
 

Registrering af gydegravninger i Halleby/Åmose å 
 for gydeperiode 2013/2014. 

 
  Udført af medlemmer af Holbæk og omegns lystfiskerforening 
  og Halleby å Sammenslutningen. 
  Kontaktpersoner:  Knud Nielsen  tlf. 20461760 
      Anders Werth tlf. 61714320 

 halleby-aa.dk  og  
                    holbaekfisk.dk 



Gydebankeregistrering marts 2014 
Madegrøften / Bækken 
Udløb i Nedre Halleby å. 

 gydebanke < 0,5 m2   8stk       
 

 gydebanke > 0,5 m2   < 1m2 3stk     
  

                                        gydebanke > 1 m2   15stk   

 Gydebankestørrelse. 

Bemærkninger: 
De fleste gravninger skyldes formentlig regnbuer, der blev set 5 regnbuer. Der er dog også observeret havørre-
der på gydegravningerne. 



Gydebankeregistrering marts 2014 
Tranemose å 
Udløb i Tissø nordlig del. 

 gydebanke < 0,5 m2   4 stk. 
 

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

                                        gydebanke > 1 m2   2 stk.  

 Gydebankestørrelse. 

Bemærkninger: 
 
De fleste gravninger skyldes formentlig regnbuer. Der blev observeret 3 regnbuer. 



Gydebankeregistrering januar 2014 
Duemoserenden/Syvbækken/Ellemoserenden 
Udløb i sydlige Tissø 

 gydebanke < 0,5 m2   1 stk. 
 

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

                                        gydebanke > 1 m2   1 stk.  

 Gydebankestørrelse. 

Bemærkninger: 
Det usædvanlige få antal gydegravninger skyldes muligvis en spærring i form af et væltet træ, marke-
ret med rød pil.  
Registreringen efter gravninger blev udført 18 januar 2014 og der var på denne dato ingen tegn på 
regnbuegravninger. 
 



Gydebankeregistrering 2014 
Løgtved/Buerupgrøften.. 
Udløb i Øvre Halleby å. 

 gydebanke < 0,5 m2   ? stk. 
 

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

                                        gydebanke > 1 m2   ? stk.  

 Gydebankestørrelse. 

Vandløbet er blevet fritlagt i 2011 og der er udlagt grus og sten på flere strækninger. 
 
Vandløbet er ikke blevet gennemgået i år. 



Gydebankeregistrering januar 2013 
 
Vandfaldsmøllebæk 
Udløb i Åmose å 

 gydebanke < 0,5 m2   2 stk. 
 

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

                                        gydebanke > 1 m2   0 stk.  

 Gydebankestørrelse. 

Bemærkninger: I eeråret 2009 har Kalundborg Kommune udlagt grus og sten på strækningen fra hovedvej 
 l udløb i Åmose å. I 2010 blev røret ved udløbet  l Åmose å opgravet. Røret var beskadiget og var en faunaspærring.  



Gydebankeregistrering marts 2014 
Reerslev Møllerende.  Udløb i Åmose å. 

 gydebanke < 0,5 m2   5 stk. 
 

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

                                        gydebanke > 1 m2   0 stk.  

 Gydebankestørrelse. 

Bemærkninger: 
Ingen tegn på regnbuegravninger. 
Et væltet træ, markeret med rød pil, har næsten udgjort en faunaspærring. 
 



Gydebankeregistrering marts 2014 
Reerslev Møllerende.  Udløb i Åmose å. 

 gydebanke < 0,5 m2   13 stk. 
 

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

                                        gydebanke > 1 m2   0 stk.  

 Gydebankestørrelse. 

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



Gydebankeregistrering 2014 
 
Sandlyng å 
Udløb i Åmose å: 

 gydebanke < 0,5 m2   ? stk. 
 

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

                                        gydebanke > 1 m2   ? stk.  

 Gydebankestørrelse. 

Bemærkninger: Sorø Kommune har i 2010 'ernet 3 betonstryg og ersta*et med sten og grus. Faldet er dog på de fleste 
stryg for stort  l at fiskene kan bruge de pågældende strækninger  l gydning. 
 

Vandløbet er ikke gennemgået i 2014. 



Gydebankeregistrering marts 2013 
Brændemølle å 
Udløb i Åmose å mellem Ugerløse og St. Merløse. 

 gydebanke < 0,5 m2   11 stk. 
 
  gydebanke > 0,5 m2   < 1m2 6 stk.     
  

    gydebanke > 1 m2     5 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 
problemer med overløb fra rensningsanlæg eller maskinoprensning  i Tysinge å. 
En elfiskeundersøgelse i sommeren 2013 viste for første gang et forholdvis stort antal naturlige yngel. En 
udbygning af forsinkelsebassiner ved rensningsanlægget i Tølløse har sandsynligvis haft en positiv virk-
ning. 



Gydebankeregistrering januar 2013 
 
Tysingegrøften. 
Udløb i Tysinge å/Åmose å: 

 gydebanke < 0,5 m2   11 stk. 
 

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

                                        gydebanke > 1 m2   8 stk.  

 Gydebankestørrelse. 

Vandløbet er restaureret på en 400m strækning inden udløb i Tysinge å. Der er udlagt gydegrus og 
udgravet et sandfang. 
Ved elfiskeundersøgelsen i sommeren 2013 blev der fundet et mindre antal naturlige yngel. Det er 
første gang at der er fundet yngel i Tysingegrøften.. 



Gydebankeregistrering januar 2013 
Skee/Tåstrup å nord/øst for Store Merløse 
Udløb i Åmose å: 

 gydebanke < 0,5 m2   18 stk. 
 

 gydebanke > 0,5 m2   < 1m2  10 stk.     
  

                                        gydebanke > 1 m2    16stk.  

 Gydebankestørrelse. 

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



Gydebankeregistrering januar 2013 
Skee/Tåstrup å syd/øst for Store Merløse 
Udløb i Åmose å: 

 gydebanke < 0,5 m2   11 stk. 
 

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

                                        gydebanke > 1 m2   8 stk.  

 Gydebankestørrelse. 

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


