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Bilag 2  
 
 

Detailprojekt o8031_c 
Hejselbæk 

 
Projektet 
 
Projektet er opdelt i 3 delstrækninger. 
 
Delstrækning A har en længde på 530 meter. 
Delstrækning B har en længde på 270 meter. 
Delstrækning C har en længde på 220 meter. 
 
 
Strækningerne er naturbeskyttede. 
Nogle tilstødende arealer er naturbeskyttede. 
Delstrækning A er privat vandløb. 
Delstrækning B og C er offentligt vandløb. 
Der findes et regulativ det offentlige vandløb. 
Strækningernes placering fremgår af nedenstående kort. 
 
I tilfælde af at tilstødende arealer er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3: 

 gives dispensation fra NBL´s § 3 de steder hvor det er nødvendigt 
 udføres arbejdet fra den side af vandløbet hvor tilstødende arealer ikke er 

omfattet af NBL´s §3 
 
Hvis arealerne på begge sider er omfattet af NBL´s §3 skal følgende vilkår overholdes: 
 der køres mindst muligt på de beskyttede arealer i forbindelse med arbejdet 
 der anvendes et køretøj der beskadiger det beskyttede areal mindst muligt 
 der anvendes køreplader når det er nødvendigt 

 
 
 
Besigtigelse 
 
Delstrækning A har en bundbredde på 50-80 cm. 
Delstrækning B og C har et gennemsnitligt fald  2 o/oo. Bundbredden på strækningerne 
varierer mellem 60 og 120 cm. Bunden består mest af sand med mindre forekomster 
af sten og grus. 
Der står enkelte træer på strækningen. 
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Delstrækning A (530 m): 
 
 

 Der plantes 50 stk. rødel på vestsiden af vandløbet. Hovedsageligt i grupper på 
5 - 10 stk., men også som solitære træer hvor forholdene tilskriver det. Der 
plantes i vandløbsprofilet, neden for kronekant, men tilpas højt i 
vandløbsprofilet til at vandføringen ved større afstrømninger ikke påvirkes i 
nævneværdig grad. Der er taget højde for at det erfaringsmæssigt forventes at 
ca. 1/3 af træerne ikke vil overleve. 

 
 
Delstrækning B (270 m): 
 
 

 Der plantes 25 stk. rødel på østsiden af vandløbet. Hovedsageligt i grupper på  
5 - 10 stk., men også som solitære træer hvor forholdene tilskriver det. Der 
plantes i grupper på 5 - 10 stk. i vandløbsprofilet, neden for kronekant, men 
tilpas højt i vandløbsprofilet således at vandføringen ved større afstrømninger 
ikke påvirkes i nævneværdig grad. Der er taget højde for at det 
erfaringsmæssigt forventes at ca. 1/3 af træerne ikke vil overleve. 

 
 
Delstrækning C (220 m): 
 

 Der plantes 45 stk. rødel på begge sider af vandløbet. Hovedsageligt i grupper 
på 5 - 10 stk., men også som solitære træer hvor forholdene tilskriver det. Der 
plantes i grupper på 5 - 10 stk. i vandløbsprofilet, neden for kronekant, men 
tilpas højt i vandløbsprofilet således at vandføringen ved større afstrømninger 
ikke påvirkes i nævneværdig grad. Der er taget højde for at det 
erfaringsmæssigt forventes at ca. 1/3 af træerne ikke vil overleve. 

 
 
 
 
Afvandingsmæssige konsekvenser 
 
Det vurderes, at gennemførelsen af projektet, ikke vil have nogen nævneværdig 
negativ konsekvens for de afvandingsmæssige forhold i området.  
Plantningen af rødel vil med årene give en vis skyggevirkning og dermed hæmme 
væksten af vandplanter til gavn for afvandingen. 
 
Tekniske anlæg 
 
Det vurderes ikke at tekniske anlæg vil have en væsentlig indflydelse på gennemførsel 
af projektet, men for alle projekter gælder, at entreprenør laver en søgning i LER. 
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Materialer 
 

 120 stk. rød-el 
 
 
Tilkørselforhold. 
 
Fra Baggesvognsvej – se nedenstående kort. 
 
 
Lodsejere:  
 
Der er 4 berørte lodsejere 
 
 
 
 
 
Kortbilag 
 


