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1. Baggrund 

Landbrug & Fødevarer, GEFION, VKST og Sønderjysk Landboforening ønsker at få udarbejdet en analyse 

af vandløb og virkemidler, samt en konsekvensvurdering ift. de anvendte virkemidlers afvandingsmæs-

sige konsekvenser. Analysen skal indeholde to overordnede dele. 

Første del af analysen indeholder en typeinddeling af danske vandløb og en beskrivelse af de forskellige 

typer. De forskellige vandløbstyper er defineret ud fra en påvirkningsgradient. Dernæst er der lavet en 

analyse/vurdering af de nødvendige tiltag for at opnå så gode fysiske forhold, at de fysiske forhold ikke 

er en forhindring for, at vandløbene kan opnå god økologisk tilstand. Endelig indeholder første del af 

analysen en vurdering af, i hvilken grad de nødvendige tiltag ift. de fysiske forhold, har konsekvenser for 

vandstanden i vandløbet og de afvandingsmæssige forhold langs vandløbet. 

Det er vigtigt at pointere, at de betragtninger der præsenteres i dette notat er generaliserede og de kan 

dermed ikke tages som en generel facitliste over de nødvendige tiltag eller de afvandingsmæssige konse-

kvenser. Det er således vigtigt i de enkelte konkrete tilfælde, at tage lokalspecifikke forhold med i be-

tragtning når nødvendige fysiske tiltag samt de afvandingsmæssige konsekvenser skal vurderes. 

 

Anden del af analysen indeholder konkrete beregninger af konsekvenser for vandstanden og afvandingen 

i udvalgte case-vandløb. 

2. Typeopdeling af danske vandløb  

Der er foretaget en overordnet opdeling af danske vandløb i forhold til vandløbstyper, hvor vandløbsty-

perne repræsenterer vandløbets fysiske påvirkningsgrad. Der er taget udgangspunkt i alle de danske 

vandløbstyper, der findes i dag, og der er derfor ikke skelnet i mellem f.eks. kunstige og naturlige vand-

løb. En sådan inddeling foretages i andet regi.  

Vandløbstyperne er i denne sammenhæng bestemt ud fra vandløbenes fysiske forhold, og dermed er 

eventuelle kemiske forhold som forureninger, okkerbelastning eller andre ikke-fysiske forhold ikke en del 

af typeinddelingen. Vandløbenes fysiske forhold dækker over vandløbenes forløb (udrettede eller natur-

ligt slyngede), substrat og vegetation, vedligeholdelsesgrad (grødeskæring, oprensning, brinkvedligehold 

mm.) og oplandets arealanvendelse.  

Beskrivelse af de forskellige vandløbstyper skal forstås som de fysiske forhold, der findes indenfor et af-

grænset vandområde. Opdelingen foretages således ikke ud fra hele vandløbsoplande. 

Der er foretaget en inddeling af danske vandløb i otte forskellige typer med stigende påvirkningsgrad og i 

de følgende afsnit foretages en gennemgang af de enkelte typer. 
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2.1.1 Nedstik 
Begrebet nedstik benyttes til beskrivelsen af kanaliserede vandløb. I denne sammenhæng betegner ned-

stik afstanden fra kronekant til den årlige gennemsnitlige vandstand (Figur 2-1). Denne parameter benyt-

tes bl.a. som en markør for lysforholdene i vandløbet samt forekomst af en overgangszone mellem land 

og vand. Det forventes, at der med stigende nedstik er et faldende lysindfald med dertilhørende konse-

kvenser for substrat og vegetation i vandløbet.  

 

 

Figur 2-1. Skitse af vandløbsprofil med bund, kronekant, gennemsnitligt vandspejl og nedstik.  

 

 

Type 1. Upåvirkede vandløb – vandløb der er tættest på referencetilstanden. Vandløbet er 

fysisk umodificeret og oplandet er primært natur og/eller ekstensivt dyrket. 

Type 2. Naturligt slyngede terrænnære vandløb, som ikke vedligeholdes, med meget be-

grænset modificering af substrat, men hvor oplandet er modificeret.  

Type 3. Delvist nedgravede og udrettede vandløb med modificeret substrat med varierende 

grad af vedligeholdelse. Oplandet er modificeret.  

Type 4. Kanaliserede men ikke dybt nedgravede vandløb (nedstik < 1 m) med modificeret 

substrat og systematisk vedligehold. Oplandet er modificeret. 

Type 5. Kanaliserede og medium dybt nedgravede vandløb (nedstik 1-2 m) med modificeret 

substrat og systematisk vedligehold. Oplandet er modificeret. 

Type 6. Kanaliserede og dybt nedgravede vandløb (nedstik > 2 m) med modificeret substrat 

og systematisk vedligehold. Oplandet er modificeret.  

Type 7. Rørlagte vandløb hvor røret ligger < 1 m under terræn.  

Type 8. Rørlagte vandløb hvor røret ligger > 1 m under terræn.  
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2.2 Type 1  

Vandløb af type 1 er defineret som vandløb, der er stort set upåvirkede, både i forhold til selve vandlø-

bets forløb, substrat og bund- og brinkvegetation og i forhold til vandløbsoplandet. Det vil sige, at vand-

løbet ikke på noget tidspunkt har været udsat for fysiske modifikationer og vedligehold såsom brinkstabi-

lisering, oprensning og grødeskæring. Dermed er vandløbet terrænnært med naturlig variation i bundko-

ten (høller og stryg) både på tværs af vandløbet (se skitse Figur 2-2 A) og i længdeprofilet samt naturlige 

brinker og brinkvegetation (se eksempel i Figur 2-2 C).  Samtidig defineres type 1 som vandløb, der dræ-

ner et opland, som er uberørt eller ekstensivt udnyttet (f.eks. skov, se eksempel Figur 2-2 B) og som ikke 

er påvirkede i forhold til det hydrologiske regime. Det vil sige, at vandløbsafstrømningen afspejler en 

naturlig respons på nedbør og fordampning i oplandet (ingen drænede arealer).  

 

 

Figur 2-2 A) Skitseillustration af naturligt vandløbstværsnit med irregulær form, vegetation og varierende substrat. 
B) Luftfoto af Lindenborg Ås forløb i Rold skov, som er et af de danske vandløb der er tættest på at klassificeres 
som et naturligt vandløb (se Kristensen et al. (2008)) C) Eksempel på uberørt vandløb med brinkvegetation og vari-
erende bundsubstrat (Foto: DMU). 

 

Type 1 vandløb forventes at være sammenfaldende med de vandløb, der er identificeret som reference-

vandløb i forbindelse med implementeringen af vandrammedirektivet i Danmark. Dermed vil forekom-

sten af Type 1 vandløb også være ganske begrænset, eftersom kun ganske få danske vandløb lever op til 

kriterierne for referencevandløb (beskrevet i Kristensen et al. (2008)).     
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2.3 Type 2 

Type 2 vandløbene er vandløb, som har det naturlige slyngede forløb (se Figur 2-3 A)), naturligt eller 

svagt modificeret substrat og vegetation (ingen vedligeholdelse af vandløbets bund og brinker), men hvor 

vandløbet dræner et opland, som er påvirket f.eks. af landbrug og/eller bebyggelse. Type 2 vandløb 

dækker dermed over vandløb, hvor det hydrologiske regime i mindre grad kan være påvirket, f.eks. 

grundet plet-dræning i oplandet.  

Type 2 vandløb dækker over vandløb, som ikke på nuværende tidspunkt er udsat for modificering eller 

vedligehold. Type 2 vandløb er dog defineret sådan, at vandløbene godt kan have været udsat for en vis 

modificering tidligere (eksempel i Figur 2-3 B)). F.eks. at der på et tidligere tidspunkt har været opgra-

vet sediment såsom grus og sten, som har påvirket vandløbets bundsubstrat, men hvor vandløbet derud-

over ikke har været udsat for en løbende modificering. Dermed vil vandløbets tværsnit i nogen grad af-

vige fra et naturligt tværsnit, f.eks. i forhold til brinkstabilisering.   

 

 

Figur 2-3 A) Luftfoto af Omme å, med naturlige meanderbuer, hvor de nærliggende arealer er dyrkede. B) Eksem-
pel på vandløbsstrækning der tidligere har været modificeret ved etablering af oversvømmelsesterrasser, men som 
efter års fravær af vedligehold har en god fysisk variation i bundsubstrat og brinkvegetation (Elbæk å, Foto: JRP) 

 

Det forventes, at andelen af Type 2 vandløb er forholdsvis begrænset, men at de forekommer særligt, 

ikke udelukkende (se eksempel Omme å, Figur 2-3 A), i de øvre dele af vandløbssystemerne i mere san-

dede oplande. 

