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De 24 lokaliteter

Af Otto Jensen
Formand for
Udvalget for Teknik og Miljø
Storstrøms Amt

(
((

Vi står midt i en kommunalreform. Den vil med amternes
nedlæggelse flytte rundt på mange opgaver. Vandløbene (og søerne)
har myndighedsmæssigt tidligere været delt mellem amter og
kommuner. Nu bliver de ny, større kommuner myndighed for alle
vandløb, og med myndighedsrollen følger også forpligtigelsen til at
sikre vandløbenes flersidige formål. Vandløbene skal sikre
afstrømningen fra de dyrkede jorder, skovene og byerne. Men de skal
også fungere som levested for et alsidigt dyre- og planteliv.
Tidligere var man kun interesseret i at sikre afstrømningen. Det gav
vandløb blottet for liv. Med de nugældende flersidige formål er der en
indbygget konflikt. Skal der liv i vandløbene, skal vandet være rent,
der skal være rigeligt af det, og vandløbenes fysiske forhold skal
være gode. Tidligere tiders vandindvinding, forurening og fysisk
monotone vandløb har gjort det til en stor opgave at genskabe
vandløb med et alsidigt dyre- og planteliv. Vi er nået langt. Vi har fået
mindsket forureningen, bedre styr på vandindvinding og vandforbrug,
og vi har ændret på vandløbsvedligeholdelsen.
Vi har i Danmark opbygget en stor viden og erfaring om, hvordan vi
skaber bedre fysiske forhold i vandløbene. Det er vigtigt at denne
viden og erfaring ikke går tabt, men kan overføres til de ny
kommuner.
Det er derfor med glæde, at jeg kan introducere denne
eksempelsamling med vandløbs-restaureringsprojekter. Den er blevet
til i et samarbejde mellem de amtsmedarbejdere, der beskæftiger sig
med vandløbsrestaurering. Så vi kommer hele Danmark rundt.
Vi har i Storstrøms Amt påtaget os på amternes vegne at stå for
redaktion og udgivelse. Men rigtigt mange har støttet denne
eksempelsamling både med artikler og finansiering. Tak for det.
Det er mit håb, at eksempelsamlingen får stor udbredelse, og at den
bliver til glæde og inspiration for alle, der fremover skal beskæftige
sig med vandløbsrestaurering.
November 2006
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Ny slynge der lige er åbnet
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De 24 Lokaliteter

Af Søren Madsen
og Paul Debois
Storstrøms Amt

Kontakt
Paul Debois
Storstrøms Amt
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.
tlf: 54 84 48 32
email: pad@npk.stam.dk
Efter 1/1 2007
Vordingborg Kommune
Østergårdsstræde 1A
4772 Langebæk
Søren Madsen
Storstrøms Amt
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.
tlf: 54 84 48 18
email: mad@npk.stam.dk
Efter 1/1 2007
Næstved Kommune
Brogade 2
4700 Næstved
tlf: 55 88 55 88
email: sorma@naestved.dk

(
((

Denne bog er blevet til for at opsamle og nyttiggøre de erfaringer,
man i gennem mange år har gjort i de danske amter. Udgangspunktet
for bogen var en 3-dages ekskursion til 22 danske
vandløbsrestaureringsprojekter arrangeret af amtsmedarbejdernes
faglige forening, DAVID.
Vi præsenterede idéen med eksempelsamlingen på ekskursionen, og
det viste sig at der var stor interesse for at føre projektet ud i livet.
Storstrøms Amt har samlet, redigeret og udgivet eksempelsamlingen.
Men det har kun kunnet lade sig gøre, fordi mange velvilligt har
bidraget med deres viden om projekterne og deres ønske om at
formidle denne viden. En tak til de mange forfattere.
Bogen er udgivet af Storstrøms Amt med økonomisk støtte fra:
Ringkøbing Amt
Ribe Amt,
Århus Amt
Vejle Amt
Vestsjællands Amt
Roskilde Amt
Frederiksborg Amt
Fyns Amt
Nordjyllands Amt
Skov- og Naturstyrelsen
Det er vores håb, at bogen kan sætte fokus på vandløbsrestaurering
som et af de instrumenter, der kan benyttes til at forbedre
vandløbenes værdi som levesteder for et alsidigt dyre- og planteliv.
Det er også vores håb, at eksempelsamlingen er med til at øge
forståelsen for, at vandløbsrestaurering skal ses som en del af
helhedsløsninger, hvor også hensynet til andre naturtyper samt
landskabelige, kulturhistoriske og afstrømningsmæssige interesser
skal tilgodeses.
Erfaringerne er især opsamlet i de amtslige forvaltninger. Et
hovedformål med eksempelsamlingen er at videregive erfaringerne til
de ny myndigheder, der opstår som følge af kommunalreformen.
Et andet hovedformål er at bidrage med danske erfaringer til det
europæiske netværk for vandløbsrestaurering organiseret i European
Center for River Restauration.
Vi håber eksempelsamlingen får stor udbredelse både i bogform og
på relevante hjemmesider. Og at den kan blive til gavn og inspiration i
arbejdet med vandløbsrestaurering.

3

vandløbsrestaurering i små vandløb (Krogbækken)

vandløbsrestaurering i mellemstore vandløb (se forside)

vandløbsrestaurering i lidt større vandløb (Varde Å)
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De 24 lokaliteter

Af Paul Debois
Storstrøms Amt

(
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Den tid, hvor vandløbene kun blev benyttet som kanaler til transport
af dræn- og spildevand, er for længst forbi. Lovgiverne og
befolkningen har vist stigende forståelse for de danske vandløbs
naturmæssige, landskabelige og rekreative værdier, ligesom
Danmark har indgået en række internationalt forpligtigende aftaler.
De seneste mange års regionplaner har fastlagt målsætninger for
vandløbene, og de kommende Vand- og Natura2000 planer vil
fastlægge en ny standard for kvaliteten af vores vandløb.
Skal de danske vandløb kunne leve op til målsætninger og
kvalitetskrav, kan det forudses, at der vil være behov for at rette op
på fortidens synder.
Der vil være behov for helhedstænkning i problemløsningen.
Denne bog sætter fokus på den fysiske side af de løsninger, der kan
være nødvendige i denne forbindelse.
Vi har i Danmark i mange år set på vandløbenes fysiske kvaliteter.
Tidligere tiders reguleringer, udretninger, etablering af stryg og
rørlægning af vandløbene har ændret de fysiske forudsætninger for
vandløbskvaliteten afgørende. Erfaringerne viser, at vi kan komme
langt ved at ændre vedligeholdelsesmetoder. Men dette er ikke altid
tilstrækkeligt. Det vil i mange tilfælde være nødvendigt med fysiske
ændringer af vandløbene. Lovgivningsmæssigt blev der ved
revisionen af vandløbsloven i 1982 åbnet for at man kunne genskabe
vandløbenes fysiske kvaliteter.
Erkendelsen af de fysiske rammers afgørende betydning for livet i
vandløbene har medført, at der har været en mangeårig tradition for
vandløbsrestaurering i Danmark. Mange har bidraget, men de
primære aktører på området har været amterne. Der er derfor en god
mening i at opsamle de mange erfaringer amterne har gjort gennem
årene, så erfaringerne kan udveksles og videregives til andre og ny
aktører.
Der er ikke tale om en lærebog i hydraulik, i vandløbsbiologi eller i
andre hjælpediscipliner. De er skrevet af andre. Der er derimod tale
om en eksempelsamling, der skal sætte fokus på
vandløbsrestaurering som led i at sikre vandløbskvaliteten og virke
som inspiration til, hvordan man kan løse forskellige problemstillinger.
Der er sjældent tale om idealsituationer, hvor man kan stille
idealfordringer til løsningsmodellen, men oftest om "det muliges
kunst". Nedbør, geologi, landskab, arealanvendelse og
urbaniseringsgrad er meget forskellig fra landsdel til landsdel. Vi er
derfor ikke gået efter kun at beskrive fagligt højprofilerede projekter.
Vi viser derimod en række meget forskelligt artede eksempler på
problemstillinger og løsningsmodeller for både store og små vandløb.
Alt lige fra restaurering i det åbne land på steder, hvor der er masser
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af vand og ingen afstrømningsmæssige problemer, til tæt bebyggede
områder med masser af fysiske barrierer og store afstrømningsmæssige variationer. Så det er mangfoldigheden af problemstillinger
og mulige løsningsmodeller, der er fokuseret på.
Bogens eksempler afspejler også det udviklingsforløb, der har været i
projekterne. De tidligste projekter begrænsede sig til etablering af
fisketrapper ved de fysiske spærringer, der i tidens løb er lavet i
vandløbene. Fisketrapperne er blevet fulgt op af forskellige former for
fiskepassager i form af omløbsstryg el. lign. Den næste generation af
projekter har åbnet rørlagte vandløb og forbedret det fysiske miljø i
vandløbsbunden. De seneste år har der været fokus på at genslynge
vandløbene for på den måde at genskabe dynamikken i vandløbene.
Tidligere tiders fokusering på vandløbet som enkeltelement er afløst
af helhedsforståelse for det samspil, der er mellem vandløbene og
deres omgivelser.
Flere ny projekter viser en ny erkendelse af, at nogle af de tidligste
projekter ikke har virket efter hensigten. Det kan der være flere
grunde til. Eksempelvis kan det have været den løsning, det har
været muligt at få gennemført - set i lyset af eksisterende viden og
tidens forståelsesramme hos de involverede beslutningstagere og
lovgivere. Så der er eksempler på, at tidligere restaurerede
strækninger eller projektområder er blevet nytænkt og genrestaureret
på baggrund af ny viden og ny muligheder. Der er også eksempler på
ny fortolkning af "gamle læresætninger" og "tommelfingerregler".
De enkelte afsnit er skrevet af de medarbejdere, der har stået for
projekterne. Der er 24 eksempler fra amtslige projekter. Alle
afsnittene er opbygget efter samme skabelon. Og vi har lagt vægt på
at beskrive problemstillingen, løsningen og erfaringerne fra de
udvalgte projekter.
I 1996 blev der udgivet en rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser
(DMU-rapport nr. 151) med eksempler og erfaringer om
vandløbsrestaurering fra Danmark. Eksemplerne var også dengang
skrevet af de amtsmedarbejdere, der stod for projekterne. Selv om
der naturligvis siden da er sket en videns- og erfaringsopbygning, så
kan eksemplerne fra dengang stadig tjene til inspiration. Mange af
problemstillingerne er stadig aktuelle. Den ny eksempelsamling er
tænkt som en fortsættelse af denne rapport, men med fokus på nyere
tiltag.
Mange af eksemplerne i denne bog er hentet fra en 3-dages
ekskursion i dagene 25. – 27. maj 2005 til 22 restaureringsprojekter
over hele landet arrangeret af DAVID (nu MINA) (se bagside af
omslag). Heri var forfatterne til eksemplerne enten deltagere og/eller
projektfremvisere.
Det nationale perspektiv
Strukturreformen flytter opgaven over til kommunerne. Denne
eksempelsamling har derfor som et af sine mål at nyttiggøre
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erfaringerne fra amterne, så de kan tjene som inspiration og
vejledning for de ny kommuner og for andre aktører, der bliver
involveret i vandløbsrestaurering.
Det internationale perspektiv
Danmark har i mange år været blandt de førende i at udvikle og sætte
fokus på vandløbsrestaurering. I 1996 var der en international
konference om vandløbsrestaurering i Silkeborg (River Restoration
´96 – The physical dimension). Konferencen var arrangeret af
European Center for River Restoration. Op til konferencen og de
næstfølgende år stod Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) som
centerfunktion for et godt dansk arbejde med at indsamle og formidle
erfaringer om vandløbsrestauring på nationalt niveau. Siden er det
gået noget i glemmebogen.
Både før og efter konferencen er der i DAVID – amtsmedarbejdernes
faglige forening - foregået en erfaringsudveksling. Det er nogle af
disse erfaringer vi ønsker formidlet til en bredere kreds. Konferencen i
Silkeborg er senere fulgt op i Holland (2000) og senest i Kroatien
(2004). Kroatienkonferencen viste, at det europæiske samarbejde i
European Center for River Restoration (ECRR) med et sekretariat i
Holland stadig er velfungerende. Men den danske indsats for
vandløbsrestaurering er i den sammenhæng næsten usynlig. Nok
fordi det danske centers aktivitetsniveau er temmelig begrænset. Det
er ærgerligt, for vi har meget at byde på. Denne bog vil derfor også
komme i en engelsksproget udgave, så vi kan bidrage til den fælles
pulje af viden, der udveksles i ECRR.

Kontakt
Paul Debois
Storstrøms Amt
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.
tlf: 54 84 48 32
email: pad@npk.stam.dk

Åbning af et nyt vandløbsrestaureringsprojekt

Efter 1/1 2007
Vordingborg Kommune
Østergårdsstræde 1A
4772 Langebæk
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Eksempel nr. 1

Storåen ved Holstebro Vandkraftværk
Beskrivelse af området
I 1942 blev der bygget et vandkraftværk ved Holstebro. Storåen blev
opstemmet for at skaffe elektricitet til byens borgere. Men det skabte
problemer for fiskenes frie vandring til de øverste 2/3 af vandløbene i
Storå-systemet. Ganske vist blev der lavet en fisketrappe samtidig
med at kraftværket blev bygget, men trods en senere ombygning
virkede den kun i yderst begrænset omfang.
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Storå

Specielt for fiskearten helt, en laksefisk som i stort tal trækker op i
Storåen for at gyde, udgjorde opstemningen ved vandkraftværket en
total spærring. Det var tydeligt, at helten ikke kunne passere ad den
gamle fisketrappe. Når helt i november-december trak op gennem
Storåen for at nå op til gydepladserne, kunne man se dem stå i store
stimer neden for kraftværket.

Af Per Søby Jensen
Ringkøbing Amt

Oversigtskort

Projektets formål
På baggrund af fisketrappens dårlige funktion besluttede Ringkøbing
Amt at forbedre passageforholdene forbi vandkraftværket. Ved at
etablere et strygomløb forbi værket skulle stort set alle fiskearter
kunne forcere spærringen ved vandkraftværket.
Formålet med projektet var således at sikre fiskenes frie
vandringsmuligheder til de øverste 2/3 af vandløbene i Storåsystemet.
Projektets gennemførelse
Den ny fiskepassage blev udformet som et 655 m langt stenstryg, der
udligner en højdeforskel på godt 5 m (se næste figur). Derved
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opnåedes en tilpas lav vandhastighed, så alle fiskearter kan passere
forbi vandkraftværket.
I stryget blev der desuden lavet seks hvilebassiner og udlagt
gydegrus på visse strækninger, således at det også kan fungere som
yngel- og opvækstområde for fiskene. Endvidere blev der opsat en
lederist umiddelbart nedstrøms turbineudløbet.

Opbygningen af strygomløbet ved Holstebro Vandkraftværk

Effektundersøgelser i forbindelse med restaureringsprojektet
Efter strygets etablering blev der nedsat en følgegruppe, der løbende
skulle følge strygets funktion og tage stilling til eventuelle ændringer i
vandføring og udformning. Følgegruppen bestod af repræsentanter
for Holstebro Kommune, Ringkøbing Amt og Institut for Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje
Følgegruppen iværksatte undersøgelser der generelt skulle belyse
om stryget blev benyttet og af hvilke arter, og specielt i hvilket omfang
passagen af fisk er afhængig af vandføringen på stryget.
Desuden blev effekten af det udlagte gydegrus undersøgt.
På baggrund af undersøgelsens resultater kan det konkluderes, at
stryget anvendes og kan passeres af alle de fiskearter, der lever i
Storå-systemet.
Det kan desuden på baggrund af de forholdsvis store fangster af en
række arter, bl.a. 4.695 helt, konkluderes, at alle fisk, der ønsker at
vandre opstrøms, kan finde stryget og benytte det. Det er dog en
forudsætning, at vandføringen på stryget periodevis varieres efter de
enkelte arters krav.
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Optimal vandføring for fiskepassage
1.000 l/s 400 l/s
Vandføring Kan ikke
klarlægges
ikke
afgørende
Aborre
Grundling Brasen
Gedde
Skalle
Helt
Havørred
Hork
Laks
Skrubbe
Steelhead
Stalling
Strømskalle
Ål

Flodlampret
Havlampret
Regnbueørred
Suder
Ørred

Succesfuld gydning af laks og stalling har fundet sted på de udlagte
gydestrækninger i stryget, om end omfanget heraf ikke har kunnet
afgøres (se nedstående billede).

