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Vejle Kommune 

Kirketorvet 22 

7100 Vejle. 

Att: Team Vandmiljø v/Anette Holm Bonde 

 

 Vejle Sportsfiskerforening 

Buldalen 13 

7100 Vejle 

  Vejle, d. 17. oktober 2022 

 

Projektets formål: 

Projektets formål er at forbedre den vilde ørreds muligheder for at gyde i den øverste del af Ødsted 

bæk nær Ødsted by og samtidig forbedre muligheden for passage gennem rørlægning under 

Mølkærvej.  

 

Projektets udførelse: 

Vejle Sportsfiskerforening ønsker i samarbejde med DTU Aqua at etablere 2 gydestryg i Ødsted 

bæk og samtidig fjerne en mindre rørføring ca. 2m, som delvis er styrtet sammen. Berørte matrikler 

er 3v og3x Ødsted by, Ødsted. De berørte lodsejere, Vejle Spildevand v/Ulrik Bindeballe Jensen og 

gårdejer Søren Peter Enggaard, Ødsted Skovvej 5, 7100 Vejle, er begge underrettet og har givet 

tilsagn til projektets udførelse. 

Placering af gudestrygene er markeret på vedheftede kort, grøn markering. 

 

Ligeledes ønsker vi at forbedre passagen under Mølkærvej ved matrikel 3z Ødsted by, Ødsted. 

Forbedringen vil bestå i at vandstanden hæves umiddelbart efter udløbet. Dette sker ved at der 

udlægges et antal sten i passende størrelse, således at underkanten af udløbsrøret ligger i højde med 

vandspejlet. 

Gårdejer Søren Peter Enggaard, Ødsted Skovvej 5, 7100 Vejle er orienteret herom og har givet 

tilsagn om projektets udførelse.  

Vandstandshævningen er markeret på vedheftede kort, blå markering. 

 

Projektets udgifter: 

Udgifterne til projektet forventes dels dækket af bidrag fra samarbejdende sportsfiskerforeninger og 

Vejle Kommune. 

 

Projektets udførelse: 

Projektet forventes udført den 22. april 2023. 

 

Materiale forbrug: 

Til de 2 x 10 meter gydestryg skal bruges ca. 9 m3. gydegrys.  

Fordelt med 85% 16-32mm nøddesten og 15% 32-64mm singels + håndsten. 
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Til 12 meters opstuvningen ved udløbet, under vejunderføringen skal anvendes ca. 10 m3 gydegrus. 

Fordelt med 75% 16-32mm nøddesten og 25% 32-64mm singels + håndsten. 

Derudover skal bruges 3 m3 sten i størrelsen 150-300 mm. 

 

 

Med venlig hilsen 

Brian Petrowski 

Vandplejeudvalg 

Vejle Sportsfiskerforening 

 

 

 