2.4 Type 3  

Type 3 vandløb dækker over vandløb, som kun er delvist udrettede og med modificeret substrat og vege-

tation samt varierende grad af løbende vedligeholdelse (se eksempel Figur 2-4 A). Type 3 vandløbene er 

dermed ikke systematisk nedgravede og kanaliserede (se eksempel Figur 2-4 B), men er f.eks. begræn-

sede via brinkstabilisering, begrænset sænkning af bundkote og/eller udretning på mindre strækninger, 

samt løbende oprensning og/eller grødeskæring (se eksempel Figur 2-4 C).  
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Figur 2-4 A) Skitseillustration af vandløbstværsnit der er delvist modificeret med brinkstabilisering og dræntilløb. 
B) Luftfoto af Holtum Å med naturlige meanderbuer på en del af strækningen, og udretning og dambrug på en an-
den del. vandløb der er delvist udrettet/modificeret. C) Strækning af Holtum Å, hvor den venstre brink er stabili-
seret, og hvor dræntilløb ses ved højre brink (Foto: JRP).  

 

Type 3 vandløbene ligger i modificerede oplande, f.eks. oplande med primært dyrkede arealer. Dermed 

vil det hydrologiske regime i Type 3 oplande i nogen grad være påvirket af dræn-tilløb fra pletdrænede 

arealer og evt. tilløb fra rensnings- og damanlæg. Type 3 vandløb dækker også over vandløb, hvor der på 

strækninger tidligere har været en form for restaurering, f.eks. ved genskabelse af naturligt bundsub-

strat, gydebanker eller genslyngning af vandløbet.   

Det forventes, at Type 3 vandløbene forekommer på visse strækninger i en betydelig del af de danske 

vandløbsoplande.  

2.5 Type 4  

Type 4 vandløb er vandløb som er udrettede og i nogen grad nedgravede. Graden af nedgravning er defi-

neret som et gennemsnitligt nedstik på mindre end 1 m. Type 4 vandløb vedligeholdes løbende, f.eks. 

ved oprensning, brinkstabilisering og grødeskæring. Type 4 vandløbenes tværsnit vil være påvirket af ud-

retning og nedgravning, f.eks. som illustreret i Figur 2-5 A), hvor naturlige variationer i bundsubstrat og 
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høller og stryg i nogen grad er undertrykt, og hvor bund og brinkvegetation er modificeret (se eksempel i 

Figur 2-5 B) og C)). Vegetationen vil i Type 4 vandløb, grundet nedgravning, i nogen grad være påvirket 

af begrænset lystilgængelighed. 

 

 

Figur 2-5 A) Skitseillustration af vandløbstværsnit tværsnit der viser kanalisering og moderat nedstik, B) Luftfoto 
af Hagens Møllebæk med tydelig kanalisering. C) Strækning af Hagens Møllebæk med moderat nedstik og påvirket 
af grødeskæring. 

 

Type 4 vandløb ligger i stærkt modificerede oplande f.eks. intensive landbrugsoplande evt. med større 

områder med bebyggelse. Det hydrologiske regime i Type 4 vandløb vil være betydeligt påvirket af op-

landets arealanvendelse i form af tilløb fra dræn og rensnings- og damanlæg.  Det forventes at Type 4 

oplande repræsenterer en større del af de danske vandløb og findes på tværs af landet i områder med 

plet- og systemdræning.  

2.6 Type 5  

Type 5 vandløb er vandløb som er udrettede og moderat nedgravede. Graden af nedgravning er defineret 

som et gennemsnitligt nedstik på 1-2 m. Type 5 vandløb minder om Type 4 vandløb i forhold til modifice-

ring af vandløbsprofilet (se skitse i Figur 2-5 A) og i forhold til løbende vedligeholdelse. Dermed er Type 

5 vandløbs substrat og vegetation stærkt modificeret. Type 5 vandløb adskiller sig fra Type 4 vandløb 

primært i forhold til graden af nedgravning og i forhold til påvirkningen fra oplandet. Den betydelige 
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nedgravning har stor betydning for lystilgængeligheden med stærk påvirkning af substrat og vegetation 

til følge.   

Type 5 vandløb forventes at forekomme i intensivt dyrkede primært lerede og systemdrænede oplande, 

og dermed forventes forekomsten af Type 5 vandløb at være begrænset til primært østdanske vandløb. 

Dermed forventes det, at det hydrologiske regime er styret af dræn- og andre tilløb, med betydelige va-

riationer i vandløbets vandføring til følge.  

Type 5 vandløb dækker både over vandløb som oprindeligt har eksisteret, og over kanaler som er etable-

ret udelukkende grundet et afvandingsbehov.  

2.7 Type 6  

Type 6 vandløb repræsenterer vandløb, som er dybt nedgravede (kanaliserede) (se eksempel Figur 2-6 A) 

og udrettede (se eksempel Figur 2-6 B). Graden af nedgravning er defineret ved et nedstik på > 2 m. 

Type 6 vandløb adskiller sig fra Type 4 og Type 5 vandløb primært i forhold til nedgravningen, hvor den 

dybe nedgravning i Type 6 vandløb bevirker en meget begrænset lystilgængelighed, hvilket medfører en 

stor påvirkning af vandløbsvegetationen og substrat. Samtidig er brinkerne i Type 6 vandløb stabiliserede 

og både bund og brinkvegetation er stærkt modificeret (se eksempel Figur 2-6 C) og D). Type 6 vandløb 

vil endvidere for langt de flestes vedkommende være vandløb som er etableret udelukkende grundet et 

afvandingsbehov, og vil altså ikke repræsentere oprindelige vandløb, som er kanaliserede. Dermed vil 

Type 6 vandløb primært findes i kystnæreområder, som resultat af inddigning og lignende opdæmninger. 

Det hydrologiske regime i Type 6 vandløb forventes at være helt styret af tilløb fra systemdrænede area-

ler. Dermed er Type 6 vandløbenes vandføring helt korreleret med drænafstrømningen i oplandet.  
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Figur 2-6 A) Skitseillustration af kanaliseret nedgravet vandløb, med stærkt påvirket bund og brinker. B) Luftfoto 
af kanaliseret vandløbssystem på en strækning af Saltø Å. C) Eksempel på kanaliseret vandløb, med stærk påvirk-
ning af bund, brinker og substrat (Foto: JRP, Brødens Bæk). C) Eksempel på vandløb med dybt nedstik (Foto: JRP, 
Saltø Å).  

2.8 Type 7 og Type 8 

Type 7 og Type 8 vandløb er medtaget som 2 særskilte kategorier, der dækker over de vandløb, som er 

fuldstændigt modificerede i form af rørlægning. Denne type vandløb vil bl.a. forekomme i by og befæ-

stede områder, men også i oplande med intensivt landbrug. Der skelnes i typeinddelingen mellem rør-

lagte vandløb hvor røret ligger relativt terrænnært (< 1 m under terræn, Type 7) og hvor røret ligger 

dybt (> 1 m under terræn; Type 8). 

Det forventes, at Type 7 og 8 vandløbs hydrologiske regime er fuldstændigt styret af dræntilløb og/eller 

afløb i byområder.   
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3. Virkemidler og afvandingsmæssige konsekvenser 

3.1 Nødvendige fysiske tiltag 

I de følgende afsnit beskrives de fysiske tiltag, der vurderes nødvendige for opnåelse af god fysisk til-

stand i vandløbene og de afvandingsmæssige konsekvenser af tiltagene. Beskrivelser af tiltag er inddelt 

efter de syv definerede vandløbstyper (afsnit 2), og vurderingen af de nødvendige tiltag tager udgangs-

punkt i virkemidlerne beskrevet i Virkemiddelkataloget (Virkemiddelkatalog – Vandløb, Miljøministeriet). 

Dog medtages de enhedsbaserede virkemidler fra Virkemiddelkataloget ikke, da disse virkemidler i hø-

jere grad berører vandkvalitetsmæssige forhold samt fjernelse af fysiske spærringer, hvilke ikke er med-

taget i denne rapport.  

For de enkelte vandløbstyper er de nødvendige tiltag udvalgt sådan, at de fysiske forhold i vandløbene 

forbedres tilstrækkeligt til, at de ikke forhindrer målopfyldelse for først ét biologisk kvalitetselement 

(smådyr), så to (smådyr og fisk) og til sidst tre (smådyr, fisk og planter). Kvalitetselementerne er define-

ret ved Dansk Vandløbs Faunaindeks (DVFI; Miljøstyrelsen, 1998) for smådyr; Dansk Fiskeindeks For Vand-

løb (DFFV; Kristensen et al., 2014) for fisk og Dansk Vandløbs Planteindeks (DVPI; Baattrup-Pedersen & 

Larsen, 2013) for planter. Dermed er de beskrevne tiltag og virkemidler en forudsætning for fysisk 

målopfyldelse, men ikke nødvendigvis dækkende over hele den nødvendige indsats for den overordnede 

målopfyldelse i vandløbene, da der f.eks. ikke vurderes i forhold til vandkvaliteten.  

Rækkefølgen i forhold til de tre biologiske kvalitetselementer er udført for at give et overblik over hvilke 

virkemidler, der har hvilken effekt. Overordnet vil det typisk være sådan, at er det smådyr der er det 

biologiske element i fokus, så er det bundsubstratet der er fokus på at forbedre. Hvis det er fisk som er 

kvalitetselementet, er det typisk både bundsubstrat og den fysiske variation (herunder variation i dybde 

og breddeforhold med lavvandede områder) som der er fokus på. I forhold til planter, er en af de mest 

betydelige parametre lystilgængeligheden og kontakten i mellem vandløb og ådal. Det gælder dog for 

alle 3 biologiske elementer, at den fysiske variation i vandløbet (f.eks. bredde- og dybdevariation) en 

vigtig fysiske parameter.   