Gydestrækning på den øverste del af omløbsstryget. I baggrunden skimtes
vandkraftsøen og vandkraftværket

Erfaringer med projektet
Den nye driftspraksis for stryget med varierende vandføring tager
både højde for de enkelte arters krav til forskellige vandføringer og for
ændringer i arternes vandringsmønster som følge af
vandføringsforholdene i Storåen.
Det kan konstateres, at lederisten nedstrøms turbineudløbet har stor
betydning for havørreds, helts, laks’ og steelheads evne til at finde
stryget. Gitterafstanden i lederisten bør ikke overstige 20 mm.
Det er bemærkelsesværdigt, at høje vandføringer og drift af frislusen,
der tilsyneladende helt eller delvist maskerer lokkestrømmen fra
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stryget, ikke har nogen negativ effekt på passageforholdene (se
nedstående billede)

Luftfoto af vandkraftværket ved en situation med stor aflastning gennem frislusen og
turbine

Fremtidsplaner for ændrede passageforhold ved vandkraftsøen
I forbindelse med den nationale forvaltningsplan for laks 2004 er
Ringkøbing Amt anmodet om at få udarbejdet aktivitetsplaner for nye
lakseforbedrende restaureringstiltag i Storåen.
I den forbindelse har amtet nedsat en følgegruppe, der bl.a. arbejder
med to nye løsningsforslag, som skal være med til at forbedre
passageforholdene for fisk og fauna ved Holstebro Vandkraftværk.
Scenarium 1: Sikring/optimering af smoltnedtrækket gennem
Vandkraftsøen
Projektet består i at få etableret en permanent
afgrænsning/spunsvæg langs med den nordlige eller sydlige bred af
Vandkraftsøen for hermed at sikre, at den nedtrækkende smolt
holdes i en slags vandløbskorridor langs en af bredderne af
Vandkraftsøen.
Omkostningerne er moderate og vil overslagsmæssigt beløbe sig til
ca. 2-5 millioner kr. Projektet vil være vanskeligt men teknisk
gennemførligt.
Perspektiverne af indgrebet vil være et øget smoltafkast til
Storåsystemet.
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Projektdata:
Projektansvarlig: Ringkøbing Amt
Projekteret af: Hedeselskabet
Projektet gennemført i 1989
Samlede udgifter:
1,3 mio kr
Finansiering::
Miljøstyrelsen 800.000 kr.
Ringkøbing Amt 250.000 kr.
Holstebro Kommune 250.000 kr.
Vandløbsdata:
Opland: 725 km 2
Afstrømning:
Middel: 8.900 l/s
Maks:
30.600 l/s
Min:
2.500 l/s
Målsætning:
Nedstrøms B1
Opstrøms A
Restaureringsdata:
Længde: 655 m
Højdeforskel: 5,3 m
Bundhældning i stryg: 10 ‰
Bundhældning på gydebanke 4 ‰
Antal gydebanker: 3 stk. à 20 m
Antal hvilebassiner: 6 stk.
Tunnelrør under vej: 29 m
Bundbredde i stryg: 2,75 m
Stenfyld1.025 m3
Kampesten til strømlæ: 980 stk.
Gydegrus: 50 m3

Scenarium 2: Optimering af det eksisterende omløb uden om
vandkraftværket eller alternativt etablering af en ny
faunapassage
Projektet består i at det eksisterende omløbsstrygs
vandføringskapacitet udvides til ca. det dobbelte, dvs. ca. 3.000 l/s
eller alternativt at der etableres et helt nyt stryg, som kan rumme stort
set hele Storåens vandføring.
Omkostningerne vil være moderate, overslagsmæssigt ligge fra 1-5
millioner kr. afhængigt af hvilken løsning der vælges. Begge
projektforlag vil være teknisk mulige at gennemføre.
Perspektiverne af indgrebet vil sandsynligvis være en øget opgang af
vandrefiskene til den øvre del af Storå-systemet og med tiden et øget
smoltafkast til Storåen.
Publikationer fra projektet
Jørgensen, J., 1992: Fiskepassage ved Holstebro Vandkraftværk Rapport udarbejdet af IFF for Ringkøbing Amt

Kontakt
Per Søby Jensen
Ringkøbing Amt
Damstrædet 2
6950 Ringkøbing
tlf: 96 75 38 24
email: vampsj@ringamt.dk
Efter 1/1 2007
Ringkøbing-Skjern Kommune
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Eksempel nr. 2

Odense Å, fiske- og faunapassage ved
Dalum Papirfabrik
Beskrivelse af området
Dalum Papirfabrik er beliggende i den sydlige del af Odense, 16,4 km
fra Odense Å’s udløb i fjorden.
Den nuværende opstemning er etableret i midten af 1940’erne.
Tidligere har Dalum Kloster haft en opstemning på stedet.
























"



Dalum Papirfabrik indvinder vand fra Odense Å dels til selve
produktionen af genbrugspapir, dels til køling af fabrikkens kraftværk.













Odense Å
Af Peter Hyldegaard
Fyns Amt

Tidligere var etableret et modstrømspas ved opstemningen. Den
nuværende passage er etableret i 1994.
Projektets formål
Projektets formål var at skabe fri passage forbi opstemningen for fisk
og fauna, også for de ”dårlige svømmere” og de ”dårlige springere”.
Projektet blev gennemført under størst mulig hensyntagen til
fabriksanlægget, som omgiver passagen, og til papirproduktionen,
der skulle forløbe uforstyrret i anlægsperioden.
Projektbeskrivelse
Vandspejlsniveauforskellen hen over opstemningen var næsten 3
meter inden projektet gennemførelse.

Opstemningen før etablering af faunapassage
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Projektet omfatter opstrøms for opstemningen et 150 m langt og 5 m
bredt stryg. Nedstrøms for opstemningen er anlagt et 200 m langt
stryg i hele åens bredde. Faldet hen over strygene er på 10 0/00.
Opstrøms er stryget placeret mellem to spunse ude midt i Odense Å.
Denne løsning er valgt af hensyn til sikring af uændrede
fugtighedsforhold under fabriksanlægget, der er bygget i selve
ådalen.
Dalum Papirfabrik indvinder som hidtil vand fra Odense Å, ligesom
flodemålet ved stemmeværket ikke er ændret med projektet.

Ved en lille vandføring i Odense Å, løber hele vandføringen ind
gennem den opstrøms ende af stryget. Se ovenstående tegning.
Når vandføringen stiger, vil en større og større del af vandføringen
begynde at løbe over overfaldskanterne. Se nedenstående tegning.

Ved de store vandføringer er det nødvendigt at åbne for
gennemstrømning gennem stemmeværket i frislusen.
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Projektdata:
Projektansvarlig: Fyns Amt
Projekteret af: COWI
Etableringsår: 1994
Samlede udgifter 6,1 mio. kr.
Finansiering: Fyns Amt og
Miljøstyrelsen.
Vandløbsdata:
Opland: 510 km2
Afstrømning:
Medianminimum 0,7 m3/sek
10 års maksimum 28 m3/sek.
Målsætning: B1
forureningsgrad før og efter
4 – 7, 2003
Restaureringsdata
Længde: 350 m
Brede 5 meter og 30 meter
Hældning: 10 0/00
Udlagt sten til erosionssikring.

Fordelene ved denne type passage er følgende:
-

der er sikret en høj og meget konstant vandstand opstrøms for
anlægget,
den oprindelige opstemning er bevaret,
grundvandsstanden i området og under fabrikken er bevaret
uændret,
anlægget kræver ikke tilsyn og renholdelse,
anlægget er så godt som vedligeholdelsesfrit,
anlægget nedsætter arbejdet med driften af stemmeværket
meget betydeligt,
anlægget sikrer at hele vandsluget under broen kan udnyttes
til afledning af vand, så den samlede vandføringsevne ikke
nedsættes,
der er gode og entydige ledestrømsforhold nedstrøms, da der
i den langt overvejende tid alene løber vand gennem stryget.

Stryget ved middel vandføring

Kontakt
Peter Hyldegaard
Fyns Amt
Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
tlf: 65 56 18 60
e-mail: phj@fyns-amt.dk
efter 1/1 2007
Middelfart Kommune

Erfaringer med projektet
Passagen bygger på det samme princip som er anvendt ved
passagen i Odense Å ved Ejby Mølle (1993) og Brobyværk (2002).
Passagen har fungeret fuldt tilfredsstillende for både Dalum
Papirfabrik og Fyns Amt.
Fyns Amt har siden år 2000 haft en elektronisk fisketæller opstillet i
den opstrøms del af passagen ved Dalum Papirfabrik. Resultaterne
viser, at opgangen er steget fra ca. 600 havørreder i 2000 til ca. 1025
havørreder i 2004. Henset til Odense Å’s størrelse er antallet af
havørreder, der vandrer op i åen, stadig for lavt, men det kan
konkluderes at passagen ved Dalum Papirfabrik virker efter
hensigten. Den ”for lille ” opgang af havørred i Odense Å skal søges i
andre faktorer.

17

Pigsmerling
Cobitis taenia
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Eksempel nr. 3

Fiske- og faunapassage i Odense Å ved
Brobyværk
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Beskrivelse af området
Brobyværk er beliggende 40 km fra Odense Å’s udløb i Odense
Fjord. Her ligger der en mølleopstemning der spærrer for fiskenes
videre passage op i Odense Å.
Passagen er indviet i september 2002 efter 8 års forberedelse, heraf
3 år ved landvæsenskommissionen for afgørelse af den økonomiske
erstatning til mølleejeren.
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Odense Å
Af Peter Hyldegaard
Fyns Amt

Faunapassage ved Brobyværk

Projektets formål
At sikre fri passage for fisk til den øvre del af Odense Å.
Projektbeskrivelse
Projektet omfatter en 200 m lang strækning af Odense Å.
Passagen er etableret i hovedløbet som et ca. 5 meter bredt
stenstryg med et fald på 10 o/oo. Stryget følger åens højre side
opstrøms for stemmeværket og Slusebroen. Mod Holmen
afgrænses stryget med en græs- og stenklædt skråning, mens
det mod den øvrige del af åen afgrænses af en spunsvæg.
Det gamle stemmeværk er i forbindelse med projektet erstattet
med et nyt stemmeværk.
I forbindelse med projektet er der etableret ungfiskesluser ved
stemmeværkerne ved Slusebroen og ved Vandmøllen.
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Projekdata:
Projektansvarlig: Fyns Amt
Etableringsår: 2002
Samlede udgifter: 3,3 mio. kr.

Den synlige side af spunsvæggen ind mod stryget er af
æstetiske grunde beklædt med en stensætning.
Den venstre side af Odense Å mod kroen er ikke ændret.

Vandløbsdata:
Opland: 228 km2
Afstrømning:
Maksimum: 27000 l/sek., minimum:
520 l/sek.
Restaureringsdata
Hældning: 10 promille
Længde 200 m

Middelvandføring

Der er fastsat et nyt maksimumsflodemål til kote 23,06 m dnn
gældende for hele året. Minimumsflodemålet fastsættes hele året til
kote 22,70 m dnn. Overkanten af spunsen er etableret i kote 22,80 m
dnn.
I situationer med ringe vandføring i Odense Å er det sikret, at stryget
forlods altid tilledes minimumsvandføringen på 520 l/s.
Maksimumvandføringen i Odense Å ved Brobyværk er på 27 000 l/s.

Stor vandføring

Kontakt
Peter Hyldegaard
Fyns Amt
Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
tlf: 65 56 18 60
E-mail: phj@fyns-amt.dk
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Erfaringer med projektet
Allerede i 2003-2004 blev der registeret ca. 400 havørreder gennem
fisketælleren under broen. Gennemsnitsstørrelsen var 65 cm. Den
største registrerede havørred var på 87 cm. Antal km vandløb
opstrøms Brobyværk: 60 km amtsvandløb og ca. 230 km kommuneog private vandløb. Der er nu fri passage til 430 km ud af 575 km
amtsvandløb.

Eksempel nr. 4

Gudenåens største stryg - faunapassage
ved Silkeborg Papirfabrik
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Gudenå
Af Ole Helgren
Århus Amt

Beskrivelse af området
Efter forordning af Christian den 8. fik brødrene Drewsen i 1846 ret til
at opstemme Gudenåen (Remstrup Å) og udnytte vandkraften til drift
af en papirfabrik. Dette blev begyndelsen til byen Silkeborg. Det
nuværende stemmeværk er opført omkring 1875.
Omkring 1930 blev møllehjulene erstattet af en turbine, og i
forbindelse med ombygningen af stemmeværket blev der etableret en
primitiv fisketrappe.
Efter indstilling fra Gudenåkomiteen om "at sikre fri passage i
Gudenåens hovedløb" godkendte Århus Amt i 1990, at der skulle
etableres en faunapassage ved papirfabrikken som erstatning for den
gamle fisketrappe.
Papirfabrikken indstillede driften i 2000, og fabrikkens bygninger er nu
blevet ændret til en ny bydel med hotel, kulturhus, boliger og erhverv.
De fysiske forhold for anlæg af en faunapassage i Remstrup Å er
komplicerede: Såvel åen som papirfabrikken ligger "pakket ind" midt i
byen, og vandspejlet opstrøms (flodemålet) skal holdes konstant

Remstrup å (Gudenå) i Silkeborg
og før papirfabrikken blev nedlagt

Stemmeværket før anlæg af faunapassagen
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dels for at sikre sejladsen med "Hjejlen" og de andre flere end 1000
hjemmehørende både, dels for at sikre funderingsforholdene for de
mange huse der er bygget ned til åen.
Nedstrøms passagen varierer åens vandspejl sammen med Silkeborg
Langsø op til 1,5 m.
Hertil kommer Gudenåens tætte sommertrafik af 5.000 til 10.000
småbåde gennem kammerslusen.
stryget en vinterdag

Projektets formål
Efter mange projektudkast kom det afgørende gennembrud i projektet
i sommeren 2002, idet Århus Amt indgik aftale om erhvervelse af
stemmerettighederne, hvilket betød at der nu kunne anlægges en
faunapassage i form af et stenstryg med hele Gudenåens
vandføring.
Denne løsning er den absolut bedste for dyrelivet, og løsningen
bevarer og understøtter havnemiljøet og flodmiljøet centralt i
Silkeborg, hvilket har været en klar forudsætning fra såvel byråd som
amtsråd.
Projektbeskrivelse
Den store tekniske udfordring i projektet var ikke størrelsen på
stenstryget, men styringen af flodemålet. Der er derfor i forbindelse
med projekteringen udviklet en stemmeværkskonstruktion der er
indbygget i bunden af strygindløbet. Via en fast åbning kombineret
med 3 stk. 10 m lange, variable stemmeporte kan flodemålet og
hermed vandstanden i havnen holdes med en variation på få cm ved
vandføringer der varierer fra ca. 5 m³/sek. til ca. 36 m³/sek.
Der er taget vidtstrakte konstruktionsmæssige hensyn til
driftssikkerhed og håndtering i ekstreme situationer.

Sejlkanalen ved stryget

Nyt reguleringsbygværk og faunapassagen set nedstrøms
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Projektdata:
Projektansvarlig: Århus Amt
Projekteret af: Hedeselskabet
Entreprenør Mt Højgaard
Etableringsår: 2003
Samlede udgifter
14 mio. kr.
Skov- og Naturstyrelsen
3,5 mio. kr.
Fisketegnsmidler 0,4 mio. kr. Århus
Amt 10 mio. kr.
Vandløbsdata:
Opland: 1000 km2
Afstrømning:
Max 37000l/s
Min 5300
Mid 14000 l/s
Målsætning: B3

Restaureringsdata:
Flodmål 20,97 DNN
Vsp nedstrøms
fra 18,55 til 20,15 DNN
Strygets længde 85m
Strømrendens længde 170 m
Bredde: Fra 50 øverst til 18 m
nederst
Hældning:
Direkte fald 22 ‰:
i strømrende 11‰
Udlagt sten:
10.000 tons
opgravet jord: 4000 tons
3 stemmeporte der vejer hver ca. 50
tons
65 tons spunsjern
10 tons tropisk træ (azobe)
1000 m2 fliser og trapper

Selve faunapassagen er opbygget som et stenstryg med et slynget
dobbeltprofil og et lille fald. Herved sikres mange pools, en
minimumsdybde på 0,6 m i strømrenden og lave strømhastigheder
uanset vandføringens størrelse.
Småbådssejladsen ledes via kammerslusen gennem en ny sejlkanal,
der etableres parallelt med stryget til et afmærket sejlløb nedstrøms
stryget.
Projekteringen skete i anden halvdel af 2002. Anlægsarbejdet blev
udført i perioden marts til september 2003.
Gennemførelsen af dette projekt er et godt eksempel på, at amtslige
naturforvaltningsmidler sammen med andre tilskud kan løfte store
projekter i amtsregi.
Gudenåen har en meget artsrig fauna med de arter, der er
karakteristiske for store vandløb, og hvor især vårfluer og døgnfluer
er rigt repræsenteret.
Der er registreret i alt 24 forskellige fiskearter med hovedvægten på
fredfisk.
Stemmeværket er udført i rustfrit stål, stryget er opbygget i store sten,
skillevæggen mod sejlkanalen er udført i jernspuns, der efterfølgende
er beklædt med certificeret tropisk træ.
Den ny promenade med tilhørende plateauer og trapper er udført i
beton, fliser og natursten.

Kontakt
Ole Helgren,
Århus Amt
Natur og Miljø
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg
tlf: 89 44 67 83
email: oh@ag.aaa.dk
efter 1/1 2007
Århus Kommune
Miljøkontoret
Grøndalsvej 1
8260 Viby J
email oh@mil.aarhus.dk
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Eksempel nr. 5

Århus Å - faunapassagen ved Tarskov Mølle
Beskrivelse af området
Århus Å er ca. 25 km lang og har et fald på ca. 50 m varierende over
strækningen. Disse fysiske forhold har givet grundlaget for
etableringen af i alt syv stemmeværker med tilhørende møller.
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Møllerierne er forlængst historie, og i perioden fra 1990 til 2000
etablerede Århus Amt faunapassager ved samtlige opstemninger.
Samtlige passager med undtagelse af Tarskov Mølle var anlagt som
stenstryg med hele åens vandføring.
Ved Tarskov Mølle var der etableret et omløbsstryg der maksimalt
kunne aflede åens middelvandføring, og dette stryg viste sig ret
hurtigt ikke at fungere nær så godt som de øvrige passager.

Århus Å
Af Ole Helgren
Århus Amt

Projektets formål
Idet Tarskov Mølle er beliggende nederst i Århus Å, betød de dårlige
passageforhold ved stemmeværket at de gode miljømæssige forhold
opstrøms slet ikke blev ordentligt udnyttet. Århus Å er især i
vinterperioden meget materialeførende, og da åen løb igennem
mølledammen, medførte denne tilførsel af hovedsageligt sand, at
mølledammen næsten var fyldt op, og åen løb i et vilkårligt leje i
aflejringerne, hvilket igen medførte lokaliseringsproblemer for
indgangen til omløbsstryget. Derfor besluttede Århus Amt i samråd
med møllens ejer at erstatte omløbsstryget med et stenstryg, der
kunne føre åens samlede vandføring.
Da bygningerne ved Tarskov Mølle er bevaringsværdige, og
samspillet med mølledammen er af stor arkitektonisk værdi, blev det
besluttet at anlægge det ny åleje (stenstryget) som en adskilt del af
mølledammen.
Projektet omfattede således to hovedelementer: Retableringen af
mølledammen og anlægget af et nyt stenstryg i en del af
mølledammen.

