
                                                                                                          

 
Hvad bliver konsekvenserne, hvis projektet gennemføres? 
 
For at belyse konsekvenserne for vandstanden i projektområdet er der opstillet en 
vandløbsmodel for både de eksisterende forhold og de forventede forhold efter en 
evt. gennemførelse af projektet. De specielle forhold ved slusen er der taget højde 
for ved at foretage modelkørsler med sluseportene åbne (vandstand i fjorden 0) og 
et tænkt højvande i fjorden på +0,5 m, som vurderes at være typisk for en længe-
revarende forhøjet vandstand (sluseportene lukket). 
 
Når sluseportene er åbne, vil den kommende drændybde (= afstanden til grund-
vandsspejlet) i projektområdet være mindre end den er nu. Mest udpræget vil det 
være i den vestlige del af projektområdet i Tuse og Morsø enge, hvor drændybden 
typisk vil være mellem 0,25 og 0,50 m mindre. Imidlertid vil der ikke være egentlig 
sødannelse ved middelvandstand. 
 
Den maximale vandstand ved oversvømmelse i projektområdet vil ikke blive ænd-
ret ved gennemførelse af projektet, idet alle sluseporte bevares som idag.  
 
 

 
 
 
Gennemførelse af projektet vil betyde, at kvælstofbelastningen til Holbæk Fjord vil 
formindskes, hvilket vil bedre vandkvaliteten i fjorden. Etablering af et mere varie-
ret forløb af Tuse Å og Mårsøgrøften i stedet for et kanaliseret forløb, vil give mere 
varierede fysiske forhold i vandløbene til gavn for plante- og dyrelivet, herunder 
fiskelivet, og vil styrke opfyldelsen af vandløbets fiskevandsmålsætning. 
 
 

Afhjælpende foranstaltninger for tekniske anlæg  
 
Det vil i forbindelse med tekniske anlæg som veje, broer, jernbaner, ådiger mv. i 
hvert tilfælde blive vurderet, om disse påvirkes af projektet, og i givet fald vil der 
blive projekteret afhjælpende foranstaltninger. Dette gælder også for ejendomme. 
 
 

Yderligere information 
 
Yderligere information fås ved henvendelse til  
 

Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland 
Projektleder Peer Skaarup 

Gillelejevej 2A, 3230 Græsted, 
Telefon direkte 4846 5621, mobil 2321 5338 

E-mail peska@sns.dk 

                                                                                                          

 
Teknisk Forundersøgelse 

Vådområdeprojekt Tuse-Mårsø Enge 
Maj 2008 

 
Folderen er et uddrag af den tekniske forundersøgelse, som i sin helhed findes på   
”www.skovognatur.dk/natur/naturprojekter/vandognatur/isefjorden/projekter” 

 
Baggrunden for projektet 
 
Regeringen har i 2006 indgået en aftale om at gennemføre en særlig vand- og na-
turindsats under betegnelsen ”Miljømilliard I” i perioden 2007-2009. Indsatsen 
gennemføres i form af en række vådområdeprojekter, der er koncentreret i 11 geo-
grafiske indsatsområder. Et af indsatsområderne er Isefjord, hvor der er bevilget 
penge til 3 vådområdeprojekter: Løvenborg, Tempelkrog og Tuse-Mårsø.  
 
Hvad er formålet med projektet? 
 
Formålet med Tuse-Mårsø projektet og de øvrige ”miljømilliard” projekter er først 
og fremmest at formindske udvaskningen af næringsstoffet kvælstof til fjorde og 
havområder, hvor for store mængder giver dårlig vandkvalitet med algevækst og 
iltsvind. Også udledningen af andre stoffer som for eksempel fosfor vil blive for-
mindsket. Dernæst vil projekterne forøge naturindholdet og skabe et mere varieret 
plante- og dyreliv. 
 
Projektområdets beliggenhed 
 
Projektområdet omfatter Tuse Å nedstrøms Tusebroerne og Mårsøgrøften med til-
hørende enge ned til slusen ved udløbet i Holbæk Fjord. 
 
 

 



                                                                                                         

Hvilke tiltag omfatter projektet? 

Projektets formål med at fjerne kvælstof kan tilgodeses på flere måder.  
Det rådgivende ingeniørfirma Rambøll Danmark A/S har på den baggrund udarbej-
det et projektforslag for etablering af vådområdet Tuse Mårsø. Projektforslaget be-
står i hovedtræk følgende delelementer, vist på kortet neden for: 

Gravning af et nyt, slynget forløb af Tuse Å gennem Mårsø enge til Mår-
søgrøften, som udvides og slynges på strækningen til det nuværende sam-
menløb med Tuse Å. Herved vil vandstanden i området generelt hæves og 
der vil skabes vinteroversvømmede områder. Dette vil betyde øget omsæt-
ning af kvælstof ved denitrifikation, hvorved der dannes frit, luftformigt 
kvælstof 
Digerne mellem Åkalvebro og slusen gennembrydes på passende steder, 
hvilket giver mulighed for fjernelse af kvælstof gennem oversvømmelse  
Dræn til projektområdet afskæres og drænvand infiltreres gennem jorden, 
hvilket bevirker en effektiv fjernelse af kvælstof 
Ændring i slusearrangementet for at sikre en højere sommervandstand og 
uændret maksimal vandstand i området 

                                                                                                         

Kortet viser den typiske vintersituation efter projektets gennemførelse. Andre situa-
tioner kan ses i den tekniske forundersøgelse på hjemmesiden 
www.Skovognatur.dk/Frederiksborg 
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Nuværende forløb af Tuse Å 
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