Det er dog vigtigt at pointere, at de betragtninger der præsenteres i dette notat er generaliserede og de 

kan dermed ikke tages som en generel facitliste over de nødvendige tiltag. Det er således vigtigt i de en-

kelte konkrete tilfælde, at tage lokalspecifikke forhold med i betragtning når nødvendige fysiske tiltag 

skal vurderes. 

Indenfor hver af de syv vandløbstyper er der opstillet en tabel, hvori de nødvendige tiltag og virkemidler 
fremgår. I matricen indgår endvidere følgende nøglefaktorer og deres betydning for at opnå de rette fy-
siske forhold: 

• Faldet 

• Vandløbsstørrelsen  

Faldet er medtaget, da det har en betydning for, både hvilke virkemidler der skal benyttes og i forhold 

til deres afvandings- og vandstandsmæssige konsekvenser. I vurderingen skelnes der mellem vandløb med 

lavt fald og vandløb med højt fald, hvor vandløb med et fald på under 1,5-2 ‰ betragtes som vandløb 

med et lavt fald, mens vandløb med et fald på over 1,5-2 ‰ betragtes som vandløb med et højt fald. 

Dette er en generel definition og i doseringen af virkemidler er der skeles til sammenhæng mellem vand-

løbsstørrelsen og faldet da et relativt lavt fald i et stort vandløb kan udnyttes til f.eks. gydebanker til 

fisk, mens faldet i små vandløb generelt skal være større for at opnå den sammen gavnlige effekt af vir-

kemidlerne.  
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Vandløbsstørrelsen er medtaget, da den også har betydning i forhold til, hvilke virkemidler der bedst for-

bedrer de fysiske forhold i vandløbene. Til beskrivelse af vandløbsstørrelsen anvendes typologien fra 

planlægningen under Vandrammedirektivet (Baattrup-Pedersen et al., 2004): 

• Små vandløb (< 10 km2 opland)  

• Mellem vandløb (10-100 km2 opland)  

• Store vandløb (> 100 km2 opland)  

Som nævnt medtages vandløbsvedligeholdelsen ikke i vurderingen af, hvordan der opnås fysisk forbedret 

tilstand i vandløbet. Dette skyldes, at ændret vedligeholdelse ikke indgår som et muligt virkemiddel i 

Virkemiddelkataloget. Derfor antages det i det følgende, at grødeskæring og anden vedligeholdelse til-

rettelægges, så det ikke forhindrer målopfyldelse. 

Det skal understreges, at der i vurderingen af de nødvendige tiltag i vandløbene udelukkende fokuseres 

på de fysisk forhold. Dermed indgår f.eks. kemiske forhold som forureninger og okkerbelastning eller an-

dre ikke-fysiske forhold ikke i vurderingen.  

3.2 Afvandingsmæssige konsekvenser 

Efter beskrivelse af vandløbstyper med tilhørende nødvendige tiltag, foretages en vurdering af i hvor 

stort omfang doseringen af nødvendige tiltag påvirker afvandingsforholdene på de vandløbsnære arealer 

langs de pågældende vandløb. Vurderingen foretages ud fra kendskab til de nødvendige tiltag og deres 

påvirkning af de omkringliggende arealer. 

Det er her ligeledes vigtigt at pointere, at de betragtninger der præsenteres i dette notat er generalise-

rede og de kan dermed ikke tages som en generel facitliste over de afvandingsmæssige konsekvenser. 

Det er således vigtigt i de enkelte konkrete tilfælde, at tage lokalspecifikke forhold med i betragtning 

når de afvandingsmæssige konsekvenser skal vurderes. 

Indenfor hver vandløbstype foretages vurderingen af påvirkning på afvandingen ift. følgende nøglefakto-

rer:  

• Faldet 

• Vandløbsstørrelsen  

• Terræn i ådalen – fladt eller gradient væk fra vandløbet 

Terræn i ådalen er medtaget som en parameter, eftersom det forventes, at de afvandingsmæssige kon-

sekvenser er betydeligt mindre, hvis terrænet har en gradient væk fra vandløbet, end hvis der er et me-

get fladt terræn lige omkring vandløbet. 

Konsekvenser for drænsystemer samt dyrkningsmæssige konsekvenser indgår ikke i analysen. 

3.3 Opsummering af virkemidler og konsekvenser 

Nedenfor præsenteres vurderingen af hvilke fysiske tiltag der er nødvendige og de afvandingsmæssige 

konsekvenser separat for hver vandløbstype. Vurderingerne er præsenteret i tabeller og med 8 vandløbs-

typer samt fald, vandløbsstørrelse og terræn som betydende faktorer, resulterer dette i mange tabeller. 

For overskuelighedens skyld er disse vurderinger derfor her indledningsvist opsummeret i en samlet ta-

bel. Vurderingerne i denne opsummeringstabel er forsimplede og for det fulde billede af vurderingen 

henvises til tabellerne i de kommende afsnit. 

 

Som det ses i Tabel 3-1, er det helt overordnet en forøgelse i anvendelsen af virkemidler og i de afvan-

dingsmæssige konsekvenser fra vandløbstype 1 til 8. Der er dog ikke en lineær sammenhæng, da der er 
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nuancer ift. definitionen af de enkelte vandløbstyper og dermed vurdering af de rette virkemidler. For 

en beskrivelse af disse henvises til afsnit nedenfor. Ligeledes henvises til afsnit nedenfor ift. vurdering af 

de nødvendige virkemidler og de afvandingsmæssige konsekvenser ift. de biologiske indikatorer, faldet 

på vandløbet, vandløbsstørrelsen samt terræn i ådalen.  

 

Tabel 3-1 Opsummering af de nødvendige tiltag og virkemidler for de 8 vandløbstyper 

Vandløbstype Nødvendige virkemidler Afvandingsmæssige konsekvenser 

1 Ingen Ingen 

2 Få Lille 

3 Mange men mindre indgribende Moderat 

4 Mange og indgribende Stor 

5 Mange og indgribende Stor 

6 Mange og indgribende Moderat/stor 

7 Få men indgribende Stor 

8 Få men indgribende Stor 

 

3.4 Type 1 

Type 1 vandløb er defineret som uberørte vandløb, som i forhold til de fysisk forhold er sammenfaldende 

med de referencevandløb, der arbejdes med i forhold til Vandrammedirektivet (Kristensen et al., 2008). 

Kun en ganske lille del af de danske vandløb lever op til de krav, der stilles for uberørte vandløb, som 

beskrevet i Kristensen et al. (2008). Da Type 1 vandløbene er defineret som stort set fysisk uberørte, vil 

der ikke skulle implementeres virkemidler i Type 1 vandløb.  

Det skal dog bemærkes, at der i forbindelse med typeinddelingen i denne rapport, i princippet godt kan 

være nogle Type 1 vandløb, hvor der ikke er målopfyldelse. Det vil bare ikke være de fysiske forhold på 

den givne vandløbsstrækning, der er begrænsende for målopfyldelse. Et tænkt eksempel kunne være et 

naturligt uberørt vandløb, som dræner et uberørt skovareal. Vandløbet vil leve op til alle fysiske krav for 

opfyldelse af de tre kvalitetsparametre (smådyr, fisk, planter), men længere nede i vandløbssystemet er 

der f.eks. en spærring der forhindrer, at fisk bevæger sig op igennem vandløbssystemet. Dermed vil 

vandløbet ikke leve op til kravene for alle tre kvalitetselementer, men de nødvendige tiltag vil ikke 

være fysiske ændringer af vandløbet på den givne strækning, men derimod et enhedsbaseret virkemiddel 

længere nedstrøms i vandløbssystemet.  

3.5 Type 2 

3.5.1 Virkemidler 

I Tabel 3-2 (lavt fald) og Tabel 3-3 (højt fald) beskrives de tiltag og virkemidler, som det er vurderet skal 

benyttes for, at Type 2 vandløb bringes til en tilstand, hvor de fysiske vandløbsforhold ikke forhindrer 

målopfyldelse. Den primære udfordring i Type 2 vandløb er oplandets påvirkning af vandløbet og eventu-

elle tidligere indgreb i vandløbet. Dermed forventes det, at Type 2 vandløb kan bringes til en god fysisk 

tilstand med forholdsvis begrænsede tiltag.  
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Fokus i Type 2 vandløb forventes derfor at være pletvis forbedring af bundsubstratet i de tilfælde, hvor 

der f.eks. for år tilbage har været fjernet grus og sand. Eventuelt kan der være et mindre behov for for-

bedring af lysforholdene i små vandløb, eftersom særligt små vandløb er meget sensitive overfor selv 

små ændringer i bundkoten, primært i relation til lystilgængeligheden for planter.  

 

 

Tabel 3-2 Nødvendige tiltag og virkemidler i Type 2 vandløb med relativt lavt fald.    

Størrelse Nødvendige tiltag Virkemidler 

(jf. Virkemiddelkataloget) 

 DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

Små 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Minus gydegrus 

grundet det 

lave falda).  