Stemmeværket før nedlæggelse. Omløbsstryget starter opstrøms th. og udmunder
nedstrøms th.
Efter nedlæggelse af
stemmeværk
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Projektdata:
Projektansvarlig: Århus Amt
Projekteret af: Hedeselskabet
Entreprenør Magnus Frisch A/S
Etableringsår: 2004
Samlede udgifter 1,4 mio. kr.
Århus Amt: 1,35 mio. kr.
Tilskud Fisketegnsmidlerne
50.000 kr
Vandløbsdata:
Vandføring:
Min 150l/s
Max 4300 l/s.
Areal, mølledam: 4000 m2
Flodemål, mølledam: 11,06 DNN

Projektbeskrivelse
Den ca. 4000 m² store mølledam blev oprenset til en
gennemsnitsdybde på ca. 1,5 m, og som adskillelse mellem dammen
og åen blev der bygget en 130 m lang væg, hvis overkant ligger i
dammens vandspejl. Væggen er udført i betonelementer, der
efterfølgende er beklædt med lærketræ.
Denne konstruktion er valgt, idet den er pladsbesparende og udført i
et materiale, der matcher såvel de tilgrænsende bygninger som
mølledammens stramme geometri.
Mølledammen forsynes med vand via et indtag på gns. 50 l/sek fra
åen, og vandet afledes efterfølgende til det oprindelige mølleløb
således at indtrykket af møllemiljøet er bevaret.

Restaureringsdata:
Stryglængde: 300 m
Strygets bredde: 4- 5 m
Strømrende, bredde: 1 m
Strømrende, dybd: 0,3 m
Strygets fald, strømrenden:
Varierende mellem 8 og 10‰
direkte over nederste del 18 ‰
Målsætning: B2 – laksefiskevand

Mølledammen og den øverste del af det nye stenstryg

Møllesø med stenstryg der løber
langs træerne

Højdeforskellen på ca. 2,5 m er udlignet i et ca. 300 m langt
stenstryg, som er udført som to forskellige, men sammenhængende
strækninger. Den øverste del af stryget er ca. 200 m lang og
har et fald på ca. 8 ‰. Det har sit leje mellem skillevæggen til
mølledammen og mølledammens oprindelige kant og har en bredde
på 4 m med en 1 m bred let snoet strømrende i bunden.
Den nederste del af stryget er udført som et meget kompakt og
kraftigt meandrende stenstryg (serpentin-stryg), hvor faldet over
stryget er på ca. 18 ‰ og i selve strygets strømrende ca. 10 ‰.

Kontakt
Ole Helgren, Århus Amt
Natur og Miljø
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg
tll: 89 44 67 83
email: oh@ag.aaa.dk
efter 1/1 2007
Århus Kommune
Miljøkontoret
Grøndalsvej 1
8260 Viby J
email oh@mil.aarhus.dk
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Den nederste del af det nye stenstryg (serpentin-stryget)

Eksempel nr. 6

Faunapassage ved Grydeå Dambrug i
kommune-vandløbet Grydeå, Holstebro
Kommune
Beskrivelse af området
Grydeå, der er et mindre sidetilløb til Storåen, udspringer få km syd
for Nr. Felding, hvorefter vandløbet løber i nordlig retning med
sammenløb med Storåen nordøst for Idom Kirkeby. Omtrent 6-7 km
vest for Holstebro ligger Grydeå Dambrug, der anvender åens vand til
sin dambrugsproduktion (se nedenstående oversigtskort).
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Holstebro

Oversigtskort

Gryde Å

Storåen

N
Idom Å

Af Per Søby Jensen
Ringkøbing Amt

Gryde Å

Gryde å Dambrug
Mod Holstebro

Mølbak Dambrug

Mod Ringkjøbing

Oversigtskort

Flere forhold har dannet grundlag for beslutningen om at anlægge et
nyt stenstryg og dermed forbedre passageforholdene for fisk ved
opstemningen for Grydeå Dambrug.
Den tidligere fisketrappe, der var indbygget i det oprindelige
stemmeværk ved Grydeå Dambrug, var formentligt kun passabel for
de største og stærkeste laksefisk (ørreder), og der var derfor et reelt
behov for at forbedre opgangsforholdene ved dambrugets stemmeværk. Der er ved tidligere elfiskeundersøgelser kun fanget få
havørreder og laks opstrøms Grydeå Dambrug.
Dertil kommer at Grydeå har et næsten ureguleret forløb med et godt
fald og nogle fine fysiske forhold, som i langt større udstrækning
kunne være anvendelige for optrækkende fisk.
Projektets formål
Formålet med projektet er bl.a. at kunne opfylde regionplanens
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mål. Nedstrøms Grydeå Dambrug er vandløbet B1-målsat, svarende
til ”Gyde og/eller yngelopvækstområde for laksefisk”.
I henhold til regionplanen skal faunaspærringer, der udgør en total
eller vanskelig passage for fisk, gøres passable i alle vandløb målsat
som A-, B1-, B2- og B3-vandløb.
Ringkøbing Amt har i de senere år arbejdet intensivt på at få skabt
frie vandringsmuligheder i Grydeå og generelt i hele Storå-systemet,
(se nedenstående oversigtskort).

Den nedre del af Storå-systemet med sanerede fiskespærringer i perioden 19922003

Med saneringen af spærringerne i Grydeå, ved henholdsvis Grydeå
Dambrug og det opstrømsliggende Mølbak Dambrug, kan vandløbets
fisk nu vandre frit i åens hovedløb over en ca. 20 km lang strækning
fra udspringet til udløbet i Storåen.
Projektbeskrivelse
I stedet for at etablere et traditionelt omløbsstryg ved ”det gamle
hovedstemmeværk” - som Ringkøbing Amt har gennemført ved en
række lignende spærringer – blev der valgt et alternativt passageprojekt, hvor stemmeværket flyttes i opstrøms retning til en ny, stor
faunapassage med stor vandføringskapacitet.
Den nye, ca. 120 m lange faunapassage er efterfølgende etableret
øst og nord for dambrugets nye stemmeværk (se nedstående kort )
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Oversigtskort
Indsnævring af bundfældningsbassin
Ny rørunderføring
tunnelrør)
Eks. stemmeværk
med fisketrappe

Slut gydebanker

Gryde å Dambrug

Adgangsvej

Overløbsareal
Indsnævring af bagkanal

Ombygning af
dambrugsareal
til kanaldrift(1.etape)

Strømrende i omløbet
Nyt vandindtag
til dambrugetmed
afgitring
Start stryg

Lang overfaldskant til stryg,
med regulerbar stem
Gryde Å

Bilag 2

Opbygningen af den nye faunapassage ved Grydeå Dambrug

Den nye strygstrækning slutter i dambrugets tidligere bagkanal, som
efterfølgende er ombygget til en ny vandløbsstrækning for Grydeå
med bl.a. 6 nye gydebanker og store kampesten som fiskeskjul.
Fra den ombyggede bagkanal føres vandet via et nyt, stort tunnelrør
direkte ud bag dambrugets tidligere hovedstemmeværk, der forbindes
med den nedre del af Grydeå.
Det nye strygomløb fører hele året som minimum 50 % af
sommervandføringen (medianminimumsvandføringen), og omløbet er
dimensioneret til at kunne føre hele Grydeås maksimale vandføring.
Den store afledningskapacitet i stryget skal primært findes ved den
ca. 25 m lange overfaldskant og det ekstremt brede overløbsareal på
den øverste del af stryget (se nedstående foto af den nye
faunapassage).

Den nyetablerede faunapassage ved
Grydeå Dambrug
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Projektdata:
Projektansvarlig: Ringkjøbing Amt
Projekteret af: Ringkjøbing Amt
Etableringsår: 2003
Samlede udgifter: 500.000 kr.
Finansiering: Direktoratet for
Fødevareerhverv har støttet projektet
med 47.000 kr.
Vandløbsdata:
Opland: 45,8 km2
Afstrømninmg: Max = 4.000 l/s, min
= 300 l/s, middel = 950 l/s
Målsætning: B1-vandløb (op- og
nedstrøms dambruget)
Restaureringsdata:

Ændring af afløbsforholdene ved Grydeå Dambrug:
For at optimere fiskenes opgangsmuligheder blev der ved det
eksisterende dambrugsafløb foretaget en mindre ændring, der skal
være med til at sløre dambrugets tidligere ”falske lokkestrøm”.
Før indgrebet løb dambrugets afløbsvand helt over til den modsatte
vandløbsbred med stor kraft. Efter etablering af en ca. 4 gange
bredere udløbskant når den falske lokkestrøm nu ikke engang ud til
vandløbets midte (se fotos).

Længde er stryget er 120 m
Udlignet højdeforskel: ca. 1,50 m
Bredde: 7-25 m
Hældning: 10 ‰
Før ændringen af dambrugets afløbsforhold
Udlagt sten i stryget: ca. 600 m3
Udlagt gydegrus: ca. 140 m3 – der er
udlagt 60 lbm. gydebanker

Efter ændringen af dambrugets afløbsforhold

Erfaringer med projektet
Kort tid efter indvielsen blev der elektrofisket på selve strygstrækningen, og der var mange fisk i forskellige størrelser. (Nedenfor ses
elfiskeri på stryget i forbindelse med indvielsen i 2003). I løbet af
vinteren 2005-2006 forventes gennemført en større opgangsundersøgelse for bl.a. havørred, laks og helt.
Ringkøbing Amt elfisker på omløbsstryget i forbindelse med indvielsen
af projektet
Kontakt
Per Søby Jensen
Ringkøbing Amt
Damstrædet 2
6950 Ringkøbing
tlf: 96 75 38 24
email: vampsj@ringamt.dk
efter 1/1 2007
Ringkøbing- Skjern kommune
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Eksempel nr. 7

Faunapassage ved Munkbro Dambrug i
Vegen Å, Holstebro Kommune
Beskrivelse af området
Vegen Å er et mellemstort vandløb, der løber til Storåen inde midt i
Holstebro by, neden for Vandkraftsøen. Vegen Å har sit udspring syd
for Sørvad by, hvorefter vandløbet løber i nordlig retning med
sammenløb med Storåen. Omkring 5 km syd for Holstebro by ligger
Munkbro Dambrug (se nedenstående oversigtskort).
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Oversigtskort

Holstebro

"

Vegen Å
Af Per Søby Jensen
Ringkøbing Amt
Munkbro Dambrug

Bilag 1
Oversigtskort

Flere forhold har dannet grundlag for beslutningen om at anlægge et
nyt stenstryg og dermed forbedre passageforholdene for fisk ved
opstemningen for Munkbro Dambrug.
Den tidligere fisketrappe, der var indbygget i det oprindelige
stemmeværk ved Munkbro Dambrug, var formentlig kun passabel for
de største og stærkeste laksefisk (ørreder), og der var derfor et reelt
behov for at forbedre opgangsforholdene ved dambrugets
stemmeværk.
Dertil kommer, at Vegen Å har et næsten ureguleret forløb med et
godt fald og nogle fine fysiske forhold. Desuden er der næsten ingen
okkerpåvirkninger i Vegen Å-systemet.
Projektets formål
Formålet med projektet er bl.a. at kunne opfylde regionplanens
målsætning for Vegen Å. De pågældende vandløbsstrækninger opog nedstrøms Munkbro Dambrug er B2-målsat, svarende til
”laksefiskevand”.

31

I henhold til regionplanen skal faunaspærringer, der udgør en total
eller vanskelig passage for fisk, gøres passable i alle vandløb målsat
som A-, B1-, B2- og B3-vandløb.
Ringkøbing Amt har igennem de senere år arbejdet intensivt på at få
skabt frie vandringsmuligheder i hele Vegen Å-systemet, hvor
Munkbro Dambrug er det sidste ud af de i alt 5 dambrug, der tidligere
har ligget ved Vegen Å
Oversigtskort for gennemførte passageprojekter
ved Dambrug i Vegen Å - i perioden fra 1992-2005

Storåen

Holstebro

N

Vegen Mølle
Dambrug
(nedlagt i 1995 - 96)
Krogsdal Dambrug (omløbsstryg i 2001)
Krogsdal Dambrug nedlagt 2004-2005
Munkbro Dambrug
(omløbsstryg i 2001)

Vegen å
Svendstrup Dambrug
(nedlagt i 2000)

)

Sørvad Dambrug
(nedlagt i 2001)

Gennemførte passageprojekter i Vegen Å-systemet i perioden fra 1992-2005

Med saneringen af de mange spærringer i Vegen Å kan vandløbets
fisk nu vandre frit i åens hovedløb over en 20-25 km lang strækning
fra udspringet til udløbet i Storåen.
Arbejdet med nedlæggelse af dambrugene og etableringen af de nye
fiskepassager i Vegen Å’s hovedløb koster i alt ca. 5 millioner kr.
Projekterne er gennemført i et konstruktivt samarbejde mellem
Trehøje Kommune, Holstebro Kommune og Ringkøbing Amt.
Projektbeskrivelse
I stedet for at etablere et traditionelt omløbsstryg ved ”det gamle
hovedstemmeværk” – en løsning som Ringkøbing Amt har
gennemført ved en række lignende spærringer – blev der valgt et
alternativt passageprojekt, hvor stemmeværket flyttes ned til
dambruget.
I forbindelse med flytningen af stemmeværket blev der etableret en
ny stor faunapassage med stor aflastningskapacitet.
Den ny, ca. 170 m lange faunapassage er etableret som vist på
nedstående billede.
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Opbygningen af den nye faunapassage ved Munkbro Dambrug

På strækningen fra det tidligere hovedstemmeværk og ned til
Munkbro Dambrugs nye modstem er Vegen Å efterfølgende blevet
genslynget og forlagt ind over dambrugets tidligere fødekanal.
Flytningen af stemmet har medført, at dambrugets såkaldte ”dødeåstrækning” på ca. 500 m fra dambrugets daværende vandindtag og
ned til afløbet er kraftigt reduceret.
Den nye strygstrækning er ført ned forbi dambrugets nye afløb, som
ligeledes er blevet forlagt i forbindelse med projektets gennemførelse.
I forlængelse af stryget er der etableret en ca. 20 m lang gydestrækning.

Den nye faunapassage ved Munkbro
Dambrug i Vegen Å
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Den nye faunapassage fører hele året som minimum 50% af
sommervandføringen (medianminimumsvandføringen), og omløbet er
dimensioneret til at kunne føre hele Vegen Å’s maksimale vandføring
(dvs. alt frivandet).
Den store afledningskapacitet i stryget kan henføres til den lange
overfaldskant (ca. 15 m) og det brede overløbsareal på den øverste
del af stryget.

Fig. 4. Overfaldskant og indløbet til stryget
Alternativ fiskeafgitring ved Munkbro Dambrug
Som noget helt nyt har Munkbro Dambrug fået etableret en ny
afgitringsform for åens vildfisk. Den nye afgitringsmodel, der er en
slags ”omvendt biotromle”, skal sikre en gunstig nedstrømspassage
for de smådyr og fisk, som er større end 3 millimeter.

Munkbro Dambrugs nye 3 mm
afgitringsmodel for optimal
nedstrømspassage (smolt)
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Projektdata:
Projektansvarlig: Ringkøbing Amt
Projekteret af: Ringkøbing Amt
Etableringsår: 2001/2002
Samlede udgifter: 500.000 kr.
Finansiering:
Vandløbsdata:
Opland: 57,2 km2
Afstrømning: Max = 4.500 l/s, min =
350 l/s, middel =1.150 l/s
Målsætning: B2-vandløb (op- og
nedstrøms dambruget)

Erfaringer med projektet
De foreløbige resultater af den gennemførte undersøgelse af
nedtrækkende ørred- og laksesmolt viser, at afgitringen ind til
dambruget stort set fungerer 100 %.
I forbindelse med undersøgelsen blev ingen af de 500 udsatte smolt
opstrøms dambruget fanget inde på dambruget. Se foto nedenfor –
fældeforsøg i fødekanalen.

Restaureringsdata:
Længde er stryget er 170 m
Udlignet højdeforskel: ca. 1,50 m
Bredde: 3-12 m
Hældning: 12 ‰
Udlagt sten i stryget: ca. 500 m3
Udlagt gydegrus: ca. 20 m3

Fangstruser i indløbet til dambruget – til højre ses afgitringstromle – i baggrunden
stryget

Vegen Å’s hovedløb er efterfølgende elfisket, og der er konstateret
havørreder helt op til Sørvad. Der er fanget helt og skrubber langt
oppe i systemet – arter som ikke tidligere har kunnet passere de
gamle eksisterende fisketrapper i stemmeværkerne. I løbet af
vinteren 2005-2006 forventes der gennemført yderligere
opgangsundersøgelser for bl.a. havørred, laks og helt.

Kontakt
Per Søby Jensen
Ringkøbing Amt
Damstrædet 2
6950 Ringkøbing
tlf.: 96 75 38 24
email: vampsj@ringamt.dk
efter 1/1 2007
Ringkøbing- Skjern Kommune
Fiskearter som Ringkøbing Amt har fanget i Vegen Å i forbindelse med efterfølgende
elfiskeundersøgelser
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Eksempel nr. 8

Vingsted Dambrug i Vejle Å, halvering af
opstemningshøjde
Vingsted Dambrug ligger ved hovedlandevejen mellem Ødsted og
Bredsten. Der er afkørsel ved Vingsted Centeret ca. 15 km vest for
Vejle.





















