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Formål
• Vandrammedirektivets 

målsætning om god økologisk 
vandløbskvalitet.

• Et væsentlig gyde – og 
opvækstområde for en række 
Natura 2000 arter som 
eksempelvis laks, lampretter, 
odder og Grøn Kølleguldsmed.

• En reduktion i udledningen af 
næringsstofferne N og P.

• Et hensyn de beskyttede og 
rødlistet naturtyper som 
eksempelvis gøgeurter.

• Projektet søger en kobling mellem 
natur og friluftsinteresser.

• Projektets størrelse og synlighed.



Forundersøgelsen skal belyse de tekniske, biologiske og økonomiske 
muligheder for og konsekvenser ved at:

1. Afbryde dræn og anden vandafledning fra de omgivende dyrkede 
arealer og lede vandet ud over vandløbsdalen med henblik på at fjerne 
næringsstoffer.

2. Stoppe grødeskæringen. 

3.Udlægge gydegrus og sten på egnede strækninger for at hæve 
vandstanden samt skabe større fysisk variation samt nye gydemuligheder 
til gavn for plante- og dyrelivet i åen.

4. Fjerne eller reducere opstemningerne ved Kideris og Kølkær Dambrug.

5.Indføre okkerbegrænsende foranstaltninger i fire tilløb til Fjederholt Å, 
samt på en strækning i selve Fjederholt Å.



Projektområdet
• Hele undersøgelses 

området ligger i Herning 
Kommune.

• Undersøgelsesområdet 
udgøres af et 577 ha stort 
område i ådalen på
strækningen fra udløbet i 
Rind Å og ca. 13,7 km 
opstrøms til Granlygård 
opstrøms Kølkær 
Dambrug.

Anvendelse Areal (ha)

Dyrket jord 215

§3 220

Græs og ikke 
beskyttet natur

80

andet 62

I alt 577



Spærringer i vandløbet
• Fjernelse af opstemningen ved 

kideris Dambrug samt ophør af 
produktionen

• Fjernelse af opstemningen ved 
Kølkær Fiskeri



Konsekvenser ved fjernelse af opstemninger

• Fri passage for habitatarterne laks, lampretter mm.
• Den naturlige dynamik i vandløbet
• Opstuvningszonerne opstrøms dambrugene forsvinder
• ”Døde åstrækninger fjernes”
• Der fjernes ca. 14 t kvælstof og 1 t Fosfor fra Kideris Dambrug



Udlægning af gydegrus
• Gydegrus er en mangelvare i Fjederholt Å bl.a. pga. sandvandring 
• Udlægges på stræk med godt fald
• Bedre gydemuligheder for bl.a. laks og lampretter
• Lokale vandstandshævninger



Okker
• Kollund Bæk
• Trindkjær Bæk
• Låsevase Bæk
• Hesselbjerg Bæk
• Langs med åen
• Diffus tilledning til Fjederholt Å

• Der er foretaget en undersøgelse 
af omfanget af okkerproblemerne i 
de fire tilløb Hesselbjerg Bæk, 
Låsevase Bæk, Trindkjær Bæk, 
Kollund Bæk samt på en 
strækning i hovedløbet mellem 
tilløbene, hvor der sker en diffus 
tilledning af okker. 

• Undersøgelsen viste, at alle fire 
tilløb havde relativt høje 
jernkoncentrationer, og at 
jernkoncentrationen i Fjederholt Å
steg på strækningen mellem 
tilløbene. Beregninger viste, at 
tilløbene bidrog med ca. 62 % af 
den samlede okkermængde, som 
blev tilført Fjederholt Å på
strækningen.

• Maks. 0,5 mg/l opløst jern for B1 
og B2 målsatte vandløb













Okkerrensning

• Okkerbassiner
• Hævning af vandstand

• Forslag til placering se 
kort



Konsekvens af okkerreduktion

• Reduktion af opløst jern til Fjederholt Å
• Forbedret vandkvalitet
• Forbedret forhold for fisk og fauna (jern iltes på gæller)
• Vandstandshævninger/vådområder (N & P reduktion)



Afgræsning
• De vandløbsnære naturarealer 

omkring Fjederholt Å består 
overvejende af ferskenge med 
højstaudevegetation og 
pilekrat. Den botaniske værdi 
af de fleste af disse områder er 
ikke særlig høj. 

• En måde at forbedre den 
botaniske værdi af områderne 
på, er at sikre, at områderne 
afgræsses med en tilpas høj 
intensitet.

• De vandløbsnære arealer skal 
være tilgængelige (vandstand)







Resultat af afgræsning



Vedligeholdelsen/grødeskæring
• Grødeskæring fremmer 

de arter, der vokser 
hurtigt, er tolerante 
overfor forstyrrelser og 
gode til at sprede sig i 
vandløbene. I Fjederholt 
Å drejer det sig blandt 
andet om pindsvineknop 

• Pindsvineknop vokser 10 
cm/døgn ved grøde-
slåning.

• Grødeslåning forårsager  
sandtransport i vandløbet



Ophør af vedligeholdelsen
• Tilbageholdelse af okker
• Reduktion af N og P
• Forbedret forhold for fisk 

og fauna
• En billig og effektiv måde 

at opnå god økologisk 
tilstand i vandløbene og 
fjordene

• Flere våde enge



Nærringsstoffjernelse
• Projektforslaget indeholder afbrydelse af dræn 

og drængrøfter ved skræntfoden og indløb i 
ådalen. Infiltration af drænvand i de tørvholdige 
ferskvandsaflejringer i ådalen giver gode 
betingelser for at reducere kvælstofindholdet 
ved denitrifikation, der er en af de væsentlige 
mikrobielle omsætningsprocesser i et iltfattigt 
ådalsmiljø.

• Periodevise oversvømmelser af ådalen betyder 
endvidere, at der deponeres både kvælstof og 
fosfor, hvoraf en del vil blive permanent eller 
midlertidigt tilbageholdt.



Potentielle områder for sløjfning af dræn





Effekter af N og P fjernelse ved:
• Hævning af vandstand 

ved udlægning af grus 
samt ophør af 
vedligeholdelsen

• Afskæring af dræn

• Nuværende skønnet 
tilførsel til Ringkøbing 
Fjord.

• Skønnet mål for 
Ringkøbing Fjord i 2015

• Begrænset effekt da 
afvandingsforholdene er 
ret ens

• Er skønnet til at kunne 
fjerne 5,4 t N/år

• 5700 t N/år

• 4400 t N/år



Fremtidige afvandingsforhold

• De fremtidige afvandingsforhold i ådalen 
påvirkes ved restaureringen af vandløbet, 
ved ophør af grødeskæring, hævning af 
bunden og udledning af drænvand i 
kanten af ådalen.

• Vandstand bør ikke hæves så der opstår 
sø-dannelser.





Stier og rasteplads



Konklusion
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