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Minus gydegrus 

grundet det 

lave fald.  

Forbedring af 

lysforholdb). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Hævning af 

vandløbsbunden 

i mindre om-

fang (virkemid-

del 2.8) 

Mellem 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus). Minus gy-

degrus grundet 

det lave fald. 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus). Minus gy-

degrus grundet 

det lave fald. 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

 

Store 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus). Minus gy-

degrus grundet 

det lave fald. 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus). Minus gy-

degrus grundet 

det lave fald. 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

 

a) Gydegrus er kun relevant i vandløb med mellem eller højt fald, eftersom gydebanken i vandløb med et lille fald, skal være så høj (for at 

få vandtrykket højt nok), at der er risiko for opstuvning (Kristensen et al., 2014).   

b) Små vandløb er meget sensitive overfor selv små ændringer i bundkoten, f.eks. som resultat af tidligere fjernelse af sand og grus. 
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Tabel 3-3 Nødvendige tiltag og virkemidler i Type 2 vandløb med relativt højt fald.  

Størrelse Nødvendige tiltag Virkemidler 

(jf. Virkemiddelkataloget) 

 DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

Små 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus). Plus gy-

degrus grundet 

det højere 

falda).  

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus). Plus gy-

degrus grundet 

det højere fald.  

Forbedring af 

lysforholdb). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Hævning af 

vandløbsbun-

den i mindre 

omfang (virke-

middel 2.8) 

Mellem 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus). Plus gy-

degrus grundet 

det højere fald. 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus). Plus gy-

degrus grundet 

det højere fald. 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Store 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus). Plus gy-

degrus grundet 

det højere fald. 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus). Plus gy-

degrus grundet 

det højere fald. 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

a) Gydegrus er kun relevant i vandløb med mellem eller højt fald, eftersom gydebanken i vandløb med et lille fald, skal være så høj 

(for at få vandtrykket højt nok), at der er risiko for opstuvning (Kristensen et al., 2014).   

b) Små vandløb er meget sensitive overfor selv små ændringer i bundkoten, f.eks. som resultat af tidligere fjernelse af sand og grus. 

3.5.2 Afvandingsmæssige konsekvenser 

Da Type 2 vandløb er defineret sådan, at de er ganske moderat fysisk modificerede, så forventes det 

også, at de afvandingsmæssige konsekvenser af de anbefalede virkemidler er ganske begrænsede. Som 

det ses i Tabel 3-4 (lavt fald) og Tabel 3-5 (højt fald), så vurderes den maksimale påvirkning til kun at 

være ringe og det i tilfældet med fladt terræn i ådalen.      
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Tabel 3-4 Kvalitativ vurdering af de afvandingsmæssige konsekvenser ved implementering af nødvendige 

tiltag i Type 2 vandløb med relativt lavt fald. Påvirkningen i forhold til afvanding er angivet ved: - (ingen 

påvirkning), + (ringe påvirkning), ++ (moderat påvirkning) og +++ (stor påvirkning). Grænsetilfælde i for-

hold til afvandingsmæssige konsekvenser er angivet ved /. [] angiver afvandingsmæssige konsekvenser 

ved udskiftning af bundmateriale. 

Størrelse Afvandingsmæssige konsekvenser ift. bio-

logiske elementer 

Afvandingsmæssige konsekvenser ift. biologiske 

elementer 

 DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

 Fladt terræn Gradient væk fra vandløbet 

Små -/+[-] -/+[-] + -/+[-] -/+[-] -/+ 

Mellem -/+[-] -/+[-] -/+ -/+[-] -/+[-] -/+ 

Store -/+[-] -/+[-] -/+ -/+[-] -/+[-] -/+ 

 

 

Tabel 3-5 Kvalitativ vurdering af de afvandingsmæssige konsekvenser ved implementering af nødvendige tiltag i 
Type 2 vandløb med relativt højt fald. Påvirkningen i forhold til afvanding er angivet ved: - (ingen påvirkning), + 
(ringe påvirkning), ++ (moderat påvirkning) og +++ (stor påvirkning). Grænsetilfælde i forhold til afvandingsmæs-
sige konsekvenser er angivet ved /. [] angiver afvandingsmæssige konsekvenser ved udskiftning af bundmateriale. 

Størrelse Afvandingsmæssige konsekvenser ift. bio-

logiske elementer 

Afvandingsmæssige konsekvenser ift. biologiske 

elementer 

 DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

 Fladt terræn Gradient væk fra vandløbet 

Små -[-] +[-] + -[-] -/+[-] -/+ 

Mellem -[-] +[-] -/+ -[-] -/+[-] -/+ 

Store -[-] +[-] -/+ -[-] -/+[-] -/+ 

 

3.6 Type 3 

3.6.1 Virkemidler 

I Tabel 3-6 (lavt fald) og Tabel 3-7 (højt fald) ses de tiltag og virkemidler, som forventes at være nød-

vendige for at vandløbenes fysiske tilstand ikke forhindrer målopfyldelse. Type 3 vandløb dækker over 

en forholdsvis bred kategori af vandløb, da typen er defineret sådan, at der ikke er en entydig beskri-

velse af graden af modificering. Derfor vil der, afhængigt af det enkelte vandløb, være en række for-

skellige muligheder for tiltag, hvilket er afspejlet i de valgte relevante virkemidler, hvor ikke alle virke-

midler vil skulle bringes i anvendelse for alle Type 3 vandløb.  

I forhold til de valgte virkemidler, er genslyngning af vandløbet ikke medtaget som et virkemiddel. Det 

begrundes med, at Type 3 vandløb er defineret sådan, at de ikke systematisk er kanaliserede (udrettede 

og nedgravede). Derfor forventes det, at de mest udbytterige tiltag vil være i relation til strategisk for-
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bedring af bundsubstrat og lysforhold, hvor det søges at genskabe en variation i både bredde og dybde-

forhold, evt. med hævning af vandløbsbunden. Særligt i forhold til de fysiske forhold for fisk, er fokus i 

Type 3 vandløb at få genskabt nogle lavvandede områder, men med udgangspunkt i, at dette kan gøres i 

det allerede eksisterende vandløbs forløb.  

Type 3 vandløb er defineret som vandløb, der ligger i intenst modificerede oplande, og derfor er der for 

Type 3 vandløb også fokus på, at de generelle fysiske forhold kan forbedres ved at genetablere kontakt i 

mellem vandløb og ådal, samt etablering af træer langs vandløbet.   

 

Tabel 3-6 Nødvendige tiltag og virkemidler i Type 3 vandløb med relativt lavt fald.  

Størrelse Nødvendige tiltag Virkemidler 

(jf. Virkemiddelkataloget) 

 DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

Små 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede om-

råder ved stra-

tegisk udlæg-

ning af materi-

ale.   

Minus gydegrus 

grundet det 

lave falda).  

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede om-

råder ved stra-

tegisk udlæg-

ning af materi-

ale.   

Minus gydegrus 

grundet det 

lave falda).  

Forbedring af 

lysforhold, og 

kontakt vand-

løb/ådal. 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15) 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15) 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemiddel 

2.8). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15) 

Mellem 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemiddel 

2.8). 
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lavvandede om-

råder ved stra-

tegisk udlæg-

ning af materi-

ale.   

Minus gydegrus 

grundet det 

lave falda).  

 

lavvandede om-

råder ved stra-

tegisk udlæg-

ning af materi-

ale.   

Minus gydegrus 

grundet det 

lave falda).  

Forbedring af 

kontakt vand-

løb/ådal. 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15) 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15) 

 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15) 

Store 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede om-

råder ved stra-

tegisk udlæg-

ning af materi-

ale.   

Minus gydegrus 

grundet det 

lave falda).  

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede om-

råder ved stra-

tegisk udlæg-

ning af materi-

ale.   

Minus gydegrus 

grundet det 

lave falda).  

Forbedring af 

kontakt vand-

løb/ådal. 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15) 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15) 

 

 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemiddel 

2.8). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15) 

a) Gydegrus er kun relevant i vandløb med mellem eller højt fald, eftersom gydebanken i vandløb med et lille fald, skal være så høj 

(for at få vandtrykket højt nok), at der er risiko for opstuvning (Kristensen et al., 2014).   
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Tabel 3-7 Nødvendige tiltag og virkemidler i Type 3 vandløb med relativt højt fald.   

Størrelse Nødvendige tiltag Virkemidler 

(jf. Virkemiddelkataloget) 

 DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

Små 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede om-

råder ved stra-

tegisk udlæg-

ning af materi-

ale.   

Plus gydegrus 

grundet det 

høje falda)  

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede om-

råder ved stra-

tegisk udlæg-

ning af materi-

ale.   

Plus gydegrus 

grundet det 

høje falda).  

Forbedring af 

lysforhold, og 

kontakt vand-

løb/ådal. 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15) 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15) 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemiddel 

2.8). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15) 

Mellem 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede om-

råder ved stra-

tegisk udlæg-

ning af materi-

ale.   

Plus gydegrus 

grundet det 

høje falda)  

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede om-

råder ved stra-

tegisk udlæg-

ning af materi-

ale.   

Plus gydegrus 

grundet det 

høje falda).  