"















Vejle Å
Af Tony Bygballe
Vejle Amt

Oversigtskort

Vingsted Mølle havde en opstemningsret til vandet i Vejle Å. I
forbindelse med et reguleringsprojekt, hvor der ikke var råd til at
opkøbe opstemningen, blev opstemningen solgt til en dambruger,
som anlagde Vingsted Dambrug i 1950’erne.
Dambruget var på det tidspunkt det største i Vejle Å med en foderkvote på 200 tons.
Projektets formål
Forbedre passagemulighederne for vandrefiskene i Vejle Å på stedet.
I stemmeværket var der placeret en modstøms fisketrappe, som
fiskene havde svært ved at finde, fordi lokkestrømmen fra frivandet lå
et stykke fra indløbet af fisketrappen.
Projektbeskrivelse
Vejle Amt har lavet en aftale med dambruget om at stemmehøjden
skal reduceres med 0,7 m. Der er lavet en lang overløbskant vinkelret
på vandløbet. For at det nye profil kan rumme vandføringen, er
vandløbet lavet 4 m bredere.
Der sejler en del kanoer på strækningen. For at de kan sejle igennem
og sikre faunapassagen ved lave vandføringer, er der lavet en 4 m
bred strømrende, hvor der altid er en vanddybde på 0,5 m.
For at udligne den sidste 1 m’s fald ved opstemningen er der lavet et
stryg på 10 ‰ med en længde på 100 m.
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Opstemningen med fisketrappe efter at vandet er trukket ned.

Bunden er hævet neden for opstemningen. Reguleringen af
vandindtaget er etableret i dambrugets fødekanal, så dette sikres en
konstant vandføring, og resten af vandet ledes herefter til
faunapassagen.

Det udvidede indløbsprofil.
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Projektdata:
Projektansvarlig: Vejle Amt
Projekteret af: Vejle Amt
Etableringsår: 2002
Samlede udgifter 1.6 mio. kr.
Tilskud Fisketegnsmidler 40.000 kr.
Vejle Amt 1.56 mil kr
Vandløbsdata:
Opland: (190 km2 )
Afstrømning:
Max 15.000 l/s,
Min 2200 l/s
Mid 4.000l/s
Målsætning: B2
Restaureringsdata
Længde: 100 meter
Brede Hældning: 12-8 meter
Udlagt sten: 700 m3
Udlagt Gydegrus: 100 m3
Hældning: 10 ‰

Strømrende og overløbsbankette.

Erfaringer med projektet
Projektet har været en succes. Der er ikke længere en ophobning af
havørreder ved opstemningen. Kanoer sejler fint igennem
strækningen. Der er fremkommet en rigtig god vandløbsstrækning på
500 m ovenfor, efter at vandet er sænket med 0,7 m. Den valgte
udvidelse af profilet er rigelig, da der ved store afstrømninger ikke har
været problemer oven for opstemningen.
Kontakt
Paul Landsfeldt
Vejle Amt
Damhaven 12
7100 Vejle
tlf. nr. 75 83 53 33
pla@vejleamt.dk
efter 1/1 2007
Kolding Kommune
Nytorv 11
6000 Kolding
eller
Tony Bygballe
Vejle Amt
Damhaven 12
7100 Vejle
tlf. nr. 75 83 53 33
tb@vejleamt.dk
efter 1/1 2007
Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
tlf. 76 29 29 29
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Eksempel nr. 9

Etablering af fiskepassage ved Dons Mølle i
Almind Å
Beskrivelse af området
Dons Mølle ligger i Kolding Kommune. Møllen ligger 1,3 km oven for
Almind Å’s udløb i Nørresøen. På nedenstående kort er vist hvor
møllen ligger.
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Almind Å
Af Tony Bygballe
Vejle Amt

Oversigtskort

Projektformål
Almind Å er et B1-målsat vandløb. En af betingelserne for at
målsætningerne er opfyldt er, at der er fri passage i vandløbet. Dette
projekt vil skabe fri passage til 4,1 km B1-målsat vandløb.
Projektbeskrivelse
Ved Dons Mølle er der to spærringer i vandløbet.
Der er en spærring ved vejen, hvor vandet falder ca. 0,5 m. Neden for
opstemningen ligger en masse store sten, som hindrer at fiskene kan
springe op i strømmen.
Tidligere opstemning

Den anden spærring ligger ca. 115 m neden for den første spærring.
Her deles vandløbet i to løb. Det ene løb går gennem haven i en ca.
20 m lang rørledning. Denne rørledning har et stort fald, og vandet
falder ca. 0,5 m ved rørudløbet. Vælger vandrefiskene denne vej, har
de ingen mulighed for at komme videre. Tager de det andet løb, kan
de komme forbi den første spærring, hvorefter de 115 m længere
oppe kommer til den næste, som de ikke kan komme forbi.
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Pumpehuset ligger 20 m neden for opstemningen. Huset ligger i
niveau med vandet i åen. Fra pumpehuset går en rørledning over
vandløbet. Rørledningen ligger ca. 30 cm over vandløbet i dag. For at
skabe passage i vandløbet er det nødvendigt at hæve
vandløbsbunden neden for opstemningen. Herved kommer
pumpehuset til at ligge under vandspejlet i det nye vandløbsprofil.
Pumpen får vand fra en boring som ligger 50 m nordvest for
pumpehuset.
Etablering af stenstryg

Projektbeskrivelse
Spærring nr. 1.
Her hæves vandløbsbunden, således at der bliver fri gennemstrømning under broen. Bunden hæves med ca. 60 cm neden for
broen. Faldet udlignes over over en strækning på 50 m. Vandløbet
laves med en bredde på 1,5 m varierende mellem 1,2 m og 1,8 m og
lægges med et fald på 20 promille. Lige neden for broen udvides
bredden af vandløbet til 5 m på en 6 m strækning.
Pumpehuset flyttes op på marken ca. 40 m nordvest for den placering
som det har i dag. Der laves et nyt pumpehus. De eksisterende
ledninger tilsluttes det nye pumpehus. Huset laves af et træskelet,
hvor taget kan løsnes, således at pumpen kan repareres.
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Projektdata:
Projektansvarlig: Vejle Amt
Etableringsår: 2004
.
Vandløbsdata:
Restaureringsdata
Hældning: 10 promille
længde 115 m

Al trævegetation mellem vandløbet og vandløbet og møllebygningen
fjernes. Arealet ned mod åen reguleres, så der bliver jævnt faldende
terræn efter rydningen af træer.
Spærring nr. 2.
Faldet på de 0,85 m udlignes to steder. Dels sænkes vandløbsbunden, inden åen deler sig, med 0,5 m, de resterende 0,35 cm
udlignes ved at lave et stryg fra forgreningen ned til vandløbet i
haven. Den ene gren beholdes som et nødoverløb, hvor vandet kan
afledes ved store afstrømninger, så hele vandflommen ikke skal
igennem haven. Der lægges et rør igennem dæmningen til sikring af
en lille vandstrøm på denne strækning.
Stryget anlægges med et fald på 10 promille og en bredde på mellem
1,2 til 1,8 m, og siderne anlægges med et fald på 2:1 i et fladt anlæg.
Broen i haven fjernes og erstattes af to broer. For begge spærringer
gælder det, at det fremover ikke vil være nødvendig at etablere
ålepas.
Nedenstående kort viser placeringen af det nye vandløb.

Kontakt
Tony Bygballe
Vejle Amt
Damhaven 12
7100 Vejle
tlf: 75 83 53 33
tb@vejleamt.dk
efter 1/1 2007
Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
tlf. 76 29 29 29

43

44

Eksempel nr.10

Ombygning af styrt ved Størsbøl i Sneum Å
Beskrivelse af området
Sneum Å er et af de 6 store vandløb som løber til Vadehavet. Stryget
er beliggende ved Størsbøl, hvor vandløbet her er 8-9 m bredt og her
en Qmm på ca. 1.000 l/sek. samt en årlig maks. vandføring på
mellem 10.000 og 15.000 l/sek. Vandkvaliteten er generelt god med
en DVFI på 5-6 eller bedre.
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Sneum Å
Af Allan R. Jensen
Ribe Amt
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Den mellemste del af vandløbet har i stor udstrækning et naturligt
slynget forløb, medens den nedre del er reguleret. Denne del ligger
inden for habitatområdet for snæbel og indgår i Ribe og Sønderjyllands Amters samt SNS’s fælles EU-ansøgning med et
vådområdeprojekt som strækker sig fra stryget og ca. 5 km
nedstrøms. Projektets formål er bl.a. at skabe gyde- og
opvækstpladser for snæblen og laksen ved at hæve vandstanden og
etablere gydepladser med grusbund.

Oversigtskort

I forbindelse med reguleringen af Sneum Å i 1955 blev
niveauforskellen mellem den regulerede og den uregulerede
opstrømsbeliggende del af åen så stor, at man etablerede et
dobbeltstyrt med et samlet fald på omkring 1,5 m.
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Projektformål
Dobbeltstyrtet blev ombygget til et stenstryg for ca. 15 år siden for at
skabe forbedrede passageforhold for snæblen. I denne forbindelse
blev vandløbet genslynget på en kort strækning neden for stryget, og
vandløbsbunden blev hævet. Stenstrygets etablering var meget typisk
for den tid, to korte stryg med et fald på 10 og 15 promille, og det hele
sikret med store mængder kampesten.
Stryget fungerede rimeligt efter hensigten, da passageforholdene for
ørred og laks blev forbedret betydelig. Der blev imidlertid kun set få
snæbler oven for styrtet, det var tydeligt at de ikke var glade for at
passere det stejle fald, idet der altid var en stor ophobning af snæbler
neden for styrtet.
For at sikre havørredernes gydemulighed blev der udlagt 2x10 m
gydegrus neden for stenstryget. Gydegruset blev flittigt benyttet af
store fisk i de første to år hvorefter gruset blev spredt med strømmen.
Neden for stensikringerne begyndte der nogle år efter at komme
erosionsskader i bund og brinker og hermed en kilde til sandvandring
og utilfredse lodsejere. Stryget var efter få år sandet helt til, selv den

stejle del af stenstryget blev til fast sandbund med en tæt bevoksning
af vandranunkel og båndblade af pindsvineknop.
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Projektdata:
Projektansvarlig: Ribe Amt
Projekteret af: Ribe amt
Etableringsår: 2003
Samlede udgifter: 200.000kr
Finansiering: Ribe Amt og statslige
tilskud
Vandløbsdata:
Opland: 220km2
Afstrømning: Max.:15000 l/s,
min.1000 l/s,
Målsætning: Laksefiskevand- B2
Restaureringsdata:
Hældning: efter: 220 m
Brede: bundbredde: 8-9 m
Hældning: ~ 5 ‰
Udlagt sten: 40 m3
Udlagt gydegrus: 400 m3

Projektbeskrivelse
For at imødekomme kravet til effektiv faunapassage og optimale
gydepladser for havørreder og laks blev stryget ombygget i
september 2003 til det man ser i dag. Stryget fik en samlet længde på
ca. 220 m og består af to dele adskilt af et dybt parti. Den dybe del
opstod ved erosion af bunden og brinkerne i det gamle stryg.
Erosionshullet blev bevaret, da det har den fordel, at stryget kan
deles i to med et naturligt hvilebassin imellem de to halvdele af
stryget.
Den øverste korte del af stryget indtil erosionshullet blev foret med
ca. 60 m3 gydegrus for at mindske faldet fra ca. 10 promille til 5-6
promille Den nederste og længste del af stryget blev opbygget af
gydegrus til en længde af ca. 110 m med et fald på 4-5 promille. For
at sikre gydegruset er der først lagt tre 2-3 m brede tværbånd af
kampesten tværs over vandløbet, et tværbånd ved strygets start og
slutpunkt samt et på midten. Dette sikrer effektivt at strømmen ikke
kan få fat på gruset og få det til at skride.
Erfaringer med projektet
Vi har i dag lavet adskillige stryg i de store vandløb på denne måde.
En af de store fordele ved at stryget kun har et fald på 5 promille er,
at der ikke opstår erosionsskader i brinkerne, så sikring er normalt
unødvendig. Desuden er disse stryg velegnede som gydepladser for
større laksefisk (havørreder og laks).
Ved dette stryg har det dog i begrænset omfang været nødvendigt
med en brinksikring langs vestbrinken, da der her var kraftige
erosionsskader foretaget af det gamle stryg. Kampesten er trykket ind
i brinken i kun et lag og herefter bevokset med brinkvegetationen, så
man ikke kan se stenene.

Kontakt
Allan R. Jensen
Ribe Amt
Sorsigvej 35
6760 Ribe
tlf.: 7988 6832
email: arj@ribeamt.dk

I dag tre år efter etablering af stryget, ser stryget fuldstendigt naturligt
ud uden tegn på begyndende tilsanding. Vanddybden varierer fra 3080 cm med kraftig strøm over den stene bund. Stryget er bevokset
med vandranunkel, vandstjerne og bredbladet mærke og kun ganske
lidt båndblade af pindsvineknop, som på andre lokaliteter er den
dominerende planteart i Sneum Å. En lodsejere har fortalt, at han
hver vinter de sidste par år har set store gydende havørreder og laks
på stryget. Ved helt nye undersøgelser i september 2006 blev der
fundet en tæthed på ca. 100 stk lakseyngel pr. 100 m2 samt enkelte
ørredyngel. Det vurderes på dette grundlag at bestanden af laks er
optimal på stryget. Tilsvarende undersøgelser af stryget i 1997 før
ombygningen, viste ingen yngel af hverken ørred eller laks, men kun
ganske få større ørreder.

efter 1/1 2007
Miljøcenter I Ribe
Sorsigvej 35
6760 Ribe
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Eksempel nr. 11

Skensved Å, stryg, indsnævring af
strømrende, forbedret faunapassage og
sandfang



















"

















Skensved Å
Af Anne-Marie G. Kristensen
Roskilde Amt

Beskrivelse af området
Skensved Å er et mindre vandløb med en længde på i alt ca. 14 km
med udspring øst for Viby Sj. og udløb i Køge Bugt ved Jersie Strand.
Vandløbet er kommunevandløb på den øvre del, mens strækningen
fra Rubjerg til udløbet er amtsvandløb i Roskilde Amt.
Den øvre del af Skensved Å er opstrøms Navrbjerg Bro målsat som
gyde- og opvækstvand for ørreder (B1), mens strækningen
nedstrøms er målsat som ørredfiskevand (B2). I henhold til
Regionplan 2005 er kravet til opfyldelse af den fastsatte målsætning
en faunaklasse 5 (DVFI) og en medianminimumsvandføring i den
nedre del af Skensved Å på mindst 15 l/s. Ifølge regionplanen er
restaurering af Skensved Å – der omfatter udlægning af sten og
gydegrus og plantning af skyggegivende træer og buske - et
nødvendigt tiltag for at vandløbet kan opfylde målsætningen.
Ligesom i mange andre østdanske vandløb er vandføringen i
Skensved Å påvirket af vandindvinding, hvilket resulterer i meget lave
vandføringer i sommerperioden. For at supplere sommervandføringen
er der siden 1986 blevet tilført grundvand fra et udpumpningsanlæg
ved Åbakkegård til den øvre del af vandløbet. Pumpen, som yder ca.
8-9 l/s, startes når vandføringen ved Åvad (i Ll. Skensved) kommer
under 29 l/s.

Oversigtskort

På amtsvandløbsdelen af Skensved Å findes strækninger med et
godt fald og gode fysiske forhold med skyggende træer. Åen har dog
på lange strækninger et relativt bredt profil, enten på grund af
beskygningen eller på grund af kraftig brinkerosion, hvorved
vandstanden ved lave vandføringer er meget lav.
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I efteråret 2004 påbegyndte Roskilde Amt en restaurering af
Skensved Å der i første omgang omfattede en indsnævring af
strømløbet under tre broer for at forbedre passageforholdene for fisk
og smådyr. Desuden blev der skabt tør faunapassage under broerne.
Ved Rubjerg blev et stejlt stryg ombygget til et længere stryg, og
nedstrøms en længere strækning med et fald på 3-6 ‰ blev der
etableret et sandfang.
Navrbjerg Bro

I løbet af 2005 forventes restaureringen af Skensved Å fortsat med
udlægning af store sten og gydegrus, indsnævring af strømrenden og
plantning af træer.
Projektets formål
Projektets formål er at forbedre forholdene for fisk og smådyr og
dermed medvirke til at fremme vandløbets målsætning.

Sandfang

Jernbanebroen i Ll. Skensved

Forbedringerne går ud på at øge variationen i de fysiske forhold,
herunder at sikre en tilstrækkelig høj vandstand ved lave
vandføringer.
Projektbeskrivelse
Ved Rubjerg er det tidligere stejle stryg blevet ombygget til et længere
stryg med dobbeltprofil og en smal strømrende. Strygets længde er
dermed ændret fra ca. 20 m til 60 m, og hældningen mindsket fra ca.
30 ‰ til 10 ‰. For at undgå påvirkning af udløbet af et ø 30 cm rør,
blev faldet ikke udnyttet til et længere stryg.
Under jernbanebroen og Navrbjerg Bro i Ll. Skensved og under
motorvejsbroen ved Jersie Mose er der etableret et indsnævret
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Projektdata:
Projektansvarlig: Roskilde Amt
Projekteret af: Hedeselskabet og
Roskilde Amt
Etableringsår: 2004 (og 2005)
Samlede udgifter: 390.000 kr.
Roskilde Amt 370.00 kr
Fisketegsmidler 20.000 kr.
Vandløbsdata:
Opland: 38,5 km2
Vandføring
Max : 2900 l/s
Min: 0 l/s
Årsmiddel: 130 l/s
Målsætning: B1 opstrøms Navrbjerg
Bro, B2 nedstrøms
Faunaklasse før og efter
restaurering: 4-5 (2003)

strømløb i åen ved anlæg af banketter i siderne. Hermed hæves
vandstanden ved en sommermiddelvandføring med mellem ca. 5 cm
og 15 cm. Under jernbanebroen er der etableret høje banketter i
begge sider, mens der under de to øvrige broer kun er anlagt banket i
den ene side af åen. Banketterne er anlagt sådan at de
oversvømmes ved medianmaksimumvandføring.
Ved Hvidlundsege er der anlagt et sandfang, som er ca. 54 m langt,
ca. 1 m dybere end tidligere bund og ca. 5 m i bundbredde, svarende
til to gange vandløbets regulativmæssige bredde. Opgravet jord i
forbindelse med anlæg af sandfanget blev lagt ud på et tilstødende
landbrugsareal.
Erfaringer med projektet
Restaureringen forventes færdiggjort i 2005, hvor tiltagene består i en
generel forbedring af de fysiske forhold i vandløbet. Der er endnu ikke
udført specifikke undersøgelser med henblik på en vurdering af
effekten af de udførte tiltag.

