved starten af det nye vandløb lægges bundkoten i –0,10 og med et fald på ca. 0,15 
‰ ender det nye vandløb med en bundkote i -0,36 ved tilslutningen til det eksiste-
rende vandløb.  
 
Fordelingen af vandet ud over hele ådalen kan ikke alene sikres af denne genslyng-
ning af åen. Projektforslaget indebærer derfor også en forlægning af Mårsøgrøften til 
de laveste arealer vest og nord for den nye Tuse Å. Tilledning af vand fra åen til lav-
ningen øst for det eksisterende vandløb sikres ved at udgrave en lavning til kote + 
0,50 m fra det nye vandløb til tilslutningen til det eksisterende vandløb. Langs kan-
ten af den nye Tuse Å laves en bred overløbskant, der ved vintervandføring leder en 
del af vandet fra åen ud i denne lavning, hvorfra de lave områder oversvømmes. Når 
der ikke strømmer vand til, vil lavningen kunne sikre afvanding af dette område og 
af dræn fra markerne sydøst for projektområdet. 
 
Anlægsarbejdet vil omfatte tilfyldning af de eksisterende vandløb, hvor der dog kan 
efterlades mindre permanente vandhuller til yngleplads for padder. 
 
Generelt er det være vigtigt, at alle dræn, der krydser projektgrænsen bliver åbnet 
til infiltrering af engene eller til åbne grøfter, dels for at kunne omsætte de udvaske-
de næringsstoffer og dels for at sikre, at drænledningerne uden for projektområdet 
fortsat kan fungere. Lodsejerne har givet oplysninger om dræn fra deres arealer. 
Åbning af disse dræn er indarbejdet i projektet. Den nøjagtige lokalisering af dræn 
vil ske under projektets gennemførelse. 
 
For kvælstofomsætningen er en hydraulisk kontakt mellem vandløbene og engene 
vigtig. Det foreslås derfor, at digerne langs åen Åkalve Bro og slusen gennembrydes, 
så åen frit kan oversvømme engene ved højvande i åen og så vandet kan løbe tilba-
ge til åen, nar vandstanden i åen falder igen. 
 
Selv om den højeste vandstand i projektet ikke ændres forslås det, at ejendommen 
nord for åen ved Åkalve Bro sikres med en terrænhævning til + 1,75 m mellem åen 
og vejen til ejendommen. 
 
Det nye vandløb krydser markvejen ud til Tuse Enghave. Der må derfor anlægges en 
bro over det 10 m brede vandløb. Broen skal kunne bære en traktor med ladvogn og 
være så bred, at maskiner til høslæt kan passere. Alternativt kan der anlægges en 
ny markvej fra pumpestationen ved landevejen over det tilfyldte vandløb til markve-
jen nord for det nye vandløb. 
 

4.3 Udløbsbygværk ved slusen 
 
Slusebygværket er vist på Fig. 4.1. Sluseportene er lukkede ved højvande i Isefjord 
og først åbner, når vandstanden i projektområdet er højere end i fjorden. Maksimal 
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tilstrømning optræder typisk i vinterhalvåret efter en række lavtrykspassager fra 
sydvest, der ofte afsluttes med et kraftigt lavtryk med langvarig kuling eller storm 
fra nordvest, der giver højvande i Isefjord og dermed i Holbæk Fjord. 

 
Fig. 4.1. Slusen ud mod Isefjorden. 
 

Det er derfor vigtigt i denne situation med maksimal vandstand, at alle 8 sluseporte 
kan åbne, når det er muligt at vandet kan løbe ud gennem slusen. Til gengæld er det 
for projektets målsætninger vigtigt, at hæve vandstanden i åen ved normale vandfø-
ringer og ved normale højvandssituationer, hvor naboarealer og tekniske anlæg ikke 
trues. 
 
Der er derfor foreslået et alternativ til permanent lukning af nogle af sluseportene, 
hvor der inden for slusen udføres et udløbsbygværk med forskellige overløbskoter, 
således at to af åbningerne kun anvendes, indtil den ønskede oversvømmelse er nå-
et, fire sluseporte anvende ved store vandføringer og alle 8 sluseporte fungerer ved 
høj vandstand i projektområdet. Den laveste udløbskote på to sluseporte, der an-
vendes ved normal vandføring, skal sikre en mindste vandspejlskote i åen ved lille 
vandføring og en acceptabel oversvømmelse engene ved normal vintervandføring 
(Bilag 4.1.) 
 