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15) 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15) 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemiddel 

2.8). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15) 



Side 20 af 43 

 

Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.:  +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 
 

Forbedring af 

kontakt vand-

løb/ådal. 

Store 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede om-

råder ved stra-

tegisk udlæg-

ning af materi-

ale.   

Plus gydegrus 

grundet det 

høje falda)  

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede om-

råder ved stra-

tegisk udlæg-

ning af materi-

ale.   

Plus gydegrus 

grundet det 

høje falda).  

Forbedring af 

kontakt vand-

løb/ådal. 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15) 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15) 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemiddel 

2.8). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15) 

a) Gydegrus er kun relevant i vandløb med mellem eller højt fald, eftersom gydebanken i vandløb med et lille fald, skal være så høj 

(for at få vandtrykket højt nok), at der er risiko for opstuvning (Kristensen et al., 2014).   

 

3.6.2 Afvandingsmæssige konsekvenser 

De afvandingsmæssige konsekvenser af de foreslåede virkemidler for Type 3 vandløb vurderes til over-

ordnet at være moderate (se Tabel 3-8 (lavt fald) og Tabel 3-9 (højt fald)). Dette skyldes primært, at 

der i Type 3 vandløb er fokus på virkemidler, der implementeres i det allerede eksisterende vandløbs 

forløb, og at genslyngning dermed ikke er medtaget som et virkemiddel. Derfor forventes påvirkningen 

af de omkringliggende arealer at være begrænsede. Den største påvirkning forventes at være i vandlø-

bene med et fladt omkringliggende terræn, og hvor der skal tages højde for alle tre kvalitetsparametre.   
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Tabel 3-8 Kvalitativ vurdering af de afvandingsmæssige konsekvenser ved implementering af nødvendige tiltag i 
Type 3 vandløb med relativt lavt fald. Påvirkningen i forhold til afvanding er angivet ved: - (ingen påvirkning), + 
(ringe påvirkning), ++ (moderat påvirkning) og +++ (stor påvirkning). Grænsetilfælde i forhold til afvandingsmæs-
sige konsekvenser er angivet ved /. [] angiver afvandingsmæssige konsekvenser ved udskiftning af bundmateriale. 

Størrelse Afvandingsmæssige konsekvenser ift. bio-

logiske elementer 

Afvandingsmæssige konsekvenser ift. biologiske 

elementer 

 DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

 Fladt terræn Gradient væk fra vandløbet 

Små -/+[-] +[-] ++ -/+[-] -/+[-] +/++ 

Mellem -/+[-] +[-] +/++ -/+[-] -/+[-] +/++ 

Store -/+[-] +[-] +/++ -/+[-] -/+[-] +/++ 

 

Tabel 3-9  Kvalitativ vurdering af de afvandingsmæssige konsekvenser ved implementering af nødvendige tiltag i 
Type 3 vandløb med relativt højt fald. Påvirkningen i forhold til afvanding er angivet ved: - (ingen påvirkning), + 
(ringe påvirkning), ++ (moderat påvirkning) og +++ (stor påvirkning). Grænsetilfælde i forhold til afvandingsmæs-
sige konsekvenser er angivet ved /. [] angiver afvandingsmæssige konsekvenser ved udskiftning af bundmateriale. 

Størrelse Afvandingsmæssige konsekvenser ift. bio-

logiske elementer 

Afvandingsmæssige konsekvenser ift. biologiske 

elementer 

 DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

 Fladt terræn Gradient væk fra vandløbet 

Små -/+[-] +[-] ++ -[-] -/+[-] +/++ 

Mellem -/+[-] +[-] +/++ -[-] -/+[-] +/++ 

Store -/+[-] +[-] +/++ -[-] -/+[-] +/++ 

 

3.7  Type 4 

3.7.1 Virkemidler 

Som beskrevet ovenfor, dækker Type 4 over vandløb, som er systematisk udrettede/kanaliserede og i 

nogen grad udgravede. Derfor begynder virkemidlerne, som vurderes nødvendige i forhold til forbedring 

af de fysiske forhold, også at være mere indgribende, end det var tilfældet for Type 1-3 vandløbene.   

I Tabel 3-10 (lavt fald) og Tabel 3-11 (højt fald) er tiltag og virkemidler for Type 4 vandløb beskrevet. 

Type 4 vandløb er kanaliserede vandløb, der dog ikke er dybt nedgravede. Ved forbedring af de fysiske 

forhold bør der derfor være fokus på forbedring af substratforholdene, en øgning af den fysiske varia-

tion, forbedre kontakten mellem land og vand samt for de små vandløb, at forbedre lystilgængelighe-

den. Da Type 4 vandløb dækker over en kategori af vandløb, som oprindeligt har været naturlige vand-

løb, forventes det, at de primære tiltag i Type 4 vandløb vil være genslyngning og evt. reetablering af 

hele ådalen, som også forbedrer lysforhold, bundsubstrat og den fysiske variation (lavvandende områder, 

hurtigt-/langsomt-strømmende områder, varierende bundsubstrat). Særligt i forhold til de fysiske for-

hold for fisk, er fokus i Type 4 vandløb at få genskabt den fysiske variation, herunder nogle lavvandede 

områder. I modsætning til Type 3 vandløb, vurderes dette ikke muligt at gøre i det allerede eksisterende 

vandløbs forløb, hvorfor en hævning/genslyngning er nødvendig. 
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Tabel 3-10 Nødvendige tiltag og virkemidler i Type 4 vandløb med relativt lavt fald.   

Størrelse Nødvendige tiltag Virkemidler 

(jf. Virkemiddelkataloget) 

 DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

Små 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold 

ved strategisk 

udlægning af 

materiale.   

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede 

områder ved 

hævning/ 

genslyngning.   

Minus gydeban-

ker grundet 

det lave falda). 

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede 

områder ved 

hævning/ 

genslyngning.  

Minus gydeban-

ker grundet 

det lave falda). 

Forbedring af 

lysforhold, og 

kontakt vand-

løb/ådal. 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskift-

ning af bund-

materiale (vir-

kemiddel 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Genslyngning 

(virkemiddel 

2.4, evt. 2.5), 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemid-

del 2.8) eller 

Genetablering 

af ådalen (vir-

kemiddel 

2.19).  

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Genslyngning 

(virkemiddel 

2.4, evt. 2.5), 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemid-

del 2.8) eller 

Genetablering 

af ådalen (vir-

kemiddel 

2.19).  

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Mellem 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold 

ved strategisk 

udlægning af 

materiale.   

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede 

områder ved 

hævning/ 

genslyngning.   

Minus gydeban-

ker grundet 

det lave falda). 

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede 

områder ved 

hæving/ 

genslyngning.  

Minus gydeban-

ker grundet 

det lave falda). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskift-

ning af bund-

materiale (vir-

kemiddel 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Genslyngning 

(virkemiddel 

2.4, evt. 2.5), 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemid-

del 2.8) eller 

Genetablering 

af ådalen (vir-

kemiddel 

2.19).  

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Genslyngning 

(virkemiddel 

2.4, evt. 2.5), 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemid-

del 2.8) eller 

Genetablering 

af ådalen (vir-

kemiddel 

2.19).  

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 
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Forbedring af 

kontakt vand-

løb/ådal. 

Store 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold 

ved strategisk 

udlægning af 

materiale.   

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede 

områder ved 

hævning/ 

genslyngning.   

Minus gydeban-

ker grundet 

det lave falda). 

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede 

områder ved 

hæving/ 

genslyngning.  

Minus gydeban-

ker grundet 

det lave falda). 

Forbedring af 

kontakt vand-

løb/ådal. 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskift-

ning af bund-

materiale (vir-

kemiddel 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Genslyngning 

(virkemiddel 

2.4, evt. 2.5), 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemid-

del 2.8) eller 

Genetablering 

af ådalen (vir-

kemiddel 

2.19).  

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Genslyngning 

(virkemiddel 

2.4, evt. 2.5), 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemid-

del 2.8) eller 

Genetablering 

af ådalen (vir-

kemiddel 

2.19).  

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

a) Gydegrus er kun relevant i vandløb med mellem eller højt fald, eftersom gydebanken i vandløb med et lille fald, skal være så høj 

(for at få vandtrykket højt nok), at der er risiko for opstuvning (Kristensen et al., 2014).   
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Tabel 3-11 Nødvendige tiltag og virkemidler i Type 4 vandløb med relativt højt fald.   

Størrelse Nødvendige tiltag Virkemidler 

(jf. Virkemiddelkataloget) 

 DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

Små 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold 

ved strategisk 

udlægning af 

materiale.   

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede 

områder ved 

hævning/ 

genslyngning.   

Plus gydeban-

ker grundet 

det høje falda). 

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede 

områder ved 

hævning/ 

genslyngning.  

Plus gydeban-

ker grundet 

det høje falda). 

Forbedring af 

lysforhold, og 

kontakt vand-

løb/ådal. 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskift-

ning af bund-

materiale (vir-

kemiddel 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Genslyngning 

(virkemiddel 

2.4, evt. 2.5), 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemid-

del 2.8) eller 

Genetablering 

af ådalen (vir-

kemiddel 

2.19).  