Restaureringsdata
Stryg: Længde: 60 meter
Bredde: 1 meter
Hældning: ca. 10 ‰
Udlagt sten: ca. 20 m3
14 m3 grus
Sandfang :Længde: 54 meter
Bredde: 5 meter (bundbredde)
Udlagt sten: ca. 15 m3 (63-250 mm)
Opgravet jord: ca. 480 m3
Dobbeltprofil, jernbanebro
Længde: 9 meter
Bredde: 5,5 meter
Udlagt sten: ca. 22 m3 (63-300 mm),
ca. 5 m3 grus
Dobbeltprofil, Navrbjerg Bro
Længde: 8 meter
Bredde: 4 meter
Udlagt sten: ca. 10 m3 (63-300 mm),
3 m3 grus
Dobbeltprofil, motorvejsbro
Længde: 40 meter
Bredde: 5,5 meter
Udlagt sten: ca. 78 m3 (63-300 mm),
Motorvejsbroen ved Jersie Mose
4 m3 grus
Kontakt
Anne-Marie G. Kristensen
Roskilde Amt
Køgevej 80
4000 Roskilde Amt
tlf.nr. 4630 3649
e-mail: tfnamk@ra.dk
efter 1/1 2007:
Ny Lejre Kommune
Lejrevej 15
4320 Lejre
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Eksempel nr. 12

Herredsbækken, mindre genslyngninger
inden for eget tracé, faunapassage
Beskrivelse af området
Herredsbæk Dambrug ligger ved Herredsbæk i Bjørnsholm Å-system.
Herredsbæk er på projektstrækningen kommunalt vandløb i Løgstør
Kommune (se oversigtskort).
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Dambruget blev nedlagt i foråret 2000 og havde indtil da medført en
”død” åstrækning på ca. 560 m, hvor der er gode gydemuligheder. I
den tidligere døde åstrækning er der etableret mindre genslyngninger
inden for vandløbets eget tracé og udlagt gydegrus.
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Herredsbæk

Af Ole Schwalbe Madsen
Nordjyllands Amt

Projektets formål
Formålet med projektet var at sikre fri faunapassage året rundt til ca.
7 km gyde- og yngelopvækstvand for laksefisk og forbedre de fysiske
forhold i vandløbet.
Projektbeskrivelse
Dambrug med foderforbrug på 43 ton er nedlagt. Stemmeværk er
fjernet, og fødekanal er fyldt op med jord. I de tidligere damme er der
etableret en stor sø. Den døde åstrækning på 560 m er restaureret
med mindre slyngninger i eget tracé, der er udlagt gydegrus og stejle
brinker er lagt ned (se projektskitse næste side).
Erfaringer med projektet
I et vandløb der ligger dybt og med stejle brinker, kan der inden for
vandløbets eget tracé laves billig og udmærket vandløbsrestaurering
ved at lægge brinkerne ned samtidig med etablering af mindre
genslyngninger/vandløbsprovokationer.
Effektvurdering
Der er foretaget en elbefiskning den 14. september 2000 på en 100 m
lang strækning på en station op- og nedstrøms dambruget samt på
den døde åstrækning. Der er ikke foretaget undersøgelser før
projektet, der gør sammenligning af ørredtætheder mv. mulig.

Oversigtskort
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Tæthederne af ørred pr. 100 m åstrækning er:
Nedstrøms
Yngel 65
Ældre 0

Død å
Yngel 30
Ældre 5

Opstrøms
Yngel 125
Ældre 0

Undersøgelsen er foretaget umiddelbart efter at dambruget blev
nedlagt. Resultaterne viser at der hurtig sker en indvandring i den
døde åstrækning, som normalt har været helt uden vand.
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Projektdata:
Projektansvarlig: Nordjyllands Amt
Projekteret af: Nordjyllands Amt
Etableringsår: 2000
Samlede anlægsudgifter 192.000 kr.
– heraf 66.000 til
vandløbsrestaureringen 431.000 kr. i
erstatning for nedlæggelse af
dambruget.
Finansiering: Nordjyllands Amt med
bidrag fra Statens Fiskeplejemidler
og §37a statsmidler.

Det kan forventes at tæthederne af ørred på den døde å strækning er
steget efterfølgende.

Vandløbsdata:
Opland: (15,62 km2 )
Afstrømning: Med.min: opstrøms 30
l/s og nedstrøms 110 l/s (der løber
mange kilder til på strækningen),
årsmiddel opstrøms: 110 l/s, med.
Max opstrøms: 490 l/s
Målsætning gyde- og
yngelopvækstvand for laksefisk B1

Tidligere var udledning fra dambruget årsag til at målsætningen ikke
var opfyldt på strækningen nedstrøms dambruget. Belastningen er nu
fjernet, og dermed skulle der nu være målopfyldelse mht. vandkvalitet
ligesom opstrøms.

Projektet har sikret fri passage forbi dambruget, hvor der tidligere var
en næsten 100 % spærring. En havørredundersøgelse viste dog, at
der kun var en meget beskeden bestand opstrøms dambruget. Dette
tilskrives at undersøgelsen blev gennemført umiddelbart efter at
dambruget var nedlagt. Tidligere har det således ikke været en sikker
overlevelsesstrategi for ørred opstrøms dambruget at blive til
havørred, idet ingen eller få vendte tilbage til populationen opstrøms.
Det er forventeligt at der i dag er en større havørredbestand.

Restaureringsdata:
560 meter død åstrækning fjernet og
vandløbet restaureret.
Udlagt 74 m³ gydegrus.
Renoveret dambrugsareal og
etableret en sø på ca. 5000 m2.
Beplantningsfelter langs vandløb.
Etablering af paddehul.

Kontakt
Martin Nissen Nørgård
Nordjyllands Amt
Niels Bohrsvej 3,
9200 Aalborg Øst
Tlf.: 96 35 16 72
email: amt.mnn@nja.dk

Publikationer fra projektet
http://www.nja.dk/Serviceomraader/NaturOgMiljoe/Natur/VilstedSoe/V
ilstedSoeVandloebsrestaurering.htm#Subtitel5
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Eksempel nr. 13

Donse Å, frilægning af rørlægning
Beskrivelse af området
Donse Å er B1-målsat. Målsætningen var ikke opfyldt pga. ringe
sommervandføring, dårlige fysiske forhold samt tre længere, rørlagte
strækninger. Donse Å indgår i Nivå-systemet og har i kraft af generelt
gode faldforhold potentiale til at blive det mest værdifulde
gydeområde for ørred i dette system.
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Donse Å

Vandløbet er reguleret i 1800-tallet, og i 1960´erne har man rørlagt
tre længere strækninger i forbindelse med vejbyggeri og udbygning af
Kokkedal-området. På strækningen mellem Helsingør-motorvejen og
udløbet i Usserød Å løber Donse Å gennem bymæssig bebyggelse.
Donse Å er rørlagt under motorvejen og langs Egedalsvej. De to
rørlagte strækninger forhindrer ørredens vandring fra havet (Nivå
Bugt) op gennem Nivå og Usserød Å til den opstrøms beliggende
strækning af vandløbet.

Af Berit L. Mogensen
Frederiksborg Amt

Egedalsvej

Oversigtskort
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Projektdata:
Projektansvarlig: Frederiksborg Amt
Projekteret af: NIRAS
Etableringsår: 2001
Samlede udgifter: 2,7 mio. kr. ekskl.
moms
Finansiering: Frederiksborg Amt
Vandløbsdata: Målsætning: B1
Restaureringsdata:
Længde: ca. 500 m
Hældning: 5‰

Projektets formål
Formålet med projektet var at frilægge den ca. 500 m lange
strækning langs Egedalsvej i Kokkedal samt udlægge sten og
gydegrus på strækningen mellem motorvejen og udløbet i Usserød Å.
Projektbeskrivelse
Vandspejlet i røret under motorvejen blev hævet ved etablering af et
stryg. Derved blev strømhastigheden nedsat og vanddybden øget
således at fiskene kunne passere motorvejen.
Rørlægningen langs Egedalsvej var beliggende 4-6 m under terræn.
Ved frilægning i eksisterende niveau ville vandløbet komme til at ligge
alt for dybt. Derfor blev det valgt at frilægge Donse Å oven på røret
som så blev anvendt til regnvandsbassin. Ved denne løsning kom
traceet til at ligge mellem 1,5 og 2 m under det omgivende terræn.
Donse Å har på denne strækning et meget stort fald. På hele
strækningen blev der udlagt sten og grus, og vandløbet fremstår i dag
som en rislende bæk.
Erfaringer med projektet
Allerede den efterfølgende sæson for havørredens opgang blev der
set flere store fisk på strækningen. Om foråret blev der fundet
ørredyngel, så gydning havde altså fundet sted. Der blev også set
havørred opstrøms motorvejen, så tiltagene havde åbenbart haft en
gavnlig virkning.
Senere har vi dog måttet konstatere at sandvandringen i Donse Å
stadig er for stor, og at gydebankerne er ved at kitte til. For at denne
del af strækningen skal fungere efter hensigten, skal der etableres
flere sandfang.

Kontakt
Peter B. Jørgensen
Berit Mogensen
Frederiksborg Amt
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
tlf: 4820 5000
1/1
Fredensborg Kommune
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Eksempel nr. 14

Usserød Å – ændring af afløbet fra Sjælsø
og genslyngning
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Beskrivelse af området
Usserød Å er en del af Nivå-systemet og er på de første 5 km målsat
som karpefiskevand. Målsætningen var ikke opfyldt pga. spilde- og
regnvandstilledninger, dårlige fysiske forhold og en ringe
sommervandføring.
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Usserød Å
Af Berit L. Mogensen
Frederiksborg Amt

Allerede i 1800-tallet blev Usserød Å udrettet og uddybet til en lige
kanal med henblik på at forbedre afdræningen af de ånære arealer af
hensyn til landbrugsdriften samt til den mølledrift som også fandt sted
i vandløbet.
Afløbet fra Sjælsø er opstemmet, og reguleringen af stigbordet
foregik lemfældigt af hensyn til oversvømmelsestrusler rundt om søen
og ikke efter hvilken vandføring Usserød Å havde behov for.

Sjælsø

59

Projektdata:
Projektansvarlig: Frederiksborg Amt
Projekteret af: Water Consult, NIRAS
Etableringsår: 2002
Samlede udgifter: 3,5 mio. kr. ekskl.
moms
Finansiering: Frederiksborg Amt,
Skov- og Naturstyrelsen,
Fiskeplejemidlerne

Projektets formål
Formålet med projektet var at sikre en højere sommervandføring i
Usserød Å ved opmagasinering af et vandvolumen i Sjælsø om
vinteren til udledning i sommermånederne.

Vandløbsdata:
Målsætning: B3

Vandløbsstrækningen mellem Sjælsø og Stampedam blev
genslynget. På trods af at vandløbet er karpefiskevand, blev der
udlagt gydebanker og større sten for at vandet i åen kunne geniltes
så meget som overhovedet muligt. Genslyngningen viste sig at være
mere vanskelig end først antaget, da der var mange tekniske anlæg
under terræn.

Restaureringsdata:
Længde: ca. 3,5 km

Projektbeskrivelse
Afløbsbygværket ved Sjælsø blev ombygget fra at være manuelt
betjent til at være fuldautomatisk.

Yderligere var det et ønske at få afgræsset en del af ådalen efter at
de ånære arealer var blevet mere våde i vinterperioden. Det er
senere lykkedes at få etableret et kogræsserlaug på privat initiativ.
Lauget sørger nu for at arealerne bliver afgræsset.
Erfaringer med projektet
Projektet har efterfølgende vist sig at leve op til forventningerne.
Dynamikken i vandløbet er ændret væsentligt til det positive, og der
er konstateret andre og flere nye planter i selve vandløbet samt
indvandring af forskellige smådyr.

Kontakt
Berit Mogensen
Frederiksborg Amt
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
tlf: 48 20 50 00
efter 1/1 2007
Fredensborg Kommune
Egevangen 3B
2980 Kokkedal
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Eksempel nr. 15

Damvad Å, faunapassage og genslyngning
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Damvad Å
Af Troels Karlog
Frederiksborg Amt

Beskrivelse af området
Damvad Å i Stenløse Kommune er amtsvandløb og administreres af
Frederiksborg Amt. Damvad Å er B1-målsat.
Ved den seneste prøvetagning i Damvad Å er kravene til
smådyrsfaunaen nedenfor Toppevad Bro opfyldt, idet der er fundet en
række rentvandsarter, mens vandløbet opstrøms broen er meget tæt
på at opfylde målsætningen om en alsidig smådyrsfauna.
Forekomsten af en alsidig smådyrsfauna neden for Toppevad Bro
kan tilskrives en god vandkvalitet og noget nær optimale fysiske
forhold. Vandløbet har her et meget kraftigt fald med et skifte mellem
hurtigt strømmende lavvandede strækninger med stenbund (stryg) og
dybere partier med mere roligt vand (høller). Opstrøms broen er de
fysiske forhold gode, men ikke optimale.
Damvad Å på strækningen neden for Toppevad Bro er det eneste
vandløb i Værebro Å-systemet, som har en tilfredsstillende
ørredbestand. Strækningen oven for Toppevad Bro har også
potentiale til at huse en ørredbestand, men det meget kraftige fald i
rørene under Toppevad Bro har hidtil forhindret optræk af ørred og
passage for andre fisk og smådyr i vandløbet.

Damvad Å ved Toppevad, 1:25:000. Reguleringsforslaget berører strækningen fra st.
4351-5950.

Umiddelbart opstrøms Toppevad Bro ligger der en række villaer med
haver direkte ned til vandløbet. Der er gentagne gange sket
oversvømmelse af disse haver ved store afstrømninger i vandløbet.
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Stenløse Kommune gennemførte sammen med Frederiksborg Amt
en omlægning af Toppevad Bro i efteråret 2002, hvor rørlægningen
under vejen blev erstattet med en 2,5 m bred halvbuetunnel. Ved
etablering af tunnelen er det kraftige fald igennem den tidligere
rørunderføring udlignet ved sænkning af bunden i tunnelen.
Projektets formål
Forslaget til restaurering omfatter en ændring af de regulativmæssige
dimensioner over en ca. 1300 m lang strækning opstrøms Toppevad
Bro og en 330 m lang strækning nedstrøms broen.
Projektbeskrivelse
På strækningen opstrøms Toppevad Bro er faldet i regulativet fastsat
til 2,2 o/oo – 2,5 o/oo. Det faktiske fald er 3-6 o/oo på korte
delstrækninger, og her imellem findes længere delstrækninger med et
fald på 0,5 o/oo - 1 o/oo. Strækningerne med kraftigt fald har karakter
af stryg, hvor bundmaterialet består af grus og sten, mens sand
dominerer på strækningerne med svagere fald. Den regulativmæssige bundbredde er 60 cm. Den faktiske bundbredde er 90-130 cm og
enkelte steder op mod 200 cm. Da vandløbet kun vedligeholdes i
regulativmæssig bundbredde, er der på store dele af strækningen
dannet et dobbeltprofil i form af en snæver og dybere strømrende, der
snor sig i det brede vandløbsprofil.
Størstedelen af strækningen er lysåben og har en veludviklet
grødevækst, der domineres af mærke i selve vandløbsprofilet og høj
sødgræs på brinkerne.

Damvad Å ved Toppevad Bro. Herredskort Ølstykke Herred tegnet i 1818. Det
daværende vandløbstracé er trukket op med sort. Det nuværende tracé er anført
med blåt. Kortet er udarbejdet af Mogens Lindhardtsen, Frederiksborg Amt.
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Projektdata:
Projektansvarlig: Frederiksborg Amt
Projekteret af: Frederiksborg Amt og
Water Consult
Etableret i år 2003
Samlede udgifter: 800.000 kr.
Finansiering:
Frederiksborg Amt,
Skov og Naturstyrelsen
Fisketegnsmidler.
Vandløbsdata:
Opland: ca.20 km
Afstrømning:
Max: 462 l/s
Min. 25 l/s
Årsmid. 47 l/s
Målsætning: B1
Faunaklasse: 4

På herredskortet fremtræder vandløbet med et slynget ureguleret
forløb. Kortet er fra 1818.
Hovedprincippet ved regulering af bundkoten i vandløbet er at udnytte
det meget kraftige fald i den tidligere rørlægning under Toppevad Bro
og faldet på strækningen umiddelbart efter broen st. 5619-5680 til at
øge faldet opstrøms Toppevad Bro.
Som det fremgår af herredskortet, har Damvad Å oprindeligt haft et
tydeligt meandrerende forløb i den smalle ådal. I forbindelse med
reguleringen hér foreslås et tilnærmelsesvis lignende snoet forløb. På
strækningen langs villahaverne opstrøms indløbet under Toppevad
Bro og på de første ca. 100 m nedstrøms Toppevad Bro er det ikke
muligt at etablere de oprindelige slyngninger ved reguleringen på
grund af bebyggelse eller terrænopfyldning.

Restaureringsdata
Længde: 1600 m
Bredde: 60 cm.
Hældning: 3-6 ‰
Udlagt sten: 30 M3
Udlagt gydegrus: 150 M3

Det nuværende forløb af Damvad Å (mørkeblåt) og forslag til nyt slynget forløb
(lyseblåt) indtegnet på luftfoto. Kortet er udarbejdet af Mogens Lindhardtsen,
Frederiksborg Amt.

