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Ejby Møllebæk – Høring af projekt med åbning af 120 meter
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Projektet åbner en rørlagt strækning af et privat vandløb. Strækningen er
ca. 120 meter lang og løber mellem Ejby Møllebæks station 1.277 og 1.400.
Strækningen løber over en eng med en del træer nedstrøms Valore Mose.
Det er lodsejernes ønske at strækningen åbnes for at skabe ny natur.

Tlf. 56 67 67 67
Kontakt:
Anja Eberhardt
Tlf. 56672436
Mail miljoe@koege.dk

Figur 1 Projektområdet er ved den blå pil midt i kortet.
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Figur 2 Projektområdet er den rørlagte strækning (grøn streg) mellem station 1.277
og st. 1.400. Den pink streg er åbent vandløb gennem Valore Mose

Figur 3 Den lysegrønne streg er de registrerede oplysninger om røret. Den
mørkegrønne streg er det faktiske forløb vi har konstateret.

Vi har gravet ved st. 1.400 for at finde det rørlagte vandløb og fundet en
brønd ca. 1 meter under terræn, som nu er ført op til terræn.
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Lokaliteten:
Ejby Møllebæk udspringer i området syd for Ørninge og Hegnede (Borup
nord-øst) og løber i rør ned til 0,5 km nord for Valore Mose.
Hydraulik:
Den rørlagte strækning er i dag et betonrør med en dimension på 400 mm.
Der åbnes med en bundbredde på 400 mm med 20 cm lodrette sider herover
et anlæg på 1:2 – 1:3, hvad der giver nogenlunde den samme
vandføringsevne, som røret havde, men mere robusthed under de store
nedbørshændelser. Faldet forbliver uændret. Den sparsomme
sommervandføring kan samle sig i bunden og de store vinterafstrømninger
har god plads højere oppe i profilet. Bundkoten bliver den samme som rørets
bundkote. Forløbet slynges lidt.

Figur 3 Det åbne profil graves med en 40cm bred skovl og får 20 cm lodrette sider og
herover et anlæg på 1:2-1:3. Brinkerne får lov til at skride ned, så bunden bliver
smallere, vist med orange.

Miljø:
Naturen vil have fordel af, at der bliver skabt et åbent vandløb i stedet for at
vandet løber i et betonrør.
Projektets udførsel:
Den opgravede jord pålægges områder indenfor den pågældende matrikel.
Efter at vandløbet har sat sig udlægges grove materialer for at give
naturvariation i vandløbet.
Den oprindelige rørledning afblændes med noget beton opstrøms. Hvis der er
tilløb på røret, vil vandet altså blive ledt til det nyåbnede vandløb.
Der bliver lavet en overkørsel for traktor i nordenden af det nye forløb. Dette
kommer formentlig til at ske ved at vi efterlader 20 meter rør inden station
1.400.
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Projektet finansieres af Køge Kommune
Tidsplan:
Efter udløb af høringsperioden kan projektet godkendes med eventuelle
ændringer og sendes i 4 ugers klageperiode. Projektet forventes gennemført
i slutningen af 2021.
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Lovgrundlag:
Ifølge Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og restaurering mv. §3 og § 12, har vandløbsmyndigheden valgt at fremme
projektet og det sendes derfor i 4 ugers høring fra onsdag den 8. marts
2020 til onsdag den 5. april 2021.
Indsigelser eller bemærkninger til projektet skal indsendes i høringsperioden
til anja.eberhardt@koege.dk. Der er ret til aktindsigt i sagen.
Lodsejer- og matrikelliste.
Susanne og Silviu Gheorghe, Valorevej 58, der ejer matriklen, hvor projektet
udføres.
Nabolodsejere høres også, om de har kommentarer til projektet.

Lodsejer navn
Bjarne Weinreich
Ulf Hedin
Gry Hedin
Søren Hedin
Solveig Birgitte
Kjeldgaard Hedin
Jan Knud Hedin
John Willemoes Jensen
Lena Jarnit Pineda

adresse
Hegnedevej 4
Bjørnsonsvej 38
Holmager 28
Trekronergade 115
Valkendorfsgade 20,1.

postdistrikt
4140 Borup
2500 Valby
4160 Herlufmagle
2500 Valby
1151 Kbh K

matrikelnr
8t
6k
6k
6k
6k

Valkendorfsgade 20,1.
Valorevej 60
Valorevej 60

1151 Kbh K
4130 Viby Sjælland
4130 Viby Sjælland

6k
6i
6i

Venlig hilsen
Anja Eberhardt
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