De eksisterende tophængte sluseporte bevares for at hindre indstrømning af salt-
vand. Udløbsbygværket udføres med så brede overløbskanter, at det er sluseportens 
nuværende kapacitet, der bestemmer vandføringen, når vandet står lidt over over-
løbskanten. På denne måde kan det sikres, at vandstanden i projektområdet hæves 
ved normale vandføringer og sædvanlige store vandføringer, men at det maksimale 
oversvømmelsesniveau vil være næsten uændret med projektet i forhold til den ak-
tuelle situation, således at afværgeforanstaltningerne minimeres. 
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Vandstanden i projektområdet tilpasses, så størstedelen af engene kan afgræsses 
ved normal sommervandføring, men oversvømmes ved vintervandføring. Som en 
variant kan der undersøges en slusepraksis, hvor overløbskoten til de to laveste slu-
seporte hæves om vinteren med et stemmebræt for at hæve vintervandstanden og 
øge vandets opholdstid på engene. Dermed øges kvælstofomsætningen, men dette 
kræver, at stemmebrættet skal justeres to gange om året. 
 

5. Konsekvensvurdering 

5.1 Vandstande 
Vandstanden i projektområdet er beregnet ved opstilling af en Mike 11 model. Mo-
dellen er opstillet for den nedre del af Tuse Å fra Tuse Bro til slusen ved Holbæk 
fjord, samt Morsørenden der løber til Tuse Å i projektområdet. Modellen tager ud-
gangspunkt i opmålingen af Tuse Å fra 2002 og opmåling af Morsørenden fra 2006. 
Tværprofiler for den genslyngede strækning i projektområdet er lagt ind på bag-
grund af terrænmodellen og de foreslåede dybder og bredder af det nye vandløb. 
Udløbet til fjorden er lagt ind i modellen med det i projektforslaget beskrevne ud-
løbsbygværk, hvor kun de to midterste sluser er åbne ved middelafstrømning, mens 
de resterende sluser anvendes med overløb i hhv. kote +0,5 og +0,7. I modellen er 
stationeringen startet med 0 ved Tuse Bro, hvilket giver stationering 3430 ved slu-
sen.  

Vandstanden er beregnet med sommermiddelvandføring, vintermiddelvandføring og 
medianmaksimum vandføring i åen.  

Vandstanden i fjorden har stor indflydelse på vandstanden i den nedre del af åen. 
Ved højvande vil sluserne lukke, og først åbne igen når vandstanden i fjorden er lav 
nok til, at der kan strømme vand ud af åen. Områdets magasinkapacitet gør, at 
vandstanden opstrøms slusen stiger relativt langsomt ved ekstreme højvandssituati-
oner. Ved en længerevarende periode med en forhøjet vandstand i fjorden, vil der 
dog indstille sig en ligevægt med den forhøjede vandstand. Beregningerne er derfor 
udført dels med middelvandstand i fjorden og dels med en vandstand svarende til en 
forhøjet vandstand. 

Højvande i fjorden 

Højvandsstatistikken /1/ giver følgende ekstremværdier for vandstanden i Holbæk 
Havn. 

Tabel 5.1: Højvandsstatistik for Holbæk Havn 

Returperiode Vandstand (m DVR90) 

1 år 1,06 
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20 år 1,55 

50 år 1,69 

100 år 1,80 

 

Da ekstremværdierne har en kort varighed, typisk på en enkelt tidevandsperiode, er 
der i konsekvensberegningerne anvendt en vandstand svarende til halvdelen af en 1-
års ekstremvandstand (dvs. kote +0,5), som en længerevarende forhøjet vandstand.  

Magasineffekten når sluserne lukkes, er undersøgt ved udførelse af dynamiske vand-
standsberegninger med Mike 11 modellen. I nedenstående figurer er vandstands-
stigningen med lukkede sluser vist, dels for en sommermiddelafstrømning med en et 
udgangsvandspejl i fjorden i kote 0 og dels for en vintermiddelafstrømning med et 
udgangsvandspejl i fjorden kote +0,5.   
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Figur 5.1: Vandstandsstigning med lukket sluse ved sommermiddelafstrømning og udgangs-
vandspejl i kote 0 ved slusen  

  



 

Ref. 0844030/IA00014-3-PML(3) 19/29 

 

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Timer fra slusen lukker

V
a
n

d
st

a
n

d
 (

D
V

R
9

0
)

