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Vores udfordring ved Ellebækken og 
Rønnebækken



Løsningsmuligheder

Vandløb
• Pumpe grundvand op
• Pumpe renset spildevand tilbage, 

til vandløbet
• Opsamling af vand i søer
• Andre?

 

Oversvømmelse
• Regulere vandløbet
• Anlægge af dige
• Tilbageholde vand i søer/flader
• Holde areal ved vandløb fri for 

bebyggelse
• Andre?



Klimasøer er søer i de øverste dele af et vandløbssystem  
Ca. 100 til 300 ha. opland



Vi har lavet 3 søer ved vandløb siden 2015
– Stenskov vandløbet
– Ellebæk søerne
– Rønnebæk søerne

I søerne opsamles vand om vinteren og frigives om 
sommeren og efterår.

- Vandløbene får en fin sommervandføring
- Større regnhændelser kan udjævnes og forsinkes om 

vinteren og ved skybrud om sommeren



Principskitse



Forsinkelse ved rørdrosling
Ellebæk søen: 25.000 m3 forsinkelse med medianmax.  Ca. 20 timers forsinkelse.



Drænrende. Vandet tages ind og ud fra bunden af søerne



Opland 305 ha.  4,1 ha sø. Dybde 1,25 meter.  Sø 37.000 m3
Magasin 29.000 m3 til vandføring med 4 l/s i ca. 90 dage     







Synergier

• Reducere risikoen for sommerudtørring i 
vandløb

• Reducere risikoen for oversvømmelse
• Skabe varieret natur i bynært område, bl.a. 

skov, ellesump, vandhuller, mose, vandløb, sø
• Øge biodiversisten
• Nye rekreative muligheder
• Reducere udledningen af N og P



Opland 300 ha.  Sø areal 8 ha . Dybde 2 meter.  Sø 118.000 m3, heraf 
65.900 m3 til sommer udledning hvilket svarer til 8,5 l/s i 90 dage.

Rønnebæk Søskov:
1700 meter nyt 
vandløb
22 ha ny skov
2 mindre ellesumpe
2 mindre vandhuller 
og mose
8 ha sø



Før

Efter - Video



Biodiversitet

• Fuglene indtog området med det samme. Mange 
gæs, lappedykkere og andefugle i søerne. DOF-
storstrøm har lavet flere optællinger på 
lokaliteten. 

• Fisk. I søerne har vi i 2018 og 2019 udsatte vi ca. 
200 stk. aborre, som skal være med til at regulere 
bestanden af fisk i søerne. 

• Planter. Træer i skoven. Vandplanter 
• Padder 
• Vandløbsdyr. Smådyr og fisk



Rekreative muligheder.
Stor interesse for projekt lige fra starten

Åbning af vandløb







• Vandløb må ikke modtage for varmt vand:
– Drænudtag køler 3 til 4 grader
– Mindst 1,5 meter dybe helst 2 til 3 meter

• Reducere påvirkningen fra fosfor:
– Lave for-sø, der kan tage fosfor - et slags minivådområde
– Tiltag i søbund inden etablering for reduktion af P-frigivelse?

• Vær opmærksom på miljømålsatte vandløb

• Geniltning af vandet fra søen. Hurtig geniltning 25 m

OBS punkter



Opvarmning af sommervand
2018



Fremtiden?


