
 

 

        Skov- og Naturstyrelsen 
 Forslag til Vådområdeprojekt Tempelkrog 
 
 
Et af Skov- og Naturstyrelsens ca. 40 forslag til våd-
områdeprojekter i DK er beliggende ved Tempelkrog i 
bunden af Isefjord. Selve projektområdet er afgrænset 
til ådalen mellem Holbækmotorvejen, Roskildevej og 
Elverdamsvej. Rådgiverfirmaet Orbicon har netop udar-
bejdet en teknisk forundersøgelse til det mulige våd-
områdeprojekt med det formål, at klarlægge de tek-
niske, biologiske, arealmæssige og økonomiske konse-
kvenser. Desuden er effekten af kvælstof- og fosfor-
fjernelse og påvirkningen af områdets natur vurderet. 
 

Foreslåede ændringer 
Elverdams Å’s forløb foreslås slynget ind over ådalen. 
Det nye forløb af vandløbet vil starte ved Kragemoses 
nordvestlige hjørne og følge det lavest liggende terræn. 
Vandløbet føres sydvest om Ølholm og følger herefter 
nogenlunde det forløb Elverdams Å havde inden 
landvindingssagen. Vandløbet føres til sidst mod øst, for 
at løbe ud i det nuværende tracé, ca. 170 meter 
opstrøms Holbækmotorvejen. Det omlagte vandløb vil 
blive ca. 1 km længere end det eksisterende forløb.  
Amtsskelåen foreslås ført i et slynget forløb ind over 
markerne øst for Ådalegård og løbe ud i Elverdams Å. 

Det nye forløb er ca. 220 meter langt. Der vil ske en 
vandspejlshævning på det nederste stykke af Amts-
skelåen, men der vil ikke være påvirkning af vand-
standen opstrøms opstemningen.   
 

Sløjfning af dræn 
Indenfor påvirkningsområdet sløjfes de eksisterende 
dræn. Drænvandet føres op til terræn og ledes ud over 
de nærliggende arealer i projektområdet.  
 

Påvirkede arealer 
De påvirkede arealer er inddelt som følger: 

• Dybvandet sø (mørk blå signatur) 
• Lavvandet sø (lys blå signatur) 
• Våd eng (mørk grøn signatur) 
• Tør eng (lys grøn signatur) 

I scenarie 1 (forslag 1) er de påvirkede arealer opgjort 
til ca. 9 ha dybvandet sø, 21 ha lavvandet sø, 22 ha våd 
eng og 27 ha tør eng. I scenarie 2 (forslag 2) er de 
påvirkede arealer opgjort til 0,1 ha dybvandet sø, 13 ha 
lavvandet sø, 25 ha våd eng og 33 ha tør eng. 
 

 

 

Scenarie 1 
 
I dette forslag etableres en sø 
med årstidsvarierende 
vandspejl.  Vandspejlet vil om 
vinteren være i kote ca. 0,95 m, 
og om sommeren ca. i kote 0,75 
m. Vandspejlet opstrøms 
fiskepassagen (F) i Elverdams Å 
og opstrøms styrtet (S) i 
Amtsskelåen påvirkes ikke. 
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Scenarie 2 
 
I dette forslag etableres 
ligeledes en sø med 
årstidsvarierende vandspejl. 
Vandspejlet vil om vinteren 
være ca. i kote 0,55 m, og om 
sommeren ca. i kote 0,35 m. 
Vandspejlet opstrøms 
fiskepassagen i Elverdams Å og 
opstrøms styrtet i Amtsskelåen 
påvirkes ikke.

Billederne viser de påvirkede arealer i henholdsvis scenarie 1 og 2. Den mørkeblå  
streg viser Elverdams Å og den lyseblå streg viser Amtsskelåen. 
 
 

Fremtidige vandstandsforhold 
Hvis vådområdeprojektet gennemføres, vil vandstanden 
i Elverdams Å ved Kragemosens nordvestlige hjørne 
være ca. 40 cm højere i begge scenarier end i den 
eksisterende situation. Opstrøms fiskepassagen, vil der 
ikke være nogen påvirkning af vandstandsforholdene. 
Ved indløbet under Holbækmotorvejen vil vandstanden 
være som den er i dag. 
 
I Amtsskelåen vil vandstanden ved gennemførelse af 
vådområdeprojektet være 30-40 cm højere end i dag, 
på det sted hvor den løber ud i Elverdams Å. Der vil 
ikke ske nogen påvirkning af vandstanden opstrøms 
styrtet i Amtsskelåen. 
 

Kvælstof- og fosforfjernelse 
Elverdams Å transporterer årligt ca. 60 ton kvælstof og 
1½ ton fosfor med ud i Isefjord. Ved at etablere et 
vådområde på arealerne ved Elverdams Å, kan der 
fjernes henholdsvis 24 ton og 16 ton kvælstof per år i 
scenarie 1 og 2. Dette svarer til en fjernelse på 40 % 
eller 27 % af det tilførte kvælstof. Desuden kan der i 
vådområdet fjernes 410 kg eller 230 kg fosfor per år, 
svarende til 30% eller 17% af det tilførte fosfor. Ud fra 
fosfor-transporten i området vurderes det, at der er 
gode muligheder for, at søen bliver klarvandet med god 
undervandsvegetation. 
 

 

Udsigtspunkt 
I Holmeskov øst for projektområdet kan etableres en 
simpel trampesti til skovens sydvestlige hjørne hvor der 
ligger to gravhøje. Ved at fjerne nogle af de høje træer i 
skovbrynet kan der etableres et udsigtspunkt med en 
flot udsigt over projektområdet.  
 

Landskabelige konsekvenser 
Ved at etablere et vådområde ved Tempelkrog får man 
genskabt en naturligt udseende ådal med et terræn- 
nært vandløb. Elverdams Å får på en delstrækning et 
slynget forløb der løber gennem den nye sø. Søen vil i 
hen over året fremstå med varierende areal med frit 
vandspejl og rørskov.  
Hvis området græsses eller der drives slet, vil engene 
fremstå lysåbne med en varieret lav urtevegetation. I 
denne situation vil der være rig lejlighed for at iagttage 
ådalens udformning og fornemme de naturkræfter der 
har formet landskabet. Det vil desuden være muligt at 
opleve et mere varieret dyre- og planteliv end i dag. 
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