Holmen – grundvandsregulerende vandløb for Bjerge Nordstrand
Hvad er Holmen
Holmen er det vandløb vi alle sammen kører over når vi kommer ned af Nørrevang, Søndervang eller Havnemarken.
Holmen løber ud i Storebælt ved Svallerup Strand (ved Signe Olsens Vej)
Holmen er områdets eneste kilde til afvanding.

Hvorfor er Holmen vigtig for dig som grundejer i Bjerge Nordstrand
Når vandet i Holmen ikke kan løbe frit stiger grundvandstanden i området og dele af området oversvømmes.

Selvom du ikke har oversvømmelse på din grund er du alligevel påvirket af vandstanden i Holmen
De fleste planter og træer trives bedst hvis grundvandet ligger i mindst 80-100 cm dybde. Selvom du ikke regelmæssigt har klart
vand stående på din grund, er dit hus og din have alligevel påvirket hvis grundvandstanden ligger højt.
Derfor er det vigtigt for alle i Bjerge Nordstrand, at Holmen har et frit løb og ikke tilstoppes af grøde, slam og mudder samt, at
udløbet i Storebælt ikke tilstoppes af sand og at klapper og sluser ved udløbet fungerer.

Vandstandsstigninger i Storebælt
Når vandstanden i Storebælt periodevist stiger presses havvand op i Holmen. Derfor er det vigtigt, at de sluser og klapper som
sidder ved udløbet ved Signe Olsens Vej er i orden og fungerer. Ellers vil området blive oversvømmet og saltholdigt vand vil
forstyrre planter og dyreliv i området.

Kalundborg Kommune er ansvarligt for Holmen
Det er Kalundborg Kommune som er ansvarlig for at Holmen er i god stand og har frit løb. Kalundborg Kommune har ikke været
påpasselig med vedligeholdelsen af Holmen. Derfor har vandstanden i Holmen været meget høj som følge af utilstrækkelig
gennemstrømningen og det har betydet, at grundvandstanden været uacceptabelt høj ligesom der har været regelmæssige
oversvømmelser til skade for dyre- og planteliv samt for grundejere i området.

Holmen Vandløbslav
I frustration over Kalundborg Kommune manglende vilje til ad egen drift at vedligeholde vandløbet i henhold til gældende
regulativer stiftedes Holmen Vandløbslav i foråret 2013. Medlemmer af vandløbslavet er lodsejere (landmænd),
grundejerforeninger og privatpersoner med interesse i en velreguleret afvanding af området. I alt er knap 500 personer p.t.
repræsenteret i Holmen Vandløbslav.

Resultater indtil nu
Alle som er kommet i området i gennem de seneste år har kunne se at vandstanden i Holmen nu er mærkbart lavere end tidligere.
Det pres foreningen har lagt på Kalundborg Kommune har gjort, at vandløbet er grødeskåret og oprenset samt at der er sørget for
at udløbet i Storebælt ikke er konstant tilsandet. Desuden er klapper og sluser ved Signe Olsens Vej er repareret.
Vandstanden i Holmen er dog fortsat 30-40 cm for høj og foreningens nødvendige arbejde fortsætter.

Mere information
Du kan læse mere om vandløbslavet og melde dig ind ved at besøge foreningens hjemmeside: WWW.HOLMENVANDLOBSLAV.DK
Jo flere medlemmer af Holmen Vandløbslav des mere indflydelse kan foreningen yde til gavn for planter, dyr og grundejere i Bjerge
Nordstrand; derfor opfordres du til at melde dig ind – det koster 200,- om året for en grundejer.
Et velreguleret vandløb er godt planter, dyr og mennesker fordi:




Planter (vilde planter og have planter) trives bedst når grundvandstanden er minimum 80-100 cm
Fisk og andre dyr kan ikke leve i stillestående ’plummer’-vand – gennemstrømning sørger for ilt som er godt for fisk,
insekter og padder.
Grundejere har mere gavn og glæde af deres huse og haver når der ikke er gentagne oversvømmelser og høj
grundvandstand.

