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1 Indledning 

Vejby Renseanlæg udleder nu renset spildevand til Askemose Å, som løber til 
Maglemose Å og dermed til Ramløse Å og Arresø. Vejby Renseanlæg planlægges 
nedlagt og spildevandet afskæres. 

I forbindelse med lukningen af renseanlægget har GribVand bedt COWI om at 
vurdere hvordan lukningen vil påvirke Askemose Å og Maglemose Å, herunder 
naturen langs vandløbene samt vandløbenes økologiske tilstand og muligheder 
for målopfyldelse.   
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2 Askemose Å og Maglemose Å 

2.1 Vandløbene 

Askemose Å er et åbent vandløb som løber til Maglemose Å ved st. 1432. Magle-
mose Å er delvis rørlagt som angivet på Figur 1.  

 

Figur 1  Oversigtskort over Bymose Å, Askemose Å og Maglemose Å med åben (blå) og 
rørlagt strækning (rød) samt stationering. Baggrundskort fra Kortforsyningen. 

Askemose Å og Maglemose Å er offentlige vandløb i Gribskov Kommune og er 
omfattet af Regulativ for Maglemose å, Askemose å og Bymose å fra 1999.  
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Askemose Å er 1021 m lang og Maglemose Å 4525 m. 

 

Figur 2 Askemose Å er et ikke-målsat tilløb til Maglemose Å. Vandløbet løber gen-
nem landbrugsarealer. Åen modtager nu spildevand fra Vejby Renseanlæg 
(rød prik). 

 

Figur 3 Askemose Å er stærkt reguleret og løber gennem marker 

2.2 Miljømål og tilstand 

Ifølge Vandområdeplan (2015-2021), juni 2016 er Maglemose Å miljøsat til God 
økologisk tilstand /2/, mens Askemose Å ikke er målsat. 

Maglemose Ås nuværende tilstand er angivet til at være Dårlig økologisk tilstand 
vurderet ud fra smådyr (DVFI). Maglemose Å løber via Holløse Bredning ud i Ar-
resø. Holløse Bredning er en lavvandet kalkrig, brunvandet sø.  Den er målsat 
med dårlig økologisk tilstand. 

Den åbne del af Maglemose Å samt Askemose Å er § 3-beskyttet vandløb. Der 
er ikke beskyttet natur langs Askemose Å. 
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Figur 4 Udløbet fra Vejby renseanlæg 6. marts 2020 

 

Figur 5 Askemose Å er en dyb grøft i markskel 

3 Vandføring  

Nærmeste hydrometriske målestation er Miljøstyrelsens station i Højbro Å ved 
Stokkebro. De karakteristiske afstrømninger er vist i Tabel 1. 
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Tabel 1 Karakteristiske afstrømningerne for Højbro Å ved Stokkebro ved målesta-
tion st. 48.04 

Afstrømning Afstrømning (l/s/km²) 

periodemiddel 6,14 

medianminimum 0,54 

medianmaksimum 40,32 

årsmedian 3,49 

sommermedian 1,48 

vintermedian 6,23 

 

Det ses, at sommerafstrømningen i Højbro Å er meget lav. 

Det topografiske opland til Askemose Å er ved st. 0 bestemt til 0,28 km², som 
helt overvejende er Vejby by. Den naturlige middelvandføring er derfor kun om-
kring 1,7 l/s. Lige før udløbet i Maglemose Å er middelvandføringen øget til ca. 
12 l/s. 

4 Udledningen 

GribVand udleder i en tørvejrsperiode i gennemsnit 4,6 l/s fra Vejby Renseanlæg 
til Askemose Å ved st. 0. 

 

Figur 6 Udledning fra Vejby renseanlæg i 2018 sammenholdt med den beregnede 
naturlige vandføring midt i Askemose Å i l/s 

Udledningen fra renseanlægget havde i januar og marts 2018 nogle toppe, der 
svarer til perioder med stor vandføring i Højbro Å, men der ses også en del 
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toppe i sommer og efterår. De skyldes udledning fra befæstede arealer ved 
regnhændelser. Tilsvarende toppe ses ikke i vandløbsmålingerne fra Højbro Å, 
hvilket skyldes, at jorden var usædvanlig tør, så stort set al nedbør sivede ned.  

Sommeren 2018 var helt usædvanlig tør, og afstrømningen var langt under me-
dianminimum. I den periode fik Askemose Å derfor stort set kun tilført vand fra 
renseanlægget.  

5 Konsekvenser af nedlæggelse af renseanlægget 

5.1 Vandføring 

Askemose Å 

Udledning fra Vejby renseanlæg dominerer vandføringen i den første del af 
Askemose Å og lige før udløbet i Maglemose Å udgør tørvejrsudledningen fra 
renseanlægget 4,6 l/s, hvilket kan sammenlignes med den naturlige sommerme-
dianvandføring på ca. 3 l/s. I en tør sommer vil Askemose Å formentlig tørre ud, 
hvis der ikke er tilledning fra renseanlægget. Dette er en naturlig tilstand for 
mange små sjællandske vandløb. 

Maglemose Å 

Udledningen fra renseanlægget har mindre betydning for vandføringen i Magle-
mose Å, da det naturlige opland her er større. 

5.2 Målopfyldelse 

Askemose Å 

Askemose Å er ikke målsat og dens nuværende økologiske tilstand er ikke 
kendt. Vandløbet er §3-beskyttet. 

Nedlæggelse af Vejby renseanlæg betyder, at vandføringen i Askemose Å redu-
ceres betydeligt og det er sandsynligt at Askemose Å tørrer ud i tørre somre, 
hvilket ikke er ualmindeligt for mindre sjællandske vandløb. 

Den reducerede sommervandføring vil isoleret set forringe vandløbets økologiske 
tilstand, mens det er positivt, at belastningen med spildevand reduceres, så der 
fremover kun tilføres spildevand ved overløb ca. hvert 5. år. 

Nedlæggelsen af Vejby Renseanlæg anses samlet set som positiv for Askemose 
Å.  

Natur nær vandløbet 

Der er ikke natur nær Askemose Å som vil blive påvirket af lukning af rensean-
lægget. 
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Afværgetiltag 

I forbindelse med nedlæggelsen bør man vurdere, om åens nuværende skikkelse 
bør tilpasses de ændrede vandføringsforhold ved f.eks. at lave små lavninger i 
profilet og eventuelt udlægge sten på især den øvre strækning hvor afvandings-
interesserne er mindre. 

Maglemose Å 

Maglemose Å påvirkes af nedlæggelsen af både Vejby Renseanlæg og Tisvilde 
Renseanlæg, men reduktionen i vandføring er meget mindre end i Askemose Å, 
fordi vandløbet er større. Ved udløbet af Maglemose Å er reduktionen ved som-
mermedianminimum 25 %.  

Maglemose Å er i vandområdeplan 2015-21 målsat med god økologisk tilstand 
på den nedre strækning, dvs. 1,7 km nedstrøms tilløbet af Bymose Å, men det 
meste af strækningen (1,3 km) er nu rørlagt. Tilstanden er dårlig ifølge MiljøGIS 
for vandområdeplanerne 2015-21. 

Ophør med udledningen af spildevand fra både Vejby og Tisvilde renseanlæg 
vurderes at have en positiv effekt på Maglemose Å, men for at opnå god tilstand 
er det tillige nødvendigt at åbne den rørlagte strækning. 

Maglemose Å udleder til Holløse Bredning og gennem Ellemose til Arresø, som 
alle vil få nedsat næringsstofbelastning ved ophør af udledningen fra de to ren-
seanlæg. 
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