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Sandlyng å



Gydebankeregistrering 2010/2011
Brændemølle å
Udløb i Åmose å mellem Ugerløse og St. Merløse.

gydebanke < 0,5 m2 5 stk.

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

           gydebanke > 1 m2 21 stk.

Gydebankestørrelse.

På trods af miljøvenlig vedligehold, meget gydegrus, stor gydeaktivitet og stor variation i vandløbet har det
ikke været mulig at opretholde en ørredbestand uden supplerende udsætninger. Muligvis skyldes det proble-
mer med overløb fra rensningsanlæg.
Pga voldsom oprensning længede oppe i vandsystemet i Tysinge å har vandet været grumset over en længere
periode, hvorfor det var vanskeligt at se de mindre gydebanker.



 Holbæk Kommune har udarbejdet et restaureringsprojekt for vandløbet med sandfang og udlægning af
grus og sten. Arbejdet er udført i 2010. Strækningen er markeret med rødt.

Gydebankeregistrering marts 2011
Tysingegrøften, sideløb til Tysinge/Brændemølle å.
Udløb i Åmose å.

gydebanke < 0,5 m2 0 stk.

gydebanke > 0,5 m2   < 1m2 9 stk.

                                       gydebanke > 1 m2 1 stk.

Gydebankestørrelse.



Gydebankeregistrering februar 2011
Skee/Tåstrup å syd/øst for Store Merløse
Udløb i Åmose å:

gydebanke < 0,5 m2 0 stk.

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

                                       gydebanke > 1 m2 23 stk.

Gydebankestørrelse.

Vandløbet er gennem mere end 10 år miljøvenligt vedligeholdt. Der er udlagt gydegrus på flere strækninger
samt etableret  sandfang. Stort set alle ”kunstige” gydebanker er blevet brugt.



Gydebankeregistrering marts 2011
Skee/Tåstrup å nord/øst for Store Merløse
Udløb i Åmose å:

gydebanke < 0,5 m2 11 stk.

gydebanke > 0,5 m2   < 1m2 16 stk.

                                       gydebanke > 1 m2 10 stk.

Gydebankestørrelse.

Vandløbet er gennem mere end 10 år miljøvenligt vedligeholdt. Der er udlagt gydegrus på flere strækninger
samt etableret  sandfang, dog mangler der gydegrus nedstrøms St. Merløse.



Gydebankeregistrering februar 2011
Sandlyng å
Udløb i Åmose å:

gydebanke < 0,5 m2 1 stk.

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

                                       gydebanke > 1 m2 3 stk.

Gydebankestørrelse.

Bemærkninger: I de med rødt markerede områder har Sorø Kommune  i 2010 fjernet betonstryg og erstattet
med sten og grus.



Gydebankeregistrering marts 2011
Reerslev Møllerende.  Udløb i Åmose å.

gydebanke < 0,5 m2 1 stk.

gydebanke > 0,5 m2   < 1m2 15 stk.

                                       gydebanke > 1 m2 4 stk.

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



Gydebankeregistrering marts 2011
Reerslev Møllerende.  Udløb i Åmose å.

gydebanke < 0,5 m2 0 stk.

gydebanke > 0,5 m2   < 1m2 8 stk.

                                       gydebanke > 1 m2 4 stk.

Gydebankestørrelse.

Bemærkninger:
Vandet var grumset og det var derfor vanskeligt at se de mindre gydegravninger.



Gydebankeregistrering februar 2011

Vandfaldsmøllebæk
Udløb i Åmose å ved Bromølle.

gydebanke < 0,5 m2 5 stk.

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

                                       gydebanke > 1 m2 0 stk.

Gydebankestørrelse.

Bemærkninger: I efteråret 2009 har Kalundborg Kommune udlagt grus og sten på strækningen fra hovedvej
til udløb i Åmose å. I 2010 blev røret ved udløbet til Åmose å opgravet. Røret var beskadiget og  var en fau-
naspærring.



Gydebankeregistrering januar 2011
Tranemose å
Udløb i Tissø nordlig del.

gydebanke < 0,5 m2 2 stk.

gydebanke > 0,5 m2   < 1m2 12 stk.

                                       gydebanke > 1 m2 4 stk.

Gydebankestørrelse.

Der blev i maj 2009 udlagt gydegrus på de øverste 400-500 m og på de fleste udlagte gydebanker har
der været gydeaktivitet.



Gydebankeregistrering jan/feb 2011
Klinteskovbækken
Udløb i østligeTissø

gydebanke < 0,5 m2 2 stk.

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

                                       gydebanke > 1 m2 0 stk.

Gydebankestørrelse.

Bemærkninger:
Bækken i Klinteskov har en forholdsvis lille vandføring og gydegravninger er tilsvarende små og vanskelige at
finde, men inden udsætning af ørredyngel 1 maj 2010 blev der observeret naturlig yngel. Udsætningen blev flyttet
lidt nedstrøms gydeområdet. Fiskene kan have problemer med adgangen til bækken ved lav vandstand i Tissø, der-
for kan der ikke forventes gydeaktivitet hvert år.



Gydebankeregistrering feb/marts 2011
Duemoserenden/Syvbækken/Ellemoserenden
Udløb i sydlige Tissø

gydebanke < 0,5 m2 5 stk.

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

                                       gydebanke > 1 m2 0 stk.

Gydebankestørrelse.



Gydebankeregistrering januar 2011
Madegrøften / Bækken
Udløb i Nedre Halleby å.

gydebanke < 0,5 m2 0 stk

gydebanke > 0,5 m2   < 1m2 2 stk

                                       gydebanke > 1 m2 0 stk

Gydebankestørrelse.

Bemærkninger:
Vandløbet er målsat som  E ”påvirket af vandindvinding” og er især ved lave vandføringer kraftig påvirket af
næringsstoffer. Vandløbet er ikke observeret tørlagt.