Ved udgravningen af profilet vil der lokalt over 3-8 m lange
strækninger blive udgravet dybere områder, der kan tjene som
standplads for større fisk. Der vil ligeledes lokalt blive udlagt 3-6 m
lange grus- og stenbanker med henblik på at forbedre
gydemulighederne for ørred og den fauna, der er knyttet til stenbund.
Endelig udlægges der enkeltliggende større sten i det nye profil.
Kontakt:
Troels Karlog
Frederiksborg Amt
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød,
tlf: 48 20 50 00.
email: TKA@fa.dk
efter 1/1 2007
Frederikssund Kommune
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Bækørred
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Eksempel nr. 16

Lemming Å, genopretning af åen og ådalen
Beskrivelse af området
Lemming Å er ca. 10 km lang og har sit udspring ved Kragelund nord
for Silkeborg og sit udløb i Hinge Å mellem Hinge Sø og Alling Sø.
De nederste 5 km af åen henligger i stort omfang som naturvandløb
og blev i 1995 optaget som amtsvandløb i Århus Amt.
Åen er som helhed B1-målsat gyde- og yngelopvækstområde for
laksefisk.
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Lemming Å
Af Ole Helgren
Århus Amt

Projektets formål
I forbindelse med anlægget af den nu nedlagte Kjellerupbane blev
Lemming Å i 1918-20 reguleret og flyttet til et nyt vandløbsleje langs
banen på strækningen fra Sejling Bæk til Lemming Bro.
Senere (o. 1950) er åen blevet yderligere reguleret i forbindelse med
etableringen af stemmeværker til tre dambrug ved åen. Århus Amt
ville gerne give åen disse slyngninger tilbage.
Projektet har baggrund i en henvendelse fra en lodsejer der gerne
ville have den gamle slyngede å tilbage.

oversigtskort

Projektbeskrivelse
Århus Amt ville gerne give åen disse slyngninger tilbage, og da dette
rygtedes blandt lodsejerne, kom der mange flere slyngninger til. At
imødekomme også disse ønsker var kun muligt, hvis stemmeværket
ved Lemming Dambrug blev fjernet.
Flere lodsejere stillede vederlagsfrit arealer og afskårne slyngninger
til rådighed.
To dambrug ønskede at afhænde opstemningsretten, og adskillige
lodsejere ansøgte om anlæg af nye eller oprensning af eksisterende
vandhuller. Og så var der på kort tid skabt et grundlag for en
sammenhængende opretningsplan for hele vandløbet.
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Projektdata:
Projektansvarlig: Århus Amt
Projekteret af: Århus Amt
Etableringsår: 1998
Samlede udgifter
Anlæg 1998: ca. 500.000 kr.
Tilskud Skov- Og Naturstyrelsen
140.000 kr
Vandløbsdata:
Målsætning: B1

Den samlede opretningsplan kom til at omfatte følgende elementer:
- genslyngning af ca. 3 km af Lemming Å mellem Sejling Bæk og
Lemming Brovej,
- anlæg af tre nye vandhuller,
- opkøb af opstemningsretten ved Lemming, Holm og Sletkær
Dambrug,
- fjernelse af stemmeværkerne ved de tre dambrug og etablering af
stenstryg,
- genopretning af ådalen på de tidligere dambrugsarealer.

Restaureringsdata:
Længde: i alt 5 km .

Det samlede anlægsarbejde blev udført i løbet af to måneder i
efteråret 1998. Stemmeværket ved Lemming Dambrug er fjernet, og
dambrugsarealet er udjævnet.
Fra Sejling Bæk og til Lemming Bro blev åen delvist lagt tilbage til sit
oprindelige slyngede leje og krydser nu naturstien (den gamle
banedæmning) fire gange. Det udrettede løb langs den gamle bane
er dog bibeholdt, således at vandet om vinteren kan fordele sig i både
det gamle og det nye løb.
Opstemningerne ved Holm og Sletkær Dambrug er ligeledes
fjernede, og dambrugsarealerne er retablerede som enge og søer.
Erfaringer med projektet
Sammenlagt er de nederste 5 km af Lemming Å samt ådalen nu i
muligt omfang ført tilbage til tilstanden før de omfattende reguleringer,
og åens dyreliv har nu uhindret passage i hele Lemming Å. I
vandløbene opstrøms Lemming Å har Silkeborg Kommune i
samarbejde med lodsejerne restaureret lange vandløbsstrækninger.
Lemming Å er via sit tilløb til Hinge Å en meget væsentlig del af
Gudenåens vandsystem, og når der bliver skabt passage i Hinge Å
ved Allinggård, er der fri adgang til hele den restaurerede Lemming Å.
Et ønske om tre små slyngninger blev i løbet af foråret 1998 til en
helhedsplan for et helt vandsystem, og i løbet af det næste halve år til
en gennemført restaurering af såvel Lemming Å som ådalen.

Kontakt
Ole Helgren
Århus Amt
Natur og Miljø
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg
tlf.: 89 44 67 83
email: oh@ag.aaa.dk
efter 1/1 2007
Århus Kommune
Miljøkontoret
Grøndalsvej 1
8260 Viby J
email oh@mil.aarhus.dk
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Projekteringen og anlægsarbejdet er udført af Århus Amt, og
efterfølgende har Silkeborg Kommune lavet vadesteder, fæbroer og
sat hegn efter aftale med lodsejerne.

Eksempel nr. 17

Varde Å, Ribe Amt, gensnoning og
udlægning af gydebanker
Beskrivelse af området
Nedre Varde Å i den østlige udkant af Varde by, ca. 17 km fra åens
udløb i bunden af Ho Bugt og ca. 6 km nedstrøms Karlsgårde
Vandkraftværk. Åen omgivet af græssede eller ubenyttede enge.
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Varde Å
Af Ove Kann
Ribe Amt

Oversigtskort

Åen blev reguleret i 1929 fra Karlsgårde Vandkraftværk til Varde by
med henblik på at øge faldet over kraftværkets turbiner. 13 åslynger
blev afsnøret, og bunden blev sænket ½-1 m. Det opgravede
materiale blev oplagt som volde langs åen og altså ikke fyldt i de
afsnørede åslynger, der for de flestes vedkommende stadig er synlige
i terrænet som mere eller mindre tilgroede eller sumpede områder.
Før gensnoningsprojektets gennemførelse i 1999-2000 fremstod åen
som en dybtliggende kanal (på grund af voldene) uden væsentlige
landskabelige og miljømæssige værdier. Kedeligt - i betragtning af
beliggenheden nær byen og et rekreativt område (golfbane)
umiddelbart syd for projektområdet.
Projektet kom i stand på baggrund af JL-fondens donation via
Danmarks Naturfredningsforening af 1 mio. kr. til ”et projekt omkring
Varde Å”. I samarbejde med DN og Varde Kommune valgte man
blandt flere mulige projekter at gensno åen på en 1,4 km lang
strækning. Gensnoningen blev dobbelt så lang!
Der blev nedsat en styregruppe med repræsentanter fra amtet, Varde
Kommune og DN, som opstillede budget og fordelte
arbejdsopgaverne: Amtet forestod projektering,
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myndighedsbehandling og styring af anlægsarbejdet, mens
kommunen sørgede for aftaler med berørte lodsejere. DN varetog
kontakten til JL-fonden.
Åen rummer den eneste (og habitatbeskyttede) bestand af
flodperlemusling i Danmark. Kendte forekomster var på et stenstryg
ca. 3 km opstrøms projektområdet. Spørgsmålet var om den også
forekom på projektstrækningen? En dykkerundersøgelse viste at
dette ikke var tilfældet – men umiddelbart nedstrøms var den der i
store, meget gamle eksemplarer!
Projektets formål
Formålet med projektet var at øge åens landskabelige og
miljømæssige kvaliteter, herunder at forbedre åen som gyde- og
opvækstområde for laksefisk.
Projektbeskrivelse
Den første opgave i forbindelse med projekteringen var at få overblik
over hvor åens oprindelige bund i åslyngerne lå, dens beskaffenhed
samt karakteren af det materiale, som skulle opgraves. Opgaven
løstes i en længerevarende frostperiode, hvor det var muligt at
færdes på de isbelagte åslynger. Her blev der i ca. 50 profiler boret
huller i isen gennem hvilke det var muligt med en lang jernstang og
en prøvetager at pejle beliggenheden af den gamle faste bund og at
hente ”plutte” op.

Projektområdet før gensnoning af Varde Å. Åslynger 1-4 er angivet
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På grundlag af profilerne blev den nye å projekteret. Udgangspunktet
var et tværsnitsareal på ca. 45 m2 svarende til arealet op- og
nedstrøms, så der blev plads til afledning af store afstrømninger på
30-40 m3/s. Det fremtidige forløb var givet i terrænet, og de gamle
brinker var synlige. En ovenbredde på 18-22 m blev afpælet i marken.
Skråningsanlægget blev fastlagt til 1,5 - 2 og bundkoten til kote 0, +/½ m (høj bund i indersving og på lige strækninger mellem svingene,
lav bund i ydersvingene). Endvidere blev der for hver af de 4 åslynger
foretaget jordberegninger samt beregninger af hvor meget fremtidigt
afblændede åstrækninger kunne rumme af overskudsjord.
Jordberegningerne blev lavet i edb-programmer, som anvendes til
vejprojektering. Ved anvendelsen på Varde Å-projektet blev det hele
blot vendt på hovedet.
Baggrunden for den meget løselige beskrivelse af den nye å var, at
der hurtigt meldte sig en vis ydmyghed overfor vandets kræfter i
forbindelse med åens vandføringsvariation på 4-40 m3/s, samt en
erkendelse af, at hverken vores egen viden eller økonomiske
ressourcer rakte til en mere præcis og tæt beregning af stabile profiler
med henblik på at undgå såvel erosion som aflejring.
Projektbeskrivelsen kom derfor kun til at indeholde tegninger af
stiliserede profiler.
Desuagtet skulle vi vurdere de afvandingsmæssige konsekvenser af
gensnoningen. Det skete i PROKA, hvor det nye vandløb blev
designet. Vandspejlsberegninger viste, at der ved middelvandføring
ville ske en 10-15 cm stor hævning af vandspejlet umiddelbart
opstrøms øverste åslynge. Beregningerne viste sig at holde stik.
Ved licitation over projektet indkom 17 tilbud varierende mellem 1,57
og 3,77 mio. kr. Det billigste tilbud blev valgt. Før gravemaskinerne
gik i gang, blev gravepersonalet grundigt instrueret i hvorledes
profilerne i naturligt snoede vandløb ser ud i sving og på lige
strækninger. Hensigten var at tegne et billede på nethinden af
hvordan de skulle forme vandløbslejet under hensyn til de løseligt
fastlagte rammer. Det var en stor succes, og opgaven blev desto
mere spændende for gravepersonalet.
Åslyngerne 1 og 3 blev åbnet i 1999, hvor der i september blev holdt
indvielse. Et par uger efter faldt der på 14 dage hvad der svarer til 3-4
måneders nedbør. Åens vandføring steg til 50 m3/s, og åens
vandstand steg 2,5 m! I hele ådalen stod der 1-1½ m vand.
Entreprenøren nåede i sidste øjeblik at redde maskiner og jernplader
mv. Han nåede også at fore brinken i indgangen til slynge 3 med sten
og grus. Spændende var det at foretage den første besigtigelse efter
at vandspejlet var faldet til ”normalt” niveau. Det viste sig at alle såvel gamle som nye - brinker havde modstået vandmængderne.
Projektet afsluttedes i 2000 med åbning af slyngerne 2 og 4 uden
større dramatik. Der var da opgravet, flyttet og deponeret 60.000 m3
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Projektdata:
jord og ”plutte”, udlagt 11 gydebanker (i alt 1.500 m3 grus) og
Projektansvarlig: Ribe Amt
brinksikret med 600 m3 sten ved et enkelt hus på kanten af åen ved
Projekteret af: Ribe Amt
udløbet af slynge 3.
Etableringsår: 1999-2000
Samlede udgifter: 2 mio. kr.
Finansiering: JL-fonden (1 mio. kr.),
Ribe Amt (600.000 kr.), Varde
Kommune (200.000 kr.), DN
(100.000 kr.), Miljøstyrelsen (100.000
kr.)
Vandløbsdata:
Opland: 850 km2
Afstrømning: Max.: 50.000 l/s, min.:
4.300 l/s, middel: 12.500 l/s
Målsætning: Laksefiskevand- B2.
Restaureringsdata:
Længde: Før 1.400 m, efter: 2.800 m
Brede: Ovenbredde: 18-22 m,
bundbredde: 10-15 m
Hældning: ~ 0,1 ‰
Udlagt gydegrus: 1.500 m3
Opgravet jord: 60.000 m3
Varde Å efter gensnoning

Erfaringer med projektet
Gensnoningen af Varde Å er meget værdsat af såvel lodsejere og
lokalsamfund som øvrige borgere i amtet, som kan nyde resultatet på
nærmeste hold, når de færdes på naturstien fra Bække til Blåvand.
Sportsfiskerne melder om særdeles gode fangster i området.
Kanosejlere får en helt anderledes og spændende oplevelse ved
sejlads på den gensnoede å.
Der er ikke lavet egentlige biologiske effektundersøgelser, hvilket er
særdeles vanskeligt i den 1½-2 m dybe å. Rent naturgeografisk kan
det konstateres at det nye åløb er stabilt, selvom der ikke generelt er
foretaget brinksikringer i svingene.

Kontakt
Ove Kann
Ribe Amt
Sorsigvej 35
6760 Ribe
tlf.: 7988 6805
e-mail: ok@ribeamt.dk
Efter 1/1 2007
Lindet Statsskovdistrikt
Landsdelscenter
Sydjylland, Stensbækvej 29,
6510 Gram,
Tlf.: 74826105.
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Projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale, afholdelse af licitation
samt tilsyn med anlægsarbejdet skete i nært samarbejde mellem
amtets vejafdeling og vandmiljøkontor, hvilket var meget frugtbart – et
samarbejde som er fortsat i andre lignende projekter.

Eksempel nr. 18

Genslyngning og vådområdeprojekt i
Halkær Ådal ved Års
Beskrivelse af området
Halkær Ådal er en tunneldal der strækker sig nord/syd gennem det
vestlige Himmerland. Området ligger i den øvre smalle del af ådalen.
I forbindelse med mølledrift har Halkær Å været reguleret allerede da
de tidlige kort blev lavet for 200 år siden. Siden er den flyttet til et
reguleret forløb i bunden af ådalen.
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Halkær Å
Af Ole Schwalbe Madsen
Nordjyllands Amt

Projektets formål
Formålet med projektet er
- at nedsætte udvaskningen af næringsstoffer og okker gennem en
hævning af grundvandsstanden i ådalen og dermed medvirke til
landbrugets opfyldelse af vandmiljøplanens målsætninger,
- at genskabe værdifulde naturområder som enge, vådområder samt
at forbedre vandløbets fysiske forhold til gavn for bl.a. plante- og
dyrelivet,
- at give mulighed for offentlig adgang til en sti i dele af området.
Projektbeskrivelse
Slyngningsprojektet er gennemført i flere etaper. I 1999 blev der lavet
slyngning af Halkær Å på en 1 km strækning omkring Aggersundvej.
Den ene del af området er kommunalt ejet, mens den anden del er
gennemført med en MVJ-aftale om ændret afvanding.
I 2004 gennemførtes et vådområdeprojekt for en strækning i
forlængelse af dette og for en længere strækning mellem
rensningsanlægget og Ågårds Bro.

Snoninger under udgravning
Oversigtskort
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Halkær Å er slynget på 2 strækninger. En strækning opstrøms
Roldvej og strækning fra Ågårds Bro og opstrøms mod
rensningsanlægget. Der etableres 2020 m nyt slynget forløb af
Herredsbækken. Den nedre del af Sillevad Bæk slynges på en
strækning af 665 m. Der etableres et nyt slynget forløb af Gundestrup
Bæk nedstrøms vejen Sjøstrupbro.
I Herredsbækken opstrøms Roldvej samt opstrøms Ågårds Bro
etableres gydebanker. I den nedre del af Gundestrup Bæk samt
Sillevad Bæk etableres ligeledes gydebanker. Bunden i det nye
vandløb blev hævet i forhold til den eksisterende bund. Der er sket
en indsnævring af vandløbets bredde i forhold til den nuværende
situation. Vedligeholdelse af det nye vandløb er blevet reduceret. Der
kan forventes oversvømmelser af de lave arealer langs det nye
vandløb ved store afstrømninger.
Der er foretaget afbrydelser af dræn på arealerne i projektområdet,
således at den drænende effekt sløjfes.