Tuse Bro - projektforslag

Tuse Bro - eks. forhold

Opstrøms sluse - projektforslag

Opstrøms sluse - eks. forhold

 
 
Figur 5.2: Vandstandsstigning med lukket sluse ved vintermiddelafstrømning og udgangsvand-
spejl i kote +0,5 ved slusen 

 

Figurerne viser at magasinkapaciteten er stor nok til, at der ikke vil forekomme situ-
ationer, hvor de angivne 20-100 års ekstremvandstande i fjorden også vil forekom-
me indenfor slusen. I vintersituationen forventes sluserne ikke at være lukkede i 
mere end typisk 1 tidevandsperiode (ca. 12 timer) ad gangen før vandstanden i fjor-
den er faldet så meget (til under kote + 0,8 m), at der sker en udstrømningen fra 
projektområdet og vandpejlet falder igen.   

Det ses, at der om vinteren skal gå over 3 døgn med lukkede sluser, dvs. med et 
permanent vandspejl i Holbæk Fjord fra + 0,8 til + 1,5 m før en oversvømmelsesko-
te på + 1,2 m nås.  Dette er en urealistisk lang højvandsperiode. Det har ikke været 
muligt at fremskaffe digitale målinger af højvandshændelser i Holbæk Havn, så kon-
krete ekstreme højvandshændelser har kunnet vurderes. De ovenfor viste kurver vil 
imidlertid umiddelbart kunne bruges til at checke den maksimale vandstand i pro-
jektområdet for de beregnede vandføringer med konkrete registreringer af vand-
standen i Holbæk Havn.  

Beregnede vandstande 

I bilag 5.1, 5,2 og 5,3 er længdeprofiler med vandstanden i projektområdet vist for 
de tre afstrømningssituationer ved vandstande i fjorden i hhv. kote 0 og kote +0,5. 
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Med sommermiddelvandføring er vandstanden ved Tuse Bro beregnet til kote +0,33 
faldende til kote +0,04 ved tilslutningen til det eksisterende vandløb. Ved ud-
løbsbygværket står vandstanden i kote 0,0, svarende til vandstanden i fjorden.  

Med en vandstand i Holbæk Fjord i kote + 0,5, er hældningen på vandspejlet gen-
nem projektområdet tæt på 0, så vandstanden i hele området står i kote + 0,5. Det-
te svarer til situationen med de eksisterende forhold.  

Med vintermiddelvandføring er vandstanden ved Tuse Bro beregnet til kote +0,56 
faldende til kote +0,29 ved tilslutningen til det eksisterende vandløb. Ved ud-
løbsbygværket står vandstanden i kote +0,25, da der ved vintermiddelvandføring vil 
være en lille opstuvning pga. tryktabet hen over bygværket.   

Med en vandstand i Holbæk Fjord i kote + 0,5, er hældningen på vandspejlet gen-
nem projektområdet mindre, da vandstanden ved Tuse Bro er beregnet til kote + 
0,65 og falder til kote + 0,51 ved udløbsbygværket. Fra tilslutningen til det eksiste-
rende vandløb til slusen falder vandspejlet kun med 3 cm. Pga. det større udstrøm-
ningsareal gennem udløbsbygværket er tryktabet meget beskedent i modsætning til 
situationen, med en vandstand i kote 0,0 i fjorden.   

Med medianmaksimumvandføring er vandstanden ved Tuse Bro beregnet til kote 
+1,29 faldende til kote +1,06 ved tilslutningen til det eksisterende vandløb. Ved ud-
løbsbygværket står vandstanden i kote +0,83. 

Vandstanden i åen ændrer sig ikke med en vandstand i Holbæk Fjord i kote + 0,5, 
da vandstanden ved udløbsbygværket vil være styret af overløbskoten for de 4 slu-
seporte, der er i + 0,70 m, der ligger højere end vandstanden i fjorden. 

Det er således sandsynligt, at den maksimale vandstand i projektområde med pro-
jektet ved Tuse Bro vil være + 1,30 m og ved Slusen + 1,20 m ved langvarigt høj-
vande i Holbæk Fjord.   

5.2 Afvandingsmæssige forhold 
Vandstandsstigningen vil give ændrede drændybder i dalen langs åen. På baggrund 
af de beregnede vandstande er der udarbejdet kort med drændybder for middel 
sommer- og vintervandføring samt medianmaksimumvandføring i åen. Afvandingstil-
standen på de omkringliggende arealer er vurderet ud fra at en drændybde på 1,0 m 
eller mere anses for tilstrækkelig til at dyrke jorden i omdrift.  