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Genslyngning 

(virkemiddel 

2.4, evt. 2.5), 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemid-

del 2.8) eller 

Genetablering 

af ådalen (vir-

kemiddel 

2.19).  

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Mellem 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold 

ved strategisk 

udlægning af 

materiale.   

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede 

områder ved 

hævning/ 

genslyngning.   

Plus gydeban-

ker grundet 

det høje falda). 

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede 

områder ved 

hævning/ 

genslyngning.  

Plus gydeban-

ker grundet 

det høje falda). 

Forbedring af 

kontakt vand-

løb/ådal. 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskift-

ning af bund-

materiale (vir-

kemiddel 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Genslyngning 

(virkemiddel 

2.4, evt. 2.5), 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemid-

del 2.8) eller 

Genetablering 

af ådalen (vir-

kemiddel 

2.19).  

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Genslyngning 

(virkemiddel 

2.4, evt. 2.5), 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemid-

del 2.8) eller 

Genetablering 

af ådalen (vir-

kemiddel 

2.19).  

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 
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Store 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold 

ved strategisk 

udlægning af 

materiale.   

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede 

områder ved 

hævning/ 

genslyngning.   

Plus gydeban-

ker grundet 

det høje falda). 

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede 

områder ved 

hævning/ 

genslyngning.  

Plus gydeban-

ker grundet 

det høje falda). 

Forbedring af 

kontakt vand-

løb/ådal. 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskift-

ning af bund-

materiale (vir-

kemiddel 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Genslyngning 

(virkemiddel 

2.4, evt. 2.5), 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemid-

del 2.8) eller 

Genetablering 

af ådalen (vir-

kemiddel 

2.19).  

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Genslyngning 

(virkemiddel 

2.4, evt. 2.5), 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemid-

del 2.8) eller 

Genetablering 

af ådalen (vir-

kemiddel 

2.19).  

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

a) Gydegrus er kun relevant i vandløb med mellem eller højt fald, eftersom gydebanken i vandløb med et lille fald, skal være så 

høj (for at få vandtrykket højt nok), at der er risiko for opstuvning (Kristensen et al., 2014).   

 

 

3.7.2 Afvandingsmæssige konsekvenser 
Da de nødvendige tiltag til forbedring af de fysiske forhold i Type 4 vandløb er forholdsvis gennemgri-
bende, forventes det også, at de afvandingsmæssige konsekvenser vil være relativt omfattende (se Tabel 
3-12 (lavt fald) og Tabel 3-13 (højt fald)). Den største afvandingsmæssige konsekvens forventes at være i 
de tilfælde, hvor en genslyngning eller genetablering af hele ådalen er nødvendig i vandløb med lavt fald 
og med et fladt omkringliggende terræn.   

Selvom virkemidlet ”Udlægning af groft materiale” benyttes i forhold til forbedring af de fysiske forhold 

for både smådyr, som det også var tilfældet for Type 3 vandløb, så forventes de afvandingsmæssige kon-

sekvenser at være større i Type 4 vandløb. Dette skyldes, at virkemidlerne vil skulle benyttes i et større 

omfang i Type 4 vandløb (f.eks. i forhold til mængder bundsubstrat der skal udlægges), for at opnå for-

bedrede forhold. 
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Tabel 3-12 Kvalitativ vurdering af de afvandingsmæssige konsekvenser ved implementering af nødvendige tiltag i 

Type 4 vandløb med relativt lavt fald. Påvirkningen i forhold til afvanding er angivet ved: - (ingen påvirkning), + 

(ringe påvirkning), ++ (moderat påvirkning) og +++ (stor påvirkning). Grænsetilfælde i forhold til afvandingsmæs-

sige konsekvenser er angivet ved /. [] angiver afvandingsmæssige konsekvenser ved udskiftning af bundmateriale. 

Størrelse Afvandingsmæssige konsekvenser ift. bio-

logiske elementer 

Afvandingsmæssige konsekvenser ift. biologiske 

elementer 

 DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

 Fladt terræn Gradient væk fra vandløbet 

Små +[-] +++ +++ -/+[-] ++/+++ ++/+++ 

Mellem +[-] +++ +++ -/+[-] ++/+++ ++/+++ 

Store +[-] +++ +++ -/+[-] ++/+++ ++/+++ 

 

Tabel 3-13 Kvalitativ vurdering af de afvandingsmæssige konsekvenser ved implementering af nødvendige tiltag i 
Type 4 vandløb med relativt højt fald. Påvirkningen i forhold til afvanding er angivet ved: - (ingen påvirkning), + 
(ringe påvirkning), ++ (moderat påvirkning) og +++ (stor påvirkning). Grænsetilfælde i forhold til afvandingsmæs-
sige konsekvenser er angivet ved /./. [] angiver afvandingsmæssige konsekvenser ved udskiftning af bundmateriale. 

Størrelse Afvandingsmæssige konsekvenser ift. bio-

logiske elementer 

Afvandingsmæssige konsekvenser ift. biologiske 

elementer 

 DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

 Fladt terræn Gradient væk fra vandløbet 

Små -/+[-] +++ +++ -/+[-] ++ ++ 

Mellem -/+[-] +++ +++ -/+[-] ++ ++ 

Store -/+[-] +++ +++ -/+[-] ++ ++ 

3.8 Type 5 

3.8.1 Virkemidler 

I Tabel 3-14 (lavt fald) og Tabel 3-15 (højt fald) beskrives de tiltag og virkemidler, som der er vurderet 

nødvendige for Type 5 vandløb. Som beskrevet ovenfor dækker Type 5 vandløb både over vandløb, som 

oprindeligt har været naturlige vandløb samt vandløb, som er etableret udelukkende grundet et afvan-

dingsbehov. Derfor vil de nødvendige tiltag og virkemidler for Type 5 vandløb kunne variere en del af-

hængigt af de fysiske forhold ved det enkelte vandløb.  

For Type 5 vandløb er fokus generelt at reetablere et mere naturligt bundsubstrat, forbedre lysforhol-

dene, forbedre de hydromorfologiske forhold (genskabe fysisk variation i vandløbets tvær- og længede-

profil) og genskabe kontakt mellem vandløbet og dets omgivelser. Det vurderes, at det rent praktisk er 

muligt at genslynge denne type vandløb, og dette medtages dermed som et realistisk virkemiddel. Det 

samme gør sig gældende med genetablering af hele ådalen samt hævning af vandløbsbunden. Disse tre 

virkemidler vurderes som værende de ultimative tiltag, der vil forbedre de fysiske forhold for smådyr, 

fisk og planter samtidigt med at lysforholdene og kontakten mellem land og vand forbedres.  

For nogle Type 5 vandløb, som er etableret som afvandingskanaler, og derfor ikke oprindeligt har eksi-

steret som vandløb, vil genslyngning eller genetablering af hele ådalen ikke være den rette indsats. Der 
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eksisterer derimod to mindre indgribende muligheder (etablering af dobbeltprofiler og etablering af mi-

niådal) som i disse tilfælde kan anvendes og give gode resultater ift. lystilgængeligheden og kontakt 

mellem land og vand, men hvor selve kanalens forløb ikke ændres. Der er foretaget en differentieret 

vurdering ift. dette, se Tabel 3-14 og Tabel 3-15.  

 

Tabel 3-14 Nødvendige tiltag og virkemidler i Type 5 vandløb med relativt lavt fald.    

Størrelse Nødvendige tiltag Virkemidler 

(jf. Virkemiddelkataloget) 

 DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

Små 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten el-

ler grus).  

Variation i 

dybde/bredde

/ længde for-

hold ved stra-

tegisk udlæg-

ning af mate-

riale.   

 

Pletvis forbed-

ring af bundsub-

stratet (træ, 

sten eller grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold, 

herunder lav-

vandede områ-

der ved hæv-

ning/ genslyng-

ning.   

Minus gydeban-

ker grundet det 

lave falda). 

 

Pletvis forbed-

ring af bundsub-

stratet (træ, 

sten eller grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold, 

herunder lav-

vandede områ-

der ved hæv-

ning/ genslyng-

ning.  

Minus gydeban-

ker grundet det 

lave falda). 

Forbedring af 

lysforhold, og 

kontakt vand-

løb/ådal. 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemiddel 

2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Genslyngning 

(virkemiddel 

2.4, evt. 2.5), 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemiddel 

2.8) eller Gen-

etablering af 

ådalen (virke-

middel 2.19).  

Evt. Etablering 

af dobbeltprofil 

(2.14) eller 

Etablering af 

miniådal (2.13). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Genslyngning 

(virkemiddel 

2.4, evt. 2.5), 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemiddel 

2.8) eller Gen-

etablering af 

ådalen (virke-

middel 2.19).  

Evt. Etablering 

af dobbeltprofil 

(2.14) eller 

Etablering af 

miniådal (2.13). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Mellem 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten el-

ler grus).  

Variation i 

dybde/bredde

/ længde for-

hold ved stra-

tegisk udlæg-

ning af mate-

riale.   

Pletvis forbed-

ring af bundsub-

stratet (træ, 

sten eller grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold, 

herunder lav-

vandede områ-

der ved hæv-

ning/ genslyng-

ning.   