Erfaringer med projektet
Umiddelbart inden arbejdet begyndte i 1999 blev der elektrofisket på
alle de 300 m af åen nedstrøms Aggersundvej, som skulle
genslynges. Der blev fanget 10 fisk, 8 ørreder og 2 ål.
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Projektdata:
Projektansvarlig: Nordjyllands Amt
Projekteret af: Hedeselskabet og
Nordjyllands Amt
Etableringsår: 1999 og 2004
Samlede udgifter Anlæg 1999: ca.
350.000.
Anlæg 2004: 850.000 +
lodsejererstatning 750.000.
Finansiering: Skov- Og
Naturstyrelsen (vådområde) og
Nordjyllands Amt.
Vandløbsdata:
Opland: (27 km2 )
Afstrømninmg: Max 1580, min 130
og mid 330 l/s
Målsætning: B1/B2
Forureningsgrad før og efter: II

Elektrobefiskningen er gentaget i august 2004 på 100 m af den nu
genslyngede strækning. Her blev fanget 585 ørreder af en længde
mellem 6 og 23 cm, mest ørredyngel på 6 - 10 cm. Da der ikke har
været udsat fisk de senere år, er der tale om en naturlig
selvproduktion. Bestandstætheden ligger med 365 fisk pr. 100 m²
ikke alene blandt de højest registrerede i Nordjylland, men også i
Danmark.
Publikationer fra projektet
www.nja.dk/Serviceomraader/NaturOgMiljoe/Natur/HalkaerAadal/
IndsatsomraadetHalkaerAadalLok21.htm
og
http://www.nja.dk/Serviceomraader/NaturOgMiljoe/Natur/HalkaerAad
al/IndsatsomraadetHalkaerLok28.htm

Restaureringsdata:
Længde: i alt 3 km + ca. 1 km tilløb.
Brede Hældning. 1,5 m, 2,0 m anlæg
varierende 1:1 – 1:5
Udlagt sten:57 m3
Udlagt Gydegrus: 400 m3
opgravet jord: 5000 m3
hældning 0,4‰ – 2,9 ‰

Kontakt
Gustav Schaarup
Nordjyllands Amt
Niels Bohrsvej 30
9220 Aalborg Øst
email: amt.gus@nja.dk
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Tykskallet Malermusling
(Unio crassus)
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Eksempel nr. 19

Odense Å, VMP II-vådområdeprojekt og
genslyngning
Beskrivelse af området
På Midtfyn, opstrøms for Brobyværk ved Søhule, ca. 46 km fra
udløbet i Seden Strand.
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Tørringe Bæk og Odense Å
Af Lars Bangsgaard
Fyns Amt

oversigtskort

I perioderne fra 1944 til 1946 og fra 1948 til 1950 blev 13,4 km af
Odense Å opstrøms Brobyværk, inkl. dele af Silke Å, Sallinge Å,
Hågerup Å og Tørringe Bæk reguleret.
Reguleringen blev gennemført med store offentlige tilskud og ofte
under protest fra flere lodsejere. Ved reguleringen blev Odense Å
rettet ud og dermed forkortet med 2,2 km og gravet indtil 1,2 m
dybere i terrænet. Det regulerede vandløb blev anlagt med en
bundbredde på mellem 5 og 9,5 m, med trapezformet profil, med plan
bund, med faskiner langs begge sider, med et fald på mellem 0,5 og
0,7 ‰ og med et skråningsanlæg på 1:1.25. Der blev i alt opgravet
ca. 205.000 m³
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I 2003 lå bunden af Odense Å indtil 0,5 m dybere i terrænet end
umiddelbart efter reguleringen og som foreskrevet i regulativet.
Bundmaterialet, som overvejende bestod af sand, var ikke gravet op,
men eroderet væk ved vandets egen kraft.
Projektets formål
Hovedformålet med projektet var at genskabe 78 ha vådområder med
våde og tørre enge langs Odense Å, som kan omsætte og nedbryde
en del af det kvælstof, der tilføres vandmiljøet fra de dyrkede marker.
Projektet blev gennemført som led i Vandmiljøplan II. Ud over
hovedmålet var der følgende delmål med projektet:
Snoning under udgravning

1. Øge naturværdierne langs vandløbene.
2. Forbedre forholdene for fisk, smådyr og planter i Odense Å
ved genslyngning samt udlægning af sten og grus.
3. Skabe et levested for fugle.
4. Sikre at Odense Å fortsat kan afvande bagvedliggende
landbrugsarealer.
5. Skabe sammenhæng mellem eksisterende naturarealer.
Projektbeskrivelse
I 2003 blev 3,6 km af Odense Å gensnoet og dermed forlænget med
ca. 1,2 km, og vandløbsbunden blev hævet til et niveau mellem det
oprindelige vandløb inden reguleringen og det nygravede vandløb
lige efter reguleringen, hvilket var indtil 1 m over den daværende
bund.
Som overgang i nedstrøms ende blev der etableret en ca. 185 m lang
stensat faldudligning.
Alle dræn blev om muligt ført til terræn med nye udløb inden for
projektområdet. Der blev etableret en ny markvejsbro over Odense Å
for at sikre en lodsejer adgang til erstatningsjord.
Projektet er gennemført ved frivillige aftaler med lodsejerne i
projektområdet. Lodsejerne er kompenseret med enten en
éngangserstatning, MVJ eller med erstatningsjord. Hele
projektområdet er efter realisering fortsat på private hænder.
Udlægningen af grus i Odense Å har desuden betydet, at ørrederne
igen har mulighed for at gyde på de pågældende strækninger. I
vinteren 2003 er der observeret gydende havørreder på den nye
genslyngede strækning.
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Vådområdet langs Odense Å og Tørringe Bæk forventes at kunne
fjerne ca. 18 tons kvælstof fra vandmiljøet om året.
Ved at genslynge Odense Å, genskabe det hydrologiske sammenspil
mellem vandløb og de ånære arealer, udlægge gydegrus og ved
efterfølgende at begrænse vedligeholdelsen er de fysiske forhold i
åen blevet væsentlig forbedret. Det har skabt et bedre grundlag for et
mere varieret dyre- og planteliv i vandløbene.
Odense Å er udpeget som EF-habitatområde for flere forskellige dyr
og naturtyper. Habitatarterne er bl.a. pigsmerling, bæklampret og
tykskallet malermusling. Projektet skal sikre en gunstig
bevaringsstatus for disse arter og naturområder.
Erfaringer med projektet
I det omfang det er muligt, bør der sikres tilstrækkelig med projektjord
omkring nye slyngninger, således at vandløbet naturligt kan
mæandrere i ådalen i fremtiden. I modsat fald er det nødvendigt at
fiksere slyngningerne med stensikringer for at undgå, at vandløbet
slynger sig ind i dyrkede marker.
Umiddelbart efter genslyngningen har der været en betydelig
materialevandring på strækningen.
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Projektdata:
Projektansvarlig: Fyns Amt
Projekteret af: COWI A/S
Etableringsår:2003
Anlægsudgifter: 1,3 mio. kr.
(inkl. 310.000 kr. til ny markvejsbro)
Forundersøgelse: 150.000 kr.
Projektering & tilsyn: 410.000 kr.
Samlede udgifter: 4,9 mio. kr.
Fyns Amt: 3,2 mio. kr.
Skov- og Naturstyrelsen: 1,7 mio kr..

For at begrænse denne sandvandring blev flere strækninger af det
gamle regulerede forløb genanvendt som sandfang på grund af
bredere et profil og en større dybde end i det nye forløb.
På ydersiderne af svingene blev der udlagt armeringsmåtter for at
undgå unødvendig erosion af siderne umiddelbart efter
anlægsarbejdet. Måtterne fungerede ikke efter hensigten, idet de blev
skåret i stykker af is i den første vinter efter afslutningen af
anlægsarbejdet.

Vandløbsdata:
Opland: 310 km2 (ca. 10 % af Fyns
samlede areal)
Afstrømning:
Maksimum = 18.400 l/s,
Median minimum = 400 l/s
Middel = 2.400 l/s
Forureningsgrad før:(4-5)(2003)
Målsætning: Gyde og opvækst
område for laksefisk
Restaureringsdata
Oversvømmelser
Slyngninger: 15
Længde: 4.8 km
Bundbredde: 5 m
Bundhældning: 0,4 – 0,5 ‰
Gydebanker: 9 stk. 20 m lange
Udlagt grus og sten: 1300 m³
Opgravet jord: 30.000 m³
Omlagte ledninger: 450 m
Skråningsanlæg: varierer mellem 1:1
i svingenes yderside og 1:3 I
svingenes inderside

Kontakt
Lars Bangsgaard,
Fyns Amt,
Ørbækvej 100,
5220 Odense SØ
tlf. 65 56 18 93,
email: lgb@anv.fyns-amt.dk.
Efter 1/1 2007
Fyns Statsskovdistrekt
Claes Levin Petersen
Fyns Amt
Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
tlf. 65 56 18 62,
email: clp@anv.fyns-amt.dk.
Efter 1/1 2007
Svendborg Kommune
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Gels Å ved Bevtoft - genslyngning og
genskabelse af våde enge

Eksempel nr. 20
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Beskrivelse af området
Gels Å er en del af Ribe Å-systemet, der har sit udspring kun få km
fra den sønderjyske østkyst. Ved Bevtoft løber Gels Å i en ret smal
ådal.
På denne strækning blev åen udrettet og reguleret i 1952. Siden da
har jorden sat sig og mistet sin værdi som dyrkningssikker landbrugsjord, hvorfor størstedelen bruges til ekstensiv græsning. Gels Å er
som mange andre regulerede vandløb præget af sandvandring.
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Gels Å
Af Ole Ottesen
Sønderjyllands Amt

Oversigtskort

Projektets formål
Formålet med projektet var at omdanne det lige, kanalagtige vandløb
til et slynget og smukt vandløb og samtidig skabe bedre fysiske
forhold i vandløbet og dermed bedre levevilkår for planter, smådyr og
fisk. Det var ligeledes formålet at genskabe kontakt mellem
engområdet og vandløbet, og der var rekreative interesser ikke
mindst på baggrund af projektområdets bynære placering.
Projektbeskrivelse
Projektet blev gennemført i efteråret 1989. Det startede ved Bevtoft
Mølle, hvor et 60 cm højt styrt blev udjævnet. Fra møllen og langs
Bevtoft blev 1340 m lige vandløb omlagt til 1850 m slynget vandløb.
Der blev udlagt 18 gydebanker. For at tilnærme forholdene i naturlige
vandløb blev der etableret dybe områder i meanderbuerne og lave
strygafsnit imellem meanderbuerne. Samtidig blev vandløbsprofilerne
udformet med flade anlæg i indersiden af meanderbuerne og stejle
anlæg i ydersiden.
Erfaringer med projektet
Det viste sig at naturen hurtigt helede sårene efter det store indgreb,
som et genslyngningsprojekt må siges at være. Allerede året efter
gennemførelsen var det svært at se at vandløbet var nygravet.
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Projektdata:
Projektansvarlig: Sønderjyllands Amt
Projekteret af: Sønderjyllands Amt
Etableringsår: 1989
Samlede udgifter: 1,3 mio. kr. ekskl.
moms)
Finansiering: Miljøstyrelsen, Skovog Naturstyrelsen, Alvingfonden,
Tipsmidlerne, Nr. Rangstrup
Kommune og Sønderjyllands Amt.
Vandløbsdata:
Opland: 113 km2
Afstrømninmg: Maksimum: 7.950
l/sek., minimum: 660 l/sek. og
middel: 1490 l/s
Målsætning: gyde- og yngel
opvækstområde for laksefisk
forureningsgrad før: II = ret svagt
forurenet. Efter: II.
Restaureringsdata
Længde før/efter: 1.340m/1.850 m
Bundbredde: 5 m
Vandløbsbredde: 7 – 8 m
Hældning: 0,9 promille
Udlagt sten: 1.000 m3
Udlagt gydegrus: 750 m3
Opgravet jord: 15.000 m3

Kontakt
Ole Ottosen
Sønderjyllands Amt
tlf: 74335065
e-mail: oo@sja.dk.
efter 1/1 2007
Åbenrå Kommune
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I de første år efter projektgennemførelsen har DMU og
Sønderjyllands Amt gennemført en række undersøgelser af
effekterne af projektet. Den miljømæssige effekt for vandløb og de
vandløbsnære arealer som følge af restaureringen er nærmere
beskrevet i ”Faglig rapport nr. 110 fra DMU”, som blev udgivet i 1994.
Heraf fremgår blandt andet, at vandplanter og bunddyr hurtigt
indvandrede til den restaurerede strækning. Allerede efter 1½ år var
der etableret et mere artsrigt dyre- og planteliv på den restaurerede
strækning end på en opstrøms liggende referencestrækning.
De rekreative forhold er ligeledes blevet væsentligt forbedret i
området, og der er ved etablering af stisystem langs en mindre del af
den restaurerede strækning skabt gode adgangsmuligheder for
offentligheden.

Eksempel på udformning af en gydebanke i Gels Å ved Bevtofte

Eksempel nr. 21

Krogbækken – genslyngning uden koter og
vedligeholdelse
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Beskrivelse af området
I 1998 blev dalbunden på projektstrækningen omfattet af en MVJ
ordning om ændret afvanding, og drænene blev afbrudt. I den
forbindelse fandt vi nogle kort, der viste at vandløbet havde haft et
helt andet forløb. På kort fra 1835, ældre luftfotos og på gamle
matrikelkort kan det ses, at vandløbet har haft et meget kroget og
uregelmæssigt forløb, der har givet mulighed for et meget varieret
vandløb. Da der allerede var sket en afbrydelse af drænene på de
omkringliggende jorder, ville det skabe større helhed i projektet hvis
vandløbet også blev genslynget. I efteråret 2001 lavede vi en
genslyngning af Krogbækken i samarbejde med ejeren af arealerne.

"

Krogbæk
Af Søren Madsen
Storstrøms Amt

Kort fra 1835. Udretningen af vandløbet er vist med blåt

Projektets formål
Formålet var at genfinde de gamle slyngninger i vandløbet og grave
dem fri, dels ved at bruge gamle kort og luftfoto og dels ved at grave
pløjelaget væk i render for at fastslå forløbet af de tidligere vandløb.
Det var hensigten at komme så tæt på det oprindelige løb som muligt.
Herved ville der fremkomme et vandløbsprofil der fra starten ville
være i balance med de hydrologiske forhold.
Projektbeskrivelse
Der skulle graves ca. 6000 m³ jord op i området. Hvis det viste sig
nødvendigt, skulle der etableres et engangssandfang i den nedre del
af projektområdet. Der suppleredes med sten og grus i vandløbsbunden hvor det fandtes nødvendigt. Der etableredes en fladvandet
sø på ca. 500 m². Der etableredes ekstra overgange til kreaturer i
projektområderne hvis områder af engen blev isolerede ved
udgravningerne af åslyngerne.

Oversigtskort
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Der plantedes enkeltstående rødel langs vandløbskanten af det ny
udgravede vandløb. Krogbækken skulle genslynges over en 1,1 km
lang strækning. Herved ville vandløbet blive ca. 300 m længere.
Med undtagelse af de første 200 m var der ikke fastlagt nogen koter
for vandløbets størrelse. Det var meningen at grave vandløbet så tæt
på det oprindelige forløb som muligt samt at undgå vandløbsvedligeholdelse på strækningen.
Udlægning af grydegrus

Projektkort efter genslyngningen

Før og efter

Erfaringer med projektet
Det var umuligt at finde det oprindelige løb ved at grave pløjelaget
væk og så se hvor vandløbet har ligget. Det skyldes at vandløbet har
løbet overalt i dalbunden de sidste par tusinde år, og derved er al
jorden i dalbunden omlejret. Derfor blev forløbet skønnet ud fra gamle
kort.
Derimod var det en stor gevinst at grave vandløbet uden koter og fra
siden. Det at entreprenøren graver fra siden betyder at der bliver en
større variation i dybde og bredde end hvis der graves baglæns. Det
ses på nedenstående figur.

Gravning fra siden
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krogbækken
VASP
dec. 2004

Dybeste punkt i tværprofilet

nov. 2001
dec. 2004

Terræn i venstre side
Terræn i højre side

Terræn i venstre side

regulativ forslag

Opmålt vandspejl

Terræn i højre side

Dybeste punkt i tværprofilet

Opmålt vandspejl

Kote i m 1:75

10.0
Slut genslyngning

Overkant frontmur Indløb
Overkant frontmur Udløb

Overkant frontmur Indløb
Overkant frontmur Udløb
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Overkant frontmur Udløb
Start genslyngning

10.0

2.5

0.0

0.0

-2.5

-2.5

-5.0

-5.0
4100

5263

2.5

5210
5213

5.0

4757
4762

5.0

4554
4556

7.5

4146
4150
4150

7.5

4200

4300

4400

4500

4600

4700

4800

4900

5000

5100

5200
5300
Station i m 1:5000

Figur der med grøn viser dalbund, med blå vandspejl og med sort opmåling af bund
før og efter reguleringen i 2001

Til bestemmelse af gydegrusets størrelse blev der taget stenprøver i
vandløbet før reguleringen, både på strækningen og opstrøms. Disse
stenprøver er sigtet på stedet. Der var dog betydelig variation, så der
skulle som minimum tages 10 til 15 prøver.

Bestemmelsen af stenstørrelser
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Projektdata
Projektansvarlig: Storstrøms Amt
Projekteret af : Storstrøms Amt
Etableringsår: 2001
Samlede udgifter: 286.000 kr
Finansiering: Storstrøms Amt med
tilskud fra Fisketegnsmidlerne og
Skov- og Naturstyrelsen

Dybden i vandløbet tror jeg vi har ramt fint, da vandløbet
oversvømmer dalbunden 1 til 2 gange om året. Gydegruset flytter sig
også kun lidt, så det er relativt stabilt.

For at udvikle et godt vandløb er det vores vurdering at det er vigtigt
at lade vandløbene ligge uden at slå undervandsplanterne. Herved
opnås den største gevinst for naturen. Det er relativt simpelt på
østdanske vandløb med et stort fald og lav sommervandføring, men
også nødvendigt da vandstanden i vandløbet ellers bliver for lille om
Vandløbsdata
sommeren. Vandløbet har indtil videre vist god evne til at holde sig
Opland 44 km2
afstrømning max 2500 til 3600 l/s om selv.
vinteren og min 20 til 30 l/s om
sommeren.
B1 vandløb
Vandløbsdata.
Længde før 0,8 km
efter 1.1 km
Bredde 1 til 3 m
Hældning 4-2 promille
Gydegrud 120 m3
Sten 3m3
Dalbund 7,5 ha.

Kontakt
Søren Madsen
Storstrøms Amt
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.
tlf: 54 84 48 18
email: mad@npk.stam.dk
efter 1/1 2007
Næstved Kommune
Brogade 2
4700 Næstved
tlf.: 55 88 55 88
email: sorma@naestved.dk
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For at få en så god passage af kreatur til engen som muligt, blev der
lavet to ekstra broer i jern uden fundering, men med ca. 4 m²
jernplade svejset på broen i hver side. Fordelen ved denne metode er
at broen let kan flyttes med en rendegraver i takt med at bækken
flytter sig.

Svejsning af bro. Broen er flytbar og ligger kun på de plader der ses nederst i begge
ender. Der placeres 5 cm jord på brodækket

Eksempel nr. 22

Naturgenopretning ved Bruså Mølle Fiskeri
Beskrivelse af området
Bruså Mølle Fiskeri ligger i Vesthimmerland og grænser op til det
fredede område som udgør de vesthimmerlandske heder. Bruså har
udløb til Limfjorden via Dybvad Å.
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Projektlokalitet
"

Bruså

Af Ole Schwalbe Madsen
Nordjyllands Amt

Oversigtskort
Dambruget blev oprettet i 1958. Tidligere var der en vandmølle ved
dambruget. Vandmøllen blev anlagt mellem 1816 og 1880. Kort fra
1880 viser vandmøllen og en større møllesø, desuden er det meste af
vandløbet inden for projektområdet udrettet på dette tidspunkt. Kort
fra 1816 viser det oprindelige, stærkt slyngede forløb af Bruså uden
vandmølle.