De beregnede drændybder for projektforslaget er vist i bilag 5.4 – 5.8 for de forskel-
lige afstrømningssituationer og vandstande i fjorden. I bilag 5.9 – 5.13 er tilsvarende 
vist beregnede drændybder for de nyværende forhold.  

I bilag 5.14 er forskellen mellem drændybderne med projektforslaget og de med de 
nuværende forhold vist for vintermiddelsituationen. Drændybderne ses i hovedparten 
af det påvirkede område at være mindsket med under 0,5 meter ved gennemførelse 
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af projektforslaget. I den nedre del af området er forskellen under 25 cm, mens for-
skellen i området omkring det genslyngede vandløb er mellem 25 og 50 cm.     

5.3 Tekniske anlæg 
5.3.1 Vejen i den vestlige side af projektarealet. 

Den asfalterede vej fra Sommerlund over den vestlige del af projektområde til Sø-
holm ved hovedvejen til Kalundborg er på en delstrækning beliggende i kote + 1,25 
m ved underføringen af en grøft fra lavningen vest for vejen. Vandstanden vil ved 
middel vinterafstrømning stå i kote + 0,40 m og således ikke oversvømme vejen. 
Maksimal vandstand vil ikke ændres af projektet, og er på dette sted beregnet til + 
1,20 m. 

Såfremt vejen skal bære tung trafik, kan den højere vandstand muligvis påvirke un-
derbygningens bæreevne. Vejens fremtidige status kan ændres i forbindelse med 
nedlægning af jernbaneoverskæringen, idet den herefter kan være adgangsvej til en 
enkelt ejendom og marker med begrænset trafik. 

Hævningen af vandstanden regnes ikke at påvirke risikoen for opfrysning af vejens 
underbygning. I forbindelse med længerevarende frost falder vandføringen hurtigt til 
under middelvandføring, så der er mindst 1,0 m fra vejens overside til vandspejlet i 
vejdæmningen. 

5.3.2 Ejendom ved Åkalve Bro og pumpestationen 
Den private vej, som fører ind til en kommunal pumpestation og en beboelsesejen-
dom (Peugeot-mandens hus) Matr. nr. 4e på nordsiden af Tuse Å ved Åkalve bro er 
beliggende i kote + 1,25 m. Terrænet omkring pumpestationen ligger under kote 0,5 
m.  

Der foreslås en særlig oversvømmelsesbeskyttelse af pumpestationen og ejendom-
men, der let etableres med en terrænhævning af muldjord til kote + 1,75 m over en 
strækning på ca. 130 m mellem diget ved åen og markvejen fra det eksisterende 
dige og langs markvejens sydlige side til naturligt terræn på marken øst for ejen-
dommen.  Derved får ejendommen og pumpestationen en bedre oversvømmelsessik-
ring med projektet end den aktuelle sikring. 

Arealet bag terrænhævningen afvandes som nu til pumpestationen. Dræn fra ejen-
dommen inklusive afløb fra septiktank samt overløbsrør fra pumpestationen forsynes 
med højvandslukke ved udløbet til åen. 

Lodsejeren har ønsket, at den dyrkede mark øst for bygningen friholdes fra påvirk-
ning, så den fortsat vil kunne dyrkes. Arealet er beliggende med en terrænkote mel-
lem + 0,75 m og + 1,25 m. 

Arealet kan friholdes ved at opbygge et jorddige til kote + 1,50 m langs grænsen til 
engen med et nyt dræn i marken bag diget. Med fløjdige vil diget blive ca. 450 m 
langt op til 0 ,75 m højt. Drænets længde vil blive ca. 350 m. Dette vil være en for-
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bedring i forhold til den aktuelle situation, hvor marken kan oversvømmes ved store 
vandføringer i Tuse Å og / eller højvande i Fjorden. 

Der må enten etableres en drænpumpebrønd, som også kan tilføres dræn fra ejen-
dommen, så afløbet fra septiktanken kan sikres under alle forhold. Alternativt kan 
spildevand fra ejendommen og drænet føres til den kommunale pumpebrønd, så-
fremt Holbæk Kommune kan acceptere dette. 
 

5.3.3 Jægerhuset ved Søholm 
Klubhuset er beliggende i en terrænkote på over + 1,7 m med gulvkote i + 1,75 m 
og vil således ikke være påvirket af projektet, idet den maksimale vandstand ved 
ikke ændres måleligt. 