Pletvis forbed-

ring af bundsub-

stratet (træ, 

sten eller grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold, 

herunder lav-

vandede områ-

der ved hæv-

ning/ genslyng-

ning.  

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemiddel 

2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Genslyngning 

(virkemiddel 

2.4, evt. 2.5), 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemiddel 

2.8) eller Gen-

etablering af 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Genslyngning 

(virkemiddel 

2.4, evt. 2.5), 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemiddel 

2.8) eller Gen-

etablering af 
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 Minus gydeban-

ker grundet det 

lave falda). 

 

Minus gydeban-

ker grundet det 

lave falda). 

Forbedring af 

kontakt vand-

løb/ådal. 

ådalen (virke-

middel 2.19).  

Evt. Etablering 

af dobbeltprofil 

(2.14) eller 

Etablering af 

miniådal (2.13). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

ådalen (virke-

middel 2.19).  

Evt. Etablering 

af dobbeltprofil 

(2.14) eller 

Etablering af 

miniådal (2.13). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Store 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten el-

ler grus).  

Variation i 

dybde/bredde

/ længde for-

hold ved stra-

tegisk udlæg-

ning af mate-

riale.   

 

Pletvis forbed-

ring af bundsub-

stratet (træ, 

sten eller grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold, 

herunder lav-

vandede områ-

der ved hæv-

ning/ genslyng-

ning.   

Minus gydeban-

ker grundet det 

lave falda). 

 

Pletvis forbed-

ring af bundsub-

stratet (træ, 

sten eller grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold, 

herunder lav-

vandede områ-

der ved hæv-

ning/ genslyng-

ning.  

Minus gydeban-

ker grundet det 

lave falda). 

Forbedring af 

kontakt vand-

løb/ådal. 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemiddel 

2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Genslyngning 

(virkemiddel 

2.4, evt. 2.5), 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemiddel 

2.8) eller Gen-

etablering af 

ådalen (virke-

middel 2.19).  

Evt. Etablering 

af dobbeltprofil 

(2.14) eller 

Etablering af 

miniådal (2.13). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Genslyngning 

(virkemiddel 

2.4, evt. 2.5), 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemiddel 

2.8) eller Gen-

etablering af 

ådalen (virke-

middel 2.19).  

Evt. Etablering 

af dobbeltprofil 

(2.14) eller 

Etablering af 

miniådal (2.13). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

a) Gydegrus er kun relevant i vandløb med mellem eller højt fald, eftersom gydebanken i vandløb med et lille fald, skal være så høj 

(for at få vandtrykket højt nok), at der er risiko for opstuvning (Kristensen et al., 2014).   
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Tabel 3-15 Nødvendige tiltag og virkemidler i Type 5 vandløb med relativt højt fald.  

Størrelse Nødvendige tiltag Virkemidler 

(jf. Virkemiddelkataloget) 

 DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

Små 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold 

ved strategisk 

udlægning af 

materiale.   

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede om-

råder ved hæv-

ning/ genslyng-

ning.   

Plus gydeban-

ker grundet det 

høje falda). 

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede om-

råder ved hæv-

ning/ genslyng-

ning.  

Plus gydeban-

ker grundet det 

høje falda). 

Forbedring af 

lysforhold, og 

kontakt vand-

løb/ådal. 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Genslyngning 

(virkemiddel 

2.4, evt. 2.5), 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemiddel 

2.8) eller Gen-

etablering af 

ådalen (virke-

middel 2.19).  

Evt. Etablering 

af dobbeltprofil 

(2.14) eller 

Etablering af 

miniådal (2.13). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Genslyngning 

(virkemiddel 

2.4, evt. 2.5), 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemiddel 

2.8) eller Gen-

etablering af 

ådalen (virke-

middel 2.19).  

Evt. Etablering 

af dobbeltprofil 

(2.14) eller 

Etablering af 

miniådal (2.13). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Mellem 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold 

ved strategisk 

udlægning af 

materiale.   

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede om-

råder ved hæv-

ning/ genslyng-

ning.   

Plus gydeban-

ker grundet det 

høje falda). 

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede om-

råder ved hæv-

ning/ genslyng-

ning.  

Plus gydeban-

ker grundet det 

høje falda). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Genslyngning 

(virkemiddel 

2.4, evt. 2.5), 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemiddel 

2.8) eller Gen-

etablering af 

ådalen (virke-

middel 2.19).  

Evt. Etablering 

af dobbeltprofil 

(2.14) eller 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Genslyngning 

(virkemiddel 

2.4, evt. 2.5), 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemiddel 

2.8) eller Gen-

etablering af 

ådalen (virke-

middel 2.19).  

Evt. Etablering 

af dobbeltprofil 

(2.14) eller 
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Forbedring af 

kontakt vand-

løb/ådal. 

Etablering af 

miniådal (2.13). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Etablering af 

miniådal (2.13). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Store 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold 

ved strategisk 

udlægning af 

materiale.   

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede om-

råder ved hæv-

ning/ genslyng-

ning.   

Plus gydeban-

ker grundet det 

høje falda). 

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede om-

råder ved hæv-

ning/ genslyng-

ning.  

Plus gydeban-

ker grundet det 

høje falda). 

Forbedring af 

kontakt vand-

løb/ådal. 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Genslyngning 

(virkemiddel 

2.4, evt. 2.5), 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemiddel 

2.8) eller Gen-

etablering af 

ådalen (virke-

middel 2.19).  

Evt. Etablering 

af dobbeltprofil 

(2.14) eller 

Etablering af 

miniådal (2.13). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Genslyngning 

(virkemiddel 

2.4, evt. 2.5), 

Hævning af 

vandløbsbund-

en (virkemiddel 

2.8) eller Gen-

etablering af 

ådalen (virke-

middel 2.19).  

Evt. Etablering 

af dobbeltprofil 

(2.14) eller 

Etablering af 

miniådal (2.13). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

a) Gydegrus er kun relevant i vandløb med mellem eller højt fald, eftersom gydebanken i vandløb med et lille fald, skal være så 

høj (for at få vandtrykket højt nok), at der er risiko for opstuvning (Kristensen et al., 2014).   

 

3.8.2 Afvandingsmæssige konsekvenser 

For Type 5 vandløbene vurderes det, at de afvandingsmæssige konsekvenser af virkemidlerne er relativt 

omfattende (se Tabel 3-16 (lavt fald) og Tabel 3-17 (højt fald)), idet Type 5 vandløb dækker over en ka-

tegori af vandløb, som er betydeligt modificerede som følge af et stort afvandingsbehov. Som for Type 3 

og Type 4 vandløbene vurderes den største afvandingskonsekvens at opstå, ved de mest gennemgribende 

tiltag som genslyngning og genetablering af ådalen, hvor alle tre kvalitetsparametre tilgodeses. Også ved 

de mindste tiltag (i forhold til forbedring af forholdene for smådyr) vurderes der en ikke ubetydelig af-

vandingsmæssig konsekvens, eftersom det formodes at Type 5 vandløbenes afdræningsevne er helt afgø-

rende for afvanding af de omkringliggende arealer.  
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Tabel 3-16 Kvalitativ vurdering af de afvandingsmæssige konsekvenser ved implementering af nødvendige tiltag i 
Type 5 vandløb med relativt lavt fald. Påvirkningen i forhold til afvanding er angivet ved: - (ingen påvirkning), + 
(ringe påvirkning), ++ (moderat påvirkning) og +++ (stor påvirkning). Grænsetilfælde i forhold til afvandingsmæs-
sige konsekvenser er angivet ved /. [] angiver afvandingsmæssige konsekvenser ved udskiftning af bundsubstrat 
(kun ved DVFI) eller etablering af dobbeltprofiler eller miniådale. 

Størrelse Afvandingsmæssige konsekvenser ift. bio-

logiske elementer 

Afvandingsmæssige konsekvenser ift. biologiske 

elementer 

 DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

 Fladt terræn Gradient væk fra vandløbet 

Små +/++[+] +++[++] +++[++] +[-/+] ++/+++[++] ++/+++[++] 

Mellem +/++[+] +++[++] +++[++] +[-/+] ++/+++[++] ++/+++[++] 

Store +/++[+] +++[++] +++[++] +[-/+] ++/+++[++] ++/+++[++] 

 

 

Tabel 3-17 Kvalitativ vurdering af de afvandingsmæssige konsekvenser ved implementering af nødvendige tiltag i 
Type 5 vandløb med relativt højt fald. Påvirkningen i forhold til afvanding er angivet ved: - (ingen påvirkning), + 
(ringe påvirkning), ++ (moderat påvirkning) og +++ (stor påvirkning). Grænsetilfælde i forhold til afvandingsmæs-
sige konsekvenser er angivet ved /. [] angiver afvandingsmæssige konsekvenser ved udskiftning af bundsubstrat 
(kun ved DVFI) eller etablering af dobbeltprofiler eller miniådale. 