De gamle slyng indtegnet på luftfoto
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I forbindelse med dambruget blev der etableret en opstemning med
en højdeforskel på ca. 1,6 m, og der blev udgravet et nyt forløb af åen
som udgjorde dambrugets fødekanal. I 1990 blev der etableret en
fisketrappe ved opstemningen. Opstemningen bevirkede at vandløbet
over en strækning på ca. 500 m havde meget dårlige fysiske forhold
(lille fald og kanalpræget). Opstrøms projektområdet findes stadig ca.
1 km ureguleret vandløb som løber gennem et hedeområde.
nedstående billede viser de to udrettede forløb af Bruså, fiskedamme
og stemmeværk/fisketrappens placering.

kort over området

På ovenstående kortses også lidt af det slyngede forløb opstrøms
projektområdet. Det gamle udrettede forløb var tørlagt på nær det
nederste stykke som fungerede som dambrugets bagkanal. Mellem
de to vandløb var der en stor jordvold fra opgravningen af det
nuværende forløb. Fredningsgrænsen går fra fiskedammene (St.
1808 )
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og opstrøms. Jordvolden og de to vandløb virkede som et grimt
fremmedelement i et ellers meget flot landskab.
Dambrugsproduktionen ophørte i 2000. I forbindelse med salg af
ejendommen ønskede den nye ejer at der blev foretaget
naturgenopretning af arealet og henvendte sig til amtet. Der er ikke
udbetalt erstatning for dambrugets nedlæggelse.
Der er ikke foretaget befiskningsundersøgelse før projektets opstart,
men noget tyder på at strækningen var næsten fisketom (der var kun
få fisk som skulle flyttes!).
Projektets formål
Formålet med projektet var at genskabe åen således at den kom tæt
på det oprindelige. Samtidig var det et mål i sig selv at få skabt en
landskabelig helhed idet projektarealet ligger inden for/grænser op til
fredningen af de himmerlandske heder. Som en del af
genetableringen af åen var det også formålet at få skabt
gydeområder for laksefisk, som åsystemet ellers er fattigt på.
Projektbeskrivelse
Dambrugsarealet blev planeret, og der blev gravet et nyt vandløb på
dette areal. Fisketrappen/stemmeværket blev nedlagt. Det nye
vandløb fik udløb ved fisketrappen og i en kote svarende til
nedstrøms denne. De to udrettede vandløb på denne strækning blev
opfyldt med jord. Denne strækning fik det største fald, og der blev
udlagt en del gydebanker. Den del af dambrugsarealet som lå
nedstrøms Hylkærvej, (se forrige kort) blev kun planeret af ejeren
selv. Der blev udlagt gydebanker fra fisketrappen til ca. 50 m
nedstrøms Hylkærvej.

kort efter genslyngningen

87

På strækningen opstrøms dambrugsarealet blev en del af det gamle
udrettede vandløb benyttet, idet denne havde fine fysiske forhold med
en harmonisk bredde. Der blev etableret enkelte nye slyng på denne
strækning. Der var lidt mindre fald til rådighed på den øvre strækning,
og der blev kun udlagt enkelte gydebanker. Hele det udrettede
vandløb blev opfyldt med jord. På forrige kortses luftfoto fra 2004
som viser det nye forløb af Bruså.
Idet der inden for projektområdet allerede var en rig natur, blev der i
projektudformningen taget hensyn til dette. Bl.a. var der i det gamle
udrettede forløb en del store startuer.
I forbindelse med udformningen af slyngene blev de naturlige slyng,
som fandtes opstrøms projektområdet, studeret nøje. Vi fandt bl.a. ud
af at terrænet langs indersiden af slyngene generelt lå meget lavere
end ydersiderne i en bræmme på op til 15 m. Brinkanlægget omkring
vandspejlet var derimod oftest lodret. På nedstående foto ses
princippet på de nye slyng.

3 år senere
gravningen af de nye slyngninger

Der var tale om et meget stort jordarbejde for at få projektet tilpasset
det omgivende landskab.
Der blev efter ejerens ønske udgravet en mindre sø.
I forlængelse af projektet blev det aftalt med kommunen og
lodsejerne oven for projektet at der på den naturlige strækning ikke
fremover skulle skæres grøde. Inden for projektområdet er det aftalt
at der ikke er krav til grødeskæring. Udover at ophør af grødeskæring
vil give flere arter af vandplanter og skjul for fisk, skulle grøden også
have til formål at dæmpe sandvandring, idet åen løber gennem et
sandet hedeområde.
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Projektdata:
Projektansvarlig: Nordjyllands Amt
Projekteret af: Nordjyllands Amt
Etableringsår: 2003
Samlede udgifter: 390.000 kr. ekskl.
moms
Finansiering: Tilskud fra fiskeplejen
15000 kr.

Erfaringer med projektet
Projektet har levet op til forventningerne. Det er blevet meget rost af
de lokale. Designet af åslyngene og terrænet virker ”rigtigt” og ser
naturligt ud.
Der blev ikke lavet detaljerede tegninger af slyngenes udformning. I
stedet havde vi gravføreren med ude at studere slyngene og han
lavede løbende justeringer under anlægsarbejdet. Det fungerede
rigtigt godt.

Vandløbsdata:
Opland: 18 km2)
Afstrømning: Max 900 l/s, min 85 l/s På nedstående billeder fra hhv. dambruget og volden mellem de to
og mid 180 l/s
vandløb før renoveringen.
Målsætning: B1
forureningsgrad før : 6.
Publikationer fra projektet
der forventes en klasse 7.
. Restaureringsdata:
Længde: 950 m
Bundbredde: varieret (1-2 m),
regulativkrav: 1 m., skråningsanlæg:
1:1 (regulativkrav)
Udlagt sten: kun få
Udlagt Gydegrus: ca. 90 m³
opgravet jord: fra vandløb ca. 3000
m³,
store mængder jord flyttet i
forbindelse med renovering af
dambrugsareal ca. 5000 m³
Vandløbets fald varierer fra 1 til 7 ‰,
gennemsnit 2,5 ‰.

Kontakt
Ole Schwalbe Madsen
Nordjyllands Amt
Niels Bohrsvej 30
9220 Aalborg Øst
tlf. 96351419
email: amt.osm@nja.dk.

Der er endnu ikke lavet en Webside om projektet, men den vil
komme.

før genslyngningen
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Flodkrebs
Astacus astacus
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Eksempel nr. 23

Tryggevælde Å - et ådalsprojekt
Beskrivelse af området
Tryggevælde Å ligger på det østlige Sjælland ca. 60 km syd for
København. Vandløbet er et af de større vandløb på Sjælland. På
steder hvor genslyngningen er foretaget, falder vandløbet fra en lille
ådal i ca. 50 m bredde til en stor ådal der er 200-300 m bred. Da den
store ådal ligger dybere end er der godt fald på Tryggevælde Å, op til
4 promille.
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Tryggevælde Å
Af Søren Madsen
Storstrøms Amt

Oversigtskort

Tryggevælde Å er udrettet i hele sin længde, der er over 25 km. Åen
blev rettet ud allerede i 1870’erne og er senere uddybet yderligere i
1950’erne. Ådalen er på denne strækning i landbrugsmæssig omdrift
med enkelte små skovområder omkring. Denne intensive brug af
ådalen medfører at Tryggevælde Å er stærkt kanaliseret og sænket 2
til 3,5 m under ådalens bund.
Projektets formål
En genopretning af selve Tryggevælde Å til dens naturlige fysik vil
have stor virkning på hele vandløbssystemet. Det ville skabe bedre
levesteder og gydemuligheder for blandt andet ørreden. Derudover
ville det give en meget smuk ådal med et snoet vandløb.
Projektbeskrivelse
Det var vigtigt at genfinde de gamle snoninger i vandløbet, delvis ved
at bruge gamle kort og luftfoto. Hensigten var at grave så tæt på det
oprindelige løb som muligt og derved skabe et vandløbsprofil, der fra
starten ville være i balance med de hydrologiske forhold.
Det var vores opfattelse, at den begrænsede fiskebestand
hovedsageligt skyldes utilstrækkelige fysiske forhold i vandløbet.
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Udsnit af opmålingen ved udretningen af Tryggevælde Å

De nye slyngninger på den 2,7 km lange strækning af Tryggevælde Å
er det største naturgenopretningsprojekt af sin art i Storstrøms Amt.
Tilrettelæggelsen af projektet skete i samarbejde med lodsejerne og
Køge Sportsfiskerforening. Storstrøms Amt har flyttet 12.000 m³ jord
og lagt 350 m³ sten og grus ud i den nye slyngede del af
Tryggevælde Å. Ved at få åen til at slynge sig igen bliver der både
bedre gydemuligheder for ørreder og bedre levesteder

Projektkort
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for andre fisk, smådyr og planter. Desuden ville det have en gavnlig
virkning på hele vandløbssystemet i området at genoprette
Tryggevælde Å.
Det er ikke kun åens dyr der ville få glæde af projektet, men også
områdets beboere. Der anlægges en natursti langs den nye slyngede
å-strækning.

Parti af ny slynge med 3,5 promille fald

Eftersom Tryggevælde Å blev opmålt i 1870 i forbindelsen med
reguleringen, var det nemt at genfinde åens bredde og dybde. Det
var bemærkelsesværdigt at åen ikke lå særligt dybt. Åbunden lå i
gennemsnit 50 cm under terræn.
På visse strækninger var åen udrettet allerede i 1870. På disse
strækninger kopierede vi et slynget forløb få km opstrøms.
Erfaringer med projektet
Der er gode erfaringer med at grave i varierede bredder og at lægge
vandløbet højt i terrænet ( 0,5 meter under terræn). Allerede det
første år har der være en dynamisk udvikling i vandløbet, og det
arbejder med brink og sider og bund. Desuden er det visuelle indtryk
af vandløbet meget bedre når vandløbsbunden ligger højt i stedet for
1 til 1,5 m under terrænet.
I det sidste sving vi åbnede, manglede vi sten til at sikre brinken ved
det gamle lige løb. Derfor lavede vi et fladt dige oven på opfyldet i det
gamle løb på 30 til 40 cm, så terrænet her er højere end det øvrige
terræn.
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Projektdata:
Projektansvarlig: Storstrøms Amt
Projekteret af: Storstrøms Amt
Etableringsår 2006
Samlede udgifter 1 mio. kr.
Storstrøms Amt
Roskilde Amt
Fisketegnmidler
Vandløbsdata:
Opland: (130 km2 )
Afstrømning:
Max 10360l/s
Min 20 l/s
Mid 849 l/s
Restaureringsdata
Længde 2.6 km
Bredde mellem 7 og 12 m
Hældning
1,3 km med 1,2 ‰
0,7 km med 3,5 ‰
0,6 km med 0,6 ‰
Udlagt sten 150 m3
Udlagt gydegrus 250 m3
opgravet jord 13000 m3

August 2006

Der kom ikke nogen særlig erosion selv om vandløbet gik over sine
bredder. Det til trods for at den opfyldte jord ligger i ydersiden af et
skarpt sving der falder 3,5 ‰ ved svinget. Det er nok en metode som
vil blive brugt i fremtiden, da det dels er billigere og dels mere
naturligt. Vandløbsbrinker, der kun består af store sten, er ikke en
naturlig vandløbsform i Danmark. Jorden er almindelig morænejord.
Dog har bunden været for uniform, da den er gravet med samme
hældning. Der vil nu blive lagt gydegrus i bunden af vandløbet og der
vil blive uddybet i sving og steder hvor vandløbet i dag er begyndt at
erodere i bunden.

Kontakt
Søren Madsen
Storstrøms Amt
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.
tlf.: 54 84 48 18
email: mad@npk.stam.dk
efter 1/1 2007
Næstved Kommune
Brogade 2
4700 Næstved
tlf.: 55 88 55 88
email: sorma@naestved.dk
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Rimter der gyder i det genslyngede vandløb

Eksempel nr. 24

Sønder Å ådalsprojekt
Begrænsning af vandløbsvedligeholdelsen, gensnoning af udrettede
vandløbsafsnit, lukning af drængrøfter og genskabelse af våde enge.
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Beskrivelse af området
Sønder Å og Sønder Å Opstrøms (Bjerndrup Mølleå, Almstrup Kanal
og Gejlå) er en del af Vidå-systemet. Projektområdet ligger syd for
Tinglev og omfatter en sammenhængende vandløbsstrækning på 24
km. Vandløbene ligger inden for en afgrænset ådalsstrækning på 20
km med et areal på 300 ha. Projektet har direkte forbindelse til
Tinglev Mose, der omfatter et areal på cirka 250 km², som er blevet
restaureret samtidig med gennemførelsen af Sønder Å-projektet.
Projektet er gennemført i perioden 2001-2003 som et Vandmiljøplan
II-projekt.

Sønder Å
Af Ole Ottesen
Sønderjyllands Amt

Oversigtskort

Projektets formål
Formålet med projektet er
- at skabe regulativmæssig mulighed for at opretholde og om muligt
forbedre de eksisterende gode natur- og miljømæssige forhold i
vandløbet og ådalen,
- at forbedre vandkvaliteten i Sønder Å og Sønder Å Opstrøms blandt
andet ved reduktion af okkerbelastningen til vandløbet,
- at sikre, at der fortsat er mosaikker af våde og mindre våde områder
til gavn for planter og dyr – herunder fugle,
- at øge kvælstofomsætningen, primært ved at afbryde dræn og
grøfter, således at kvælstofholdigt drænvand fra højere liggende
marker filtreres gennem engene,
- at forebygge konflikter mellem jordbruget og natur- og miljøinteresser ved at afklare den fremtidige arealanvendelse af ådalens enge.
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Projektbeskrivelse
Foranstaltninger i Sønder Å
Vedligeholdelsen i Sønder Å hører generelt op. Der vil dog være
mulighed for en begrænset grødeskæring i en strømrende inden 1.
april de år, hvor der er særlig meget overvintrende grøde.
Vedligeholdelsen af Sønder Å tager fremover udgangspunkt i
maksimalt tilladte vandstande ved bestemte vandføringer
(kravkurver). Grødeskæring gennemføres kun såfremt samhørende
målinger af vandstand og vandføring viser, at kravkurverne ikke er
overholdt.
Den i regulativet fastsatte vandføringsevne for Sønder Å er ændret,
svarende til en indsnævring af bundbredden med 1,0 m.
For at forbedre de forskellige fiskearters ynglemuligheder er der
udlagt gydegrus på udvalgte steder i Sønder Å.
Foranstaltninger i ådalen
Dræn fra højere liggende arealer er ændret således, at de har fået
udløb tæt på ådalskanten. Dræn og grøfter, der afvandede
engarealerne, er afproppet i terræn eller der er isat stem. Eventuelle
dræn fra ådalsarealerne, der efterfølgende måtte blive fundet, vil
ligeledes blive afproppet.
I forbindelse med projektet er der etableret enkelte vandhuller.
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Projektdata:
Projektansvarlig: Sønderjyllands Amt
Projekteret af: Sønderjyllands Amt
Etableringsår: 2001-2003
Samlede udgifter: 4,7 mio. kr. ekskl.
moms
Finansiering: Miljøstyrelsen, Skovog Naturstyrelsen og Sønderjyllands
Amt.

Foranstaltninger i Sønder Å Opstrøms (Almstrup Kanal,
Bjerndrup Mølleå og Gejlå).
Med projektets gennemførelse er vedligeholdelsen af Almstrup Kanal,
Bjerndrup Mølleå og Gejlå ændret ved at mindske grødeskæring og i
højere grad lade vandløbene overgå til naturvandløb.

Vedligeholdelsen af Bjerndrup Mølleå og Gejlå inden for
projektområdet tager efter projektgennemførelsen udgangspunkt i
kravkurver, dvs. mindst tilladte vandføringer ved bestemte
Vandløbsdata:
vandstande, og der foretages normalt ikke grødeskæring. En
Opland: 260 km2
eventuel grødeskæring gennemføres kun såfremt kravkurverne ikke
Afstrømning: Maksimum: 8.000
er overholdt, og i så fald kun i en strømrende. En eventuel
l/sek., minimum: 800 l/sek. og
grødeskæring skal finde sted inden 1. maj. Vedligeholdelsen af
middel: 2425 l/s
Almstrup Kanal inden for projektområdet ændres til en
Målsætning: Sønder Å og Bjerndrup
strømrendeskæring inden 1. juli.

Mølleå er på projektstrækningen
målsat som laksefiskevand, Gejlå
som gyde- og yngel opvækstområde Den regulativmæssige vandføringsevne for Almstrup Kanal, Gejlå og
for laksefisk og Almstrup Kanal som Bjerndrup Mølleå er ændret svarende til en indsnævring af
bundbredden på 1,0 m.
karpefiskevand.

For at forbedre de forskellige fiskearters ynglemuligheder er der
udlagt gydegrus i bunden af vandløbene på udvalgte steder i et
niveau på op til 10 cm over det nuværende regulativmæssige
bundniveau.
Dræn fra højere liggende marker er etableret med udløb i
ådalsskrænterne. Dræn og drængrøfter, der dræner engarealerne, er
blevet afproppet i terræn.
I Bjerndrup Mølleå ved Broderup, hvor vandløbet er udrettet, er en
strækning på 375 m blevet ført tilbage til et ca. 570 m naturligt slynget
forløb. Ligeledes er et ca. 500 m langt udrettet forløb af
kommunevandløbet Volddalsgrøften blevet gensnoet inden for
projektområdet.
I Gejlå er der etableret to vandhuller på sydsiden af åen.
Erfaringer med projektet
Idet projektet er relativt nyt, er der endnu ikke foretaget en
sammenstilling af erfaringerne.

Kontakt
Ole Ottosen
Sønderjyllands Amt
tlf: 74335065
e-mail: oo@sja.dk.
efter 1/1 2007
Åbenrå Kommune
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