Skydebanens areal til hundetræning nord for klubhuset er beliggende i terrænkote 
1,00 m. Ved besigtigelsen var området tydeligt vandlidende.  

Dette skyldes sandsynligvis den lange afstand til det nærmeste vandløb (300 m), 
som betyder, at dræn og grøfter ikke kan afvande området effektivt. 

Med den genslyngede Tuse Å passerer denne helt op til markvejen ud for øvelsesom-
rådet. 

Middelvandstanden i åen vil på dette sted vil være + 0,30 m / + 0,50 m henholdsvis 
sommer og vinter. Ved at grave en eller flere åbne grøfter gennem arealet med et 
rør under markvejen, vil arealet være anvendeligt til færdsel til fods ved normale 
vandføringer, og arealet vil således være bedre afvandet end i den nuværende situa-
tion. 
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Fig.5.1. Arealerne ved skydebanen er i dag temmelig vandlidende. 

Ved store vandføringer i åen vil den lave del af arealet blive oversvømmet ligesom 
de øvrige lavtliggende dele af engene. Dette er tilsigtet for at kunne omsætte kvæl-
stof i vådområdet og er også forekommet tidligere. Den maksimale beregnede vand-
stand er + 1,2 m. Når vandstanden igen falder, vil vandet med projekt til gengæld-
hurtigt kunne løbe af engen gennem grøfterne til åen. 

5.3.4 Markveje i Tuse Enghave 
En markvej i med ringe fremkommelighed (kun for traktorer) fører fra hovedvejen i 
syd forbi Jægerhuset ud i Tuse Enghave. Det genslyngede vandløb vil krydse denne 
markvej og således afskære adgangen til engene mellem det gamle og det nye 
vandløb. Der skal derfor enten etableres en ny bro over det 10 m brede vandløb, 
hvor belastningen fra landbrugsvogne og bredden af moderne høstmaskiner vil stille 
store krav til broens bæreevne og bredde. Med skråninger skal broens længde være 
12 – 14 m, hvorfor de må udføres 2 understøtninger i vandløbet. 

Alternativt kan der etableres en ny markvej fra pumpestationen nord for broen på 
volden langs den nuværende Tuse Å til skel 370 m fra pumpestationen, hvorefter 
den nye markvej følger skellet 230 m til den eksisterende markvej. Hvor vejen kryd-
ser den nye grøft udføres en rørlagt overkørsel. Denne løsning anbefales. 

Der er ingen markveje, der krydser Mårsørenden, men to overkørsler, hvoraf den 
ene er placeret på den del af renden der udvides til et 10 m bredt vandløb og den 
anden er beliggende i et område med permanent vandflade. Efter jordfordelingen 
vurderes behovet for overkørsler, men der medregne to stk. som foreslås placeret på 
de steder med det højeste terræn, så de kan anvendes hele året med normal vand-
stand. 
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5.3.5 Jernbanen, broer og veje 
Den begrænsede hævning af vandspejlskoten for normale vandføringer vil ikke på-
virke vejene og broerne samt jernbanedæmningen.  

Ved maksimal vandføring vil banketten på vejdæmningen stadig holde vandet væk 
fra dæmningen.  En kort strækning af jernbanedæmningen nord for Tuse Å vil vand-
fladen kunne nå ind til skråningsfoden, hvor der derfor bør udføres en banket med 
moræneler til kote + 1,50 m over en strækning på ca. 100 m.  

Den maksimale vandstand i området ændres ikke med projektet. 

5.3.6 Fjorddiget 
Fjorddiget påvirkes ikke umiddelbart af projektet. Der vil dog ske en hyppigere over-
svømmelse op til bagsiden af diget, hvor der er anlagt en cykelsti. Digelaget bør 
kontrollere, at digets tværsnit og kronekote opfylder vedtægternes krav. 

5.3.7 Slusen 
Slusen bevares, men der udføres spunsvægge opstrøms slusen til regulering af til-
strømningen til de enkelte sluseporte, som beskrevet i afsnit 4.3. 

5.3.8 Ådigerne 
Ådigerne gennembrydes til terrænkoten inden for diget på strækninger af 10 m 
længde på steder, hvor vandet fra åen ved store vandføringer naturligt kan løbe ud 
over engene og tilbage igen, når vandstanden i åen falder. Ådigerne skal ikke vedli-
geholdes i fremtiden. 

5.3.9 Arealerne opstrøms Tuse Bro 
Opstrøms Tuse Bro er der lave arealer vest for Tuse Å. Disse arealer er i dag afvan-
det til åen gennem en pumpebrønd. Projektet vil kunne hæve vandstanden o til 10 
cm lige opstrøms broen. Da arealet er drænet ved pumpning, vil drændybden ikke 
ændres. Der er en teoretisk større risiko for oversvømmelse af arealet fra åen. Det 
foreslås derfor, at der udføres et lavt dige langs åen, som er mindst 0,2 m højere 
end den nuværende oversvømmelsesbeskyttelse. Derved vil projektet forbedre be-
skyttelsen i forhold til den aktuelle situation. 

5.3.10 Ledninger i jord 
Ledninger og kabler langs veje og jernbanen påvirkes ikke af projektet. 

Højspændingskablet og gasledningen krydser projektområdet på steder, hvor der 
ikke skal grave nye vandløb. Ved terrænregulering i nærheden af ledningerne, skal 
entreprenøren kontakte ledningsejerne for at påvise ledningerne og dybden under 
terræn inden jordarbejderne påbegyndes. 

5.4 N-tilbageholdelse, P-balance samt okkerudvaskning 
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5.5 Plante- og dyreliv 
 

5.6 Påvirkning af arealanvendelse 
 

5.7 Kulturhistoriske forhold 
 

5.8 Økonomiske konsekvenser og tidsplan 
Der er på det foreliggende grundlag udarbejdet et anlægsoverslag over udførelsen af 
de beskrevne arbejder. 

Arbejde Enh. Mængde Enh. Pris Beløb 
Arbejdsplads Sum     75.000 
       
Udgravning af nye vandløb m3 18.000 30 540.000 
Udgravning af grøfter m3 1.000 50 50.000 
Afgravning af ådiger m3 100 60 6.000 
Tilfyldning af eks. vandløb m3 17.000 20 340.000 
Dige mm. ved Peugeot-huset m3 800 50 40.000 
Ny drænledning ved Peugeot-huset m 350 250 87.500 
Evt. ny pumpebrønd ved Peugeot-huset stk 1 40.000 40.000 
Nye overkørsler over grøfter Stk 4 20.000 80.000 
Åbning af dræn med grøft stk 10 2.000 20.000 
Tilfyldning af drænbrønde stk 5 700 3.500 
Dozer til afretning afsøer i åen  timer 20 800 16.000 
Rydning af krat og hegn sum 1 50.000 50.000 

Ny markvej til Tuse Enghave m 600 500 300.000 
     
     
Diverse og uforudsete udgifter % 10 1.573.000 157.300 
Jord- og drænarbejder       1.730.300 
Levering af spunsvæg kg 17.000 10 170.000 
Nedbringning af spunsvæg  m2 170 300 51.000 
Afskæring og overløbsplader kg 1.200 50 60.000 
Bundsikring med sten m3 30 500 15.000 
Mobilisering af flåde og udstyr Sum 1 30000 30.000 
     
Diverse og uforudsete udgifter % 10 326.000 32.600 
Inløbsbygværk til slusen       358.600 
          

Anlægsoverslag i alt       
2.163.900 

 

Lodsejerforhandlinger, ansøgning om finansiering og jordfordeling skal normalt gen-
nemføres inden igangsætning af detailprojekteringen. Godkendelse med efterfølgen-
de klagefrist af § 3 dispensation og efter vandløbsloven kan gennemføres parallelt 
med detailprojekteringen. 



 

Ref. 0844030/IA00014-3-PML(3) 26/29 

Detailprojektering og udarbejdelse af udbudsdokumenter kan gennemføres på ca. 2 
mdr.  

Licitation, kontrahering og opstart vil kunne gennemføres i løbet af 6 uger. 

Anlægsarbejderne vil kunne gennemføres på ca. 2 måneder, bedst med start i i au-
gust efter høst på marker i omdrift. Arbejderne bør afsluttes inden udgangen af ok-
tober, da jorden i vinterhalvåret vil have svært ved at bære entreprenørmaskinerne. 
Delstrækningerne af de genslyngede vandløb skal færdiggøres inden opfyldning af 
det nuværende vandløb påbegyndes. Den opgravede jord lægges i depot langs det 
nuværende vandløb. 

Der bør afholdes licitation senest i midten af juni måned for at kunne starte anlægs-
arbejderne i begyndelsen af august. Overdragelse af rådgivningsopgaven bør derfor 
ske senest i begyndelsen af april måned.  
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