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Gydebankeregistrering februar 2009

Tranemose å. Udløb i Åmose å/Tissø.

gydebanke < 0,5 m2 0 stk.

gydebanke > 0,5 m2   < 1m2 3 stk.

                                       gydebanke > 1 m2 1 stk.

Gydebankestørrelse.

Bemærkninger:
Strækningen er miljøvenligt vedligeholdt.
På trods af forholdsvis fin vandføring er det et skuffende lille antal gydebanker.
Der er i foråret 2009 udlagt 10m3 grus og sten på strækningen ved Michaelsminde.



Gydebankeregistrering Januar 2009

Reerslev Møllerende.  Udløb i Åmose å.

gydebanke < 0,5 m2 10 stk.

gydebanke > 0,5 m2   < 1m2 17 stk.

                                       gydebanke > 1 m2 5 stk.

Bemærkninger:
Strækningen fra Reerslev by til udløb i Åmose å er fra 2008 miljøvenlig vedligeholdt.



Gydebankeregistrering Januar 2009

Reerslev Møllerende.  Udløb i Åmose å.

gydebanke < 0,5 m2 1 stk.

gydebanke > 0,5 m2   < 1m2 5 stk.

                                       gydebanke > 1 m2 1 stk.

Gydebankestørrelse.

Bemærkninger:
Strækningen fra Reerslev by til udløb i Åmose å er fra 2008 miljøvenlig vedligeholdt.



Gydebankeregistrering januar 2009

Syvbækken/Duemoserenden.
Udløb i Tissø/Åmose å.

gydebanke < 0,5 m2 2 stk.

gydebanke > 0,5 m2   < 1m2 5 stk.

                                       gydebanke > 1 m2 3 stk.

Gydebankestørrelse.

Bemærkninger:
Strækningen fra udspring til Granszovsmindevej er maskinoprenset med mange opgravede sten på brinker.
”2-meter  bræmmer” mangler helt på visse strækninger .



Gydebankeregistrering januar 2009

Område ved Stridsmølle.
Åmose/Halleby å

gydebanke < 0,5 m2 0 stk.

gydebanke > 0,5 m2   < 1m2 2 stk.

                                       gydebanke > 1 m2 2 stk.

Gydebankestørrelse.

Bemærkninger:

Strækningen fra udløb af Bromølletunnel til Øresø Mølle er gennemgået, men lav sigtbarhed i vandet gør
det vanskeligt at lokalisere alle gydebanker.



Gydebankeregistrering marts 2009

Brændemølle å
Udløb i Åmose å mellem Ugerløse og St. Merløse.

gydebanke < 0,5 m2 3 stk.

            gydebanke > 0,5 m2   < 1m2 6 stk.

           gydebanke > 1 m2 6 stk.

Gydebankestørrelse.



Gydebankeregistrering februar 2009

Tysingegrøften, sideløb til Tysinge/Brændemølle å.
Udløb i Åmose å:

gydebanke < 0,5 m2 4 stk.

gydebanke > 0,5 m2   < 1m2 2 stk.

                                       gydebanke > 1 m2 1 stk.

Gydebankestørrelse.

Vandløbet bærer præg af at være maskinoprenset gennem mange år.
 Holbæk Kommune har udarbejdet et restaureringsprojekt for en del af vandløbet med sandfang og
udlægning af grus og sten.



Gydebankeregistrering marts 2009

Skee/Tåstrup å nord/øst for Store Merløse
Udløb i Åmose å:

gydebanke < 0,5 m2 8 stk.

gydebanke > 0,5 m2   < 1m2 14 stk.

                                       gydebanke > 1 m2 7 stk.

Gydebankestørrelse.

Vandløbet er gennem mere end 10 år miljøvenligt vedligeholdt. Der er udlagt gydegrus på flere strækninger
samt etableret  sandfang.



Gydebankeregistrering marts 2009

Skee/Tåstrup å syd/øst for Store Merløse
Udløb i Åmose å:

gydebanke < 0,5 m2 6 stk.

gydebanke > 0,5 m2   < 1m2 4 stk.

                                       gydebanke > 1 m2 4 stk.

Gydebankestørrelse.

Vandløbet er gennem mere end 10 år miljøvenligt vedligeholdt. Der er udlagt gydegrus på flere strækninger
samt etableret  sandfang.


