
Forbedring af de fysiske forhold på et stræk i Vejstrup Å 

 
Vandpleje Fyn har den 2. juli 2014 på anmodning af lodsejer, besigtiget et stykke af Vejstrup Å, 
med henblik på at afklare mulighederne for at forbedre de fysiske forhold på strækningen, til gavn 
for fisk og øvrig fauna. 
 
Strækningen (se kortbilag) fremtræder generelt udrettet, præget af tidligere hårdhændet 
vedligeholdelse og med ringe faldforhold. Jorden beliggende ud til vandløbet er ikke i omdrift. 
Der er ved tidligere projekt udlagt et antal store skjulesten, samt groft bundmateriale, der jævnfør 
lodsejer har medført betydelig stigning i biodiversiteten. Et enkelt sted på strækningen (markering 
#1 på kortet) er der bedre fald, antageligt 2-3 promille, hvor den naturlige bund består af groft 
grus. 
 
Med baggrund i ovenstående karakteristik, ønsker Vandpleje Fyn at udlægge skjulsten i 
forskellige størrelser for at skabe variation og sikre skjulesteder til vandløbets bestand af 
bækørred og dermed skabe bedre opvækst- og levebetingelser for yngel og ældre fisk. Vandpleje 
Fyn ønsker tillige at udlægge groft bundmateriale på en strækning af 8-10 meter, for at sikre 
gydeforholdene for åens fisk. 
 
Efter DTU Aquas anbefalinger, ønsker vi at udlægge skjulesten af en størrelse 100-200 mm, 
med en mindre andel større sten 200-300 mm spredt over en strækning af vandløbet på ca. 50 
meter. Delstrækninger 2 er markeret på vedlagte kortbilag. 
 
Groft materiale udlægges som gydebanke i en længde af ca. 8 meter. Delstrækning 1 er 
markeret på vedlagte kortbilag. 
 
Udlægning af gydegrus vil medføre en mindre vandstandshævning (< 10 cm), da vandløbet 
ovenfor projektområdet er med ringe fald. Lodsejer er indforstået med dette. 
 

Materialer: 

 
DTU Aqua anbefaler mindst 2-3 sten pr m2 åbund. Med udgangspunkt i dette vil der for at opnå 
en god effekt i vandløbet skulle udlægges ca. 3 m3 skjulesten fordelt over hele strækket. 
 
Gydebanken udgøres af grus i fordelingen 75 % sten på 16-32 mm (nøddesten) 25 % sten på 
32-64 mm  (singels + håndsten). Gruset udlægges i en tykkelse af ca. 25 cm. Med en længde på 
8 meter og en bredde på 1 ½ - 2 meter, vil der blive udlagt ca. 3 m3 grus. 

Udførelse: 

 
Projektet vil blive udført hurtigst muligt efter godkendelse, dog tidligst primo september 2014. 
 



Skjulesten og gydegrus vil blive lagt ud ved håndkraft af Vandpleje Fyns Grusbande. Hvor brinken 
er sårbar vil der blive udlagt køreplader som stenene kan rutsjes ned ad. 

Kontakt: 

 
Der er kun en lodsejere på det berørte stykke af vandløbet. 
 
Lodsejer: Bo Gundersen, Lundevej 19, Brudager, 5882 Vejstrup 
 
Kontaktperson, Vandpleje Fyn: 
Sofus Ryge Petersen. Tlf: 26291871. E-mail: sofusryge@gmail.com 
  



Delstrækning 1 

 

 

 
 
 
 
  



Delstrækning 2 

 

 



Lodsejertilladelse 

 
Undertegnede, ejer af matriklerne 3i, 3l og 3m (begge bredder på delstrækning 1 og 2) giver 
hermed tilladelse til projektet omtalt på vedhæftede sider. 
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