Størrelse Afvandingsmæssige konsekvenser ift. bio-

logiske elementer 

Afvandingsmæssige konsekvenser ift. biologiske 

elementer 

 DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

 Fladt terræn Gradient væk fra vandløbet 

Små +[-/+] +++[++] +++[++] -/+[-] ++[+/++] ++[+/++] 

Mellem +[-/+] +++[++] +++[++] -/+[-] ++[+/++] ++[+/++] 

Store +[-/+] +++[++] +++[++] -/+[-] ++[+/++] ++[+/++] 

3.9 Type 6 

3.9.1 Virkemidler  

I Tabel 3-18 (lavt fald) og Tabel 3-19 (højt fald) ses de udvalgte tiltag og virkemidler til at forbedre de 

fysiske forhold i Type 6 vandløb. Da Type 6 vandløb repræsenterer vandløb/kanaler som er etableret 

udelukkende på grund af et drænings- og afvandingsbehov, vil der for Type 6 vandløb være en betydelig 

udfordring i forhold til at opnå fysiske forhold, der er tilstrækkelige for at opnå målopfyldelse. Eksem-

pelvis vil det ikke være en reel mulighed at genslynge vandløbet eller genetablere en ådal, eftersom der 

aldrig har været en ådal, og det dybe nedstik vil forhindre opnåelse af et naturligt vandløbsprofil. Dette 

understreges ligeledes af, at den oprindelige tilstand for områder, hvor denne type vandløb forekommer, 

ofte er moser, strandenge eller anden form for våd eller semivåd natur. 
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Indsatsen i denne type vandløb skal derfor i højere grad dreje sig om etablering at et forbedret bundsub-

strat, forbedring af lysforholdene samt kontakt mellem land og vand gennem etablering af dobbeltprofi-

ler eller miniådale. Alternativt bør fokus være en genetablering af den oprindelige naturtype for områ-

det. 

 
Tabel 3-18 Nødvendige tiltag og virkemidler i Type 6 vandløb med relativt lavt fald.    

Størrelse Nødvendige tiltag Virkemidler 

(jf. Virkemiddelkataloget) 

 DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

Små 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold 

ved strategisk 

udlægning af 

materiale.   

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede om-

råder ved hæv-

ning/ genslyng-

ning.   

Minus gydeban-

ker grundet det 

lave falda). 

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede om-

råder ved hæv-

ning/ genslyng-

ning.  

Minus gydeban-

ker grundet det 

lave falda). 

Forbedring af 

lysforhold og 

kontakt vand-

løb/ådal. 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(2.6) eller Ud-

skiftning af 

bundmateriale 

(virkemiddel 

2.7). 

Etablering af 

dobbeltprofil 

(2.14) eller 

Etablering af 

miniådal (2.13). 

Udlægning af 

groft materiale 

(2.6) eller Ud-

skiftning af 

bundmateriale 

(virkemiddel 

2.7). 

Etablering af 

dobbeltprofil 

(2.14) eller 

Etablering af 

miniådal (2.13). 

Mellem 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold 

ved strategisk 

udlægning af 

materiale.   

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede om-

råder ved hæv-

ning/ genslyng-

ning.   

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede om-

råder ved hæv-

ning/ genslyng-

ning.  

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(2.6) eller Ud-

skiftning af 

bundmateriale 

(virkemiddel 

2.7). 

Etablering af 

dobbeltprofil 

(2.14) eller 

Etablering af 

miniådal (2.13). 

Udlægning af 

groft materiale 

(2.6) eller Ud-

skiftning af 

bundmateriale 

(virkemiddel 

2.7). 

Etablering af 

dobbeltprofil 

(2.14) eller 

Etablering af 

miniådal (2.13). 
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Minus gydeban-

ker grundet det 

lave falda). 

 

Minus gydeban-

ker grundet det 

lave falda). 

Forbedring af 

kontakt vand-

løb/ådal. 

Store 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold 

ved strategisk 

udlægning af 

materiale.   

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede om-

råder ved hæv-

ning/ genslyng-

ning.   

Minus gydeban-

ker grundet det 

lave falda). 

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede om-

råder ved hæv-

ning/ genslyng-

ning.  

Minus gydeban-

ker grundet det 

lave falda). 

Forbedring af 

kontakt vand-

løb/ådal. 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(2.6) eller Ud-

skiftning af 

bundmateriale 

(virkemiddel 

2.7). 

Etablering af 

dobbeltprofil 

(2.14) eller 

Etablering af 

miniådal (2.13). 

Udlægning af 

groft materiale 

(2.6) eller Ud-

skiftning af 

bundmateriale 

(virkemiddel 

2.7). 

Etablering af 

dobbeltprofil 

(2.14) eller 

Etablering af 

miniådal (2.13). 

a) Gydegrus er kun relevant i vandløb med mellem eller højt fald, eftersom gydebanken i vandløb med et lille fald, skal være så høj 

(for at få vandtrykket højt nok), at der er risiko for opstuvning (Kristensen et al., 2014).   
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Tabel 3-19 Nødvendige tiltag og virkemidler i Type 6 vandløb med relativt højt fald.  

Stør-

relse 

Nødvendige tiltag Virkemidler 

(jf. Virkemiddelkataloget) 

 DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

Små 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten el-

ler grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold 

ved strategisk 

udlægning af 

materiale.   

 

Pletvis forbedring 

af bundsubstratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold, 

herunder lavvan-

dede områder ved 

hævning/ 

genslyngning.   

Plus gydebanker 

grundet det høje 

falda). 

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten el-

ler grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede 

områder ved 

hævning/ 

genslyngning.  

Plus gydeban-

ker grundet 

det høje falda). 

Forbedring af 

kontakt vand-

løb/ådal. 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(2.6) eller Ud-

skiftning af 

bundmateriale 

(virkemiddel 

2.7). 

Etablering af 

dobbeltprofil 

(2.14) eller 

Etablering af 

miniådal (2.13). 

Udlægning af 

groft materiale 

(2.6) eller Udskift-

ning af bundmate-

riale (virkemiddel 

2.7). 

Etablering af dob-

beltprofil (2.14) 

eller Etablering af 

miniådal (2.13). 

Mellem 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten el-

ler grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold 

ved strategisk 

udlægning af 

materiale.   

 

Pletvis forbedring 

af bundsubstratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold, 

herunder lavvan-

dede områder ved 

hævning/ 

genslyngning.   

Plus gydebanker 

grundet det høje 

falda). 

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten el-

ler grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede 

områder ved 

hævning/ 

genslyngning.  

Plus gydeban-

ker grundet 

det høje falda). 

Forbedring af 

kontakt vand-

løb/ådal. 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(2.6) eller Ud-

skiftning af 

bundmateriale 

(virkemiddel 

2.7). 

Etablering af 

dobbeltprofil 

(2.14) eller 

Etablering af 

miniådal (2.13). 

Udlægning af 

groft materiale 

(2.6) eller Udskift-

ning af bundmate-

riale (virkemiddel 

2.7). 

Etablering af dob-

beltprofil (2.14) 

eller Etablering af 

miniådal (2.13). 
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Store 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten el-

ler grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold 

ved strategisk 

udlægning af 

materiale.   

 

Pletvis forbedring 

af bundsubstratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold, 

herunder lavvan-

dede områder ved 

hævning/ 

genslyngning.   

Plus gydebanker 

grundet det høje 

falda). 

 

Pletvis forbed-

ring af bund-

substratet 

(træ, sten el-

ler grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde for-

hold, herunder 

lavvandede 

områder ved 

hævning/ 

genslyngning.  

Plus gydeban-

ker grundet 

det høje falda). 

Forbedring af 

kontakt vand-

løb/ådal. 

Udlægning af 

groft materiale 

(virkemiddel 

2.6). 

Evt. udskiftning 

af bundmateri-

ale (virkemid-

del 2.7). 

Træplantning 

(virkemiddel 

2.6b og 2.15). 

Udlægning af 

groft materiale 

(2.6) eller Ud-

skiftning af 

bundmateriale 

(virkemiddel 

2.7). 

Etablering af 

dobbeltprofil 

(2.14) eller 

Etablering af 

miniådal (2.13). 

Udlægning af 

groft materiale 

(2.6) eller Udskift-

ning af bundmate-

riale (virkemiddel 

2.7). 

Etablering af dob-

beltprofil (2.14) 

eller Etablering af 

miniådal (2.13). 

a) Gydegrus er kun relevant i vandløb med mellem eller højt fald, eftersom gydebanken i vandløb med et lille fald, skal være så 

høj (for at få vandtrykket højt nok), at der er risiko for opstuvning (Kristensen et al., 2014).   

 

3.9.2 Afvandingsmæssige konsekvenser 

De afvandingsmæssige konsekvenser af tiltagene beskrevet for Type 6 vandløbene vurderes overordnet 

til at være lidt mindre end for f.eks. Type 5 vandløb (se Tabel 3-20 (lavt fald) og 

 

Tabel 3-21 (højt fald)). Dette skyldes udelukkende vurderingen af, at det ikke er en reel mulighed med 

de meget indgribende tiltag som genslyngning og genetablering af ådalen. Dermed er tiltagene begræn-

sede til det kanalforløb som allerede eksisterer, og derfor vil de omkringliggende arealer ikke blive på-

virket i samme omfang.    
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Tabel 3-20