Information om projekt i vandløb:
Restaurering af Mølle Å,
ved Askov Møllehus

Hvor ligger Mølle Å?
Mølle Å er beliggende øst for Mogenstrup, og løber fra Flintemosen gennem Askov Huse til sit
udløb i Fladsåen.

Kort over Mølle Å, den rørlagte projektstrækning er markeret med rødt

Hvorfor restaure re vandløbet?
Formålet med projektet er, at forbedre vandløbets tilstand og dermed muligheden for at opnå
det miljømål, der er fastsat i Statens Vandområdeplaner. Vandløbets miljømål er god økologisk
tilstand, og dets nuværende tilstand er moderat.
Ved at fjerne spærringer i vandløb skabes der passage for fisk til opstrøms liggende gyde- og
opvækstområder. Udlægning af gydegrus og skjulesten forbedrer gydeforholdene for fisk, og
de forbedrede fysiske forhold i vandløbet giver bedre levemuligheder for fisk og andre
vandløbsdyr, hvorved biodiversiteten i vandløbet øges.
Ved at føre Mølle Å uden om to søer på projektstrækningen, fjernes den negative påvirkning
som det stillestående og varme søvand har på vandløbet. Ved at genslynge vandløbet skabes
det optimale faldforhold i vandløbet til gavn for fisk og den øvrige vandløbsfauna.

Beskrivelse af proje ktet
Rørledningen under Møllediget, som med sit meget stejle fald har været en spærrin g i
vandløbet, er blevet udskiftet og placeret således at der intet fald er. Herefter er vandløbet ført
uden om de to søer, hvorved faldforholdet på strækningen er blevet væsentligt forbedret.
Tidligere var der intet fald på strækningen gennem søerne, men med omlægningen af
strækningen er der skabt et bedre fald for fisk og andre vandløbsdyr.
Der er blevet etableret gydebanker og udlagt skjulesten for at skabe gydemuligheder for fisk
og øge variationen i vandløbet. Vandstanden i søerne er sikret ved etable ring af en mindre
rørforbindelse mellem vandløbet og den nordlige sø.
Projektet blev færdiggjort i efteråret 2016.
Kort over proje ktområdet

Kort over projektområdet . Blå linje: Placering af det genslyngede vandløb.
Grøn Linje: Tidligere placering af vandløbet

Hvilke love handler om ge nåbning a f vandløb?
Bekendtgørelse af lov om vandløb, LBK nr. 127 af 26/01/2017
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016
Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, BEK nr. 794 af 24/06/2016
Lovgivningen kan findes på www.retsinformation.dk
Her kan hentes yde rlige re oplysninger
Center for Plan og Miljø, Vand og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.
Telefon: 55886190. E- mail: cpm@naestved.dk
Her kan også fås andre informationer om vandløb.

Fotos fra restaureringsarbe jdet

Der åbnes for den nye strækning, så vandet ledes på

Vandet ledes ind i det nye vandløb

Store sten lægges ud til brinksikring og skjul

