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Baggrund og formål 
Lynge bæk er et lille vandløb, der har sit udspring nordvest for Lynge ved Sorø. Bækken 
løber mod Suserup og ud i Susåen, for herefter at ende i Tystrup sø. 
Lynge bæk har gode fysiske forhold, der bevirker at vandløbet har potentiale for opgang af 
ørredfisk. Vandløbet var i det tidligere Vestsjællands amt målsat som et B1-vandløb. Det 
betyder at vandløbet skal fungere som et gyde- og opvækstvand for laksefisk. For at dette 
er muligt skal vandløbet være passabelt for vandrende fisk, men i den forbindelse virkede 
vandløbets tidligere rørlægning som en spærring for fisk og smådyr. Den rørlagte 
strækning hindrede at fisk kunne komme op til gydepladser opstrøms, og dermed levede 
vandløbet ikke op til sin målsætning.  Amtet besluttede derfor i 1997 at man ville genåbne 
den 55 meter lange rørlagte del af vandløbet, for igen at få skabt et sammenhængende 
vandløb, hvor det var muligt for fisk at vandre op og gyde på egnede stryg. 
 
Teknisk udførelse 
Vandløbet faldt på den rørlagte strækning med op til 60 0/00. Et så stort fald er kun 
passabelt for fisk på korte stræk. Man valgte derfor at sno vandløbet, så det blev et fald 
over en længere distance og dermed et mindre fald. Herudover indbyggede man både 
dybe partier som fungerer som hvilebassiner og stryg med sten med en størrelse op til 10 
cm. Samtidig udlagde man store sten i vandløbet. Det har vist sig meget vigtig at udlagte 
sten i vandløbet er sten, der har ligget på marker og ikke sten fra grusgrave. Sten fra 
marker bliver hurtigere benyttet som habitat for vandløbets flora og fauna.  
Da faldet i vandløbet er meget vigtigt, blev der ved udgravningen lagt stor vægt på at 
gravearbejdet meget præcist fulgte de beregnede koteangivelser for vandløbsbunden. 
 

 
Figur 1: Lynge bæk 2007 på en strækning hvor den tidligere var rørlagt

Eksempelsamling er udarbejdet i forbindelse med projektet ”Økologiske forbindelser i planlægning og forvaltning” 
der er udarbejdet ved Skov & Landskab, Københavns Universitet, Afd. for By & Landskabsstudier, finansieret af Skov- og 
Naturstyrelsen. Tekst: Kenneth Jensen, Henrik Vejre og Martin Schneekloth. Foto hvor intet andet er nævnt: Kenneth Jensen 
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I forbindelse med projektet skulle der fjernes en del jord, da vandløbet kom til at ligge 2,5 
meter under terræn. Da de tilstødende engområder var omfattet af 
Naturbeskyttelseslovens §3 skulle afgravet materiale som udgangspunkt fjernes og 
bortkøres efter afgravning. 
 
Vandløbet havde yderligere 2 styrt nedstrøms som virkede som en spærring for fisk og 
smådyr. Der blev her etableret omløb uden om de 2 styrt og dermed etableret fri passage 
op gennem hele vandløbet. 
 
Naturtype 
Vandløb
 
Arter  
Laksefisk (ørred) og anden flora og fauna tilknyttet vandløbet 
 
Opdragsgiver 
Vestsjællands amt 
 
Efter 1.1.2007 
Sorø kommune 
Rådhusvej 8 
4180 Sorø 
Tlf: 57 87 01 00 
 
Skala 
Lokal 
 
Lov og planlægningsstatus 
Vandløbet og de tilstødende engarealer var omfattet at Naturbeskyttelseslovens §3. 
 
Virkning på flora/fauna 
Genåbningen af vandløbet har sikret bedre passagemuligheder for flora og fauna i 
vandløbet. Der er etableret stryg med gode gydemuligheder for laksefisk. Herudover har 
projektet generelt forbedret vandløbets fysiske og naturmæssige tilstand betydeligt. 
 
Der er i dag mange ørreder i vandløbet, men det er udsatte ørreder og det er usikkert om 
vandløbet har en egenproduktion af vilde ørreder. Det vurderes dog ikke være spærringer 
eller de fysiske forhold der hindrer en egenproduktion af vilde ørreder. Bækken løber 
gennem 2 moser inden sit udløb i Susåen, og det kan være at der her sker en predation af 
gedder og andre rovfisk på ørredyngel (smolt).  
 
Projektet viser at selvom om vandløbet har været rørlagt i op til 100 år, er det efter 
fjernelse af en rørføring, hurtigt muligt at gendanne gode fysiske forhold for flora og fauna.  
 
Budget 
Ukendt 
 
Evaluering  
Elektrofiskeri har vist at der findes mange udsatte ørreder, der trives i vandløbet. Således 
lever vandløbet op til sin målsætning som B1 ”Gyde og opvækstvand for laksefisk”. 
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http://www.skovognatur.dk/Emne/Naturbeskyttelse/Naturomraader/Vandloeb.htm

