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Problemstilling
Som det fremgår af det vedhæftede kort, er Ødsted Bæk et tilløb til Vejle Å. Bækken er fra naturens
hånd et særdeles godt ørredvandløb med stærkt fald og et varieret forløb med mange skjul og
gydemuligheder for ørred, herunder havørred. Derfor er det meste af Ødsted Bæk-systemet målsat
som gyde- og yngelopvækstområde for ørred i Vejle Amts Vandområdeplan, og der er da også en
relativt god ørredbestand i systemet. Der er dog bl.a. en meget stor sandvandring i Ødsted Bæk, som
giver problemer med tilsanding af ørredens gydebanker i både Ødsted Bæk og Vejle Å.

Den 11. maj 2004 er Ødsted Bæk blevet undersøgt fra udløbet i Vejle Å og opstrøms til vejen
Egtved-Vejle (den sydlige gren fra Ammitsbøl). Deltagerne var Bent Keller (formand for Vejle
Sportsfiskerforenings Vandplejeudvalg) samt Bettina Pohle og Jan Nielsen fra Vejle Amts
Vandløbsgruppe. Formålet var at finde evt. problemer som fx fiskespærringer, væsentlige
sandkilder samt lokaliteter, hvor der kan etableres sandfang. Sidstnævnte primært for at finde steder
med gode tilkørselsforhold og muligheder for at deponere sandet lokalt, så der spares omkostninger
til at køre sandet væk.

Det skal understreges, at der er tale om en foreløbig kortlægning af problemerne, og at evt.
miljøforbedrende tiltag skal udføres i tæt samarbejde med de berørte lodsejere.

Resultat af gennemtravning:
Ødsted Bæk er et meget flot naturvandløb på hele forløbet i skoven (foto 1). Bortset fra et meget
stort problem med sandvandring (foto 2-3) og enkelte problemer med fiskepassage ved rørstyrt
o.lign. (foto 4) har bækken et ualmindeligt flot og varieret forløb med særdeles gode muligheder for
et godt liv af ørreder, vandløbsinsekter etc.

Foto 1:  Ødsted Bæk har et meget flot og naturligt forløb på det nedre løb i skoven.
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Foto 2: Der er en meget stor sandtransport i Ødsted Bæk, som bl.a. forringer fiskenes gydemuligheder.

Foto 3: Der er lokalt områder, hvor kreaturerne tramper bredderne ned og sætter gang i en uønsket sandtransport
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Foto 4: Rørstyrt ved markoverkørsel (nær sammenløbet af de to vandløb vest for Ødsted). Virker som en delvis
spærring for opstrøms vandrende fisk.
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Der er ikke nogen nævneværdig opdyrkning på det vandløbsnære areal omkring bækken på den
undersøgte strækning. Derfor er der ikke tale om nogen synderlig erosion fra de vandløbsnære
arealer. Bortset fra enkelte steder, hvor kreaturer har trampet brinkerne ned og sat gang i en uønsket
sandtransport, er det svært at afgøre, hvor sandet kommer fra (diffus tilstrømning). Desuden er det
ukendt, hvor meget sand der evt. tilføres via udledning af overfladevand i Ødsted (regnvand etc.)-.

De overordnede resultater af undersøgelsen er indtegnet på det vedhæftede kort, hvor der bl.a. kan
ses
• Forslag til placering af tre sandfang (sandfang 1-3, blå prikker), hvor der vurderes at være gode

tilkørselsmuligheder og muligheder for lokal deponering af det opgravede materiale. Disse
sandfang bør prioriteres højest, bl.a. vil sandfang 2 opsamle sandet fra begge grene af
vandsystemet.

• Alternativt er der angivet forslag til placering af to sandfang, hvor der vurderes at være gode
tilkørselsmuligheder (sandfang 4-5, røde prikker), men ret dårlige muligheder for lokal
deponering af det opgravede materiale. Derfor bør etableringen af disse to sandfang prioriteres
lavere end sandfang 1-3.

• Der bør skabes passage ved to styrt omkring sammenløbet af de to vandløb fra Ødsted (se foto 4
og 6).

• Der bør tages en snak med de ansvarlige for FDF-lejren i Vork, idet der er lavet en del små
opstemninger i bækken, sandsynligvis for at man kan gå tørskoet over bækken. Opstemningerne
bør fjernes, da de spærrer for fiskenes og smådyrenes vandringer og forårsager aflejring af sand
i gydebankerne. Bent Keller har tilbudt at tage sig af dette.

• Der er flere steder problemer med kreaturers nedtrampning af brinkerne på strækningen fra
landevejen og nedstrøms til omkring styrtet ved foto 6, hvilket sætter gang i en uønsket
materialetransport og forringer de fysiske forhold lokalt. Problemet kan løses ved hegning og
etablering af drikkevandingssteder.

Foto 5:
Ødsted Bæk umiddelbart nedstrøms
sammenløbet af de to grene fra Ødsted.
Her foreslås det at etablere et sandfang
(sandfang 2 på kortet).
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Foto 6:
Styrt nogle hundrede meter nedstrøms det foreslåede sandfang 2. Vurderes ikke at have noget formål og bør fjernes, så
der skabes bedre fiskepassage og opstemningseffekten opstrøms fjernes. Stenene kan genbruges til sikring mod
kanterosion og forbedring af fiskeskjul.

Den del af Ødsted Bæk-systemet, der ligger nord for byen, er ikke undersøgt 11. maj, men vil blive
besigtiget snarest. På den første strækning nedstrøms Mølkærvej har Egtved Kommune sammen
med spejderne i Ødsted og med økonomisk tilskud fra Vejle Amt
• etableret et sandfang,
• plantet rødel for at dæmpe kantvegetationen
• samt udlagt sten og gydegrus

Desuden er det oplyst, at der er et rørstyrt med et fald på ca. 1 m lidt længere nedstrøms. Her har
ejeren Peter Føns udtrykt interesse for at få skabt passage, hvis der også bliver passage længere
nedstrøms.

Denne handleplan er et foreløbigt udkast, som vil blive tilrettet, efterhånden som der bliver
indsamlet mere viden, og problemstillingerne bliver drøftet med lodsejerne.

Jan Nielsen, Vejle Amt, 21. maj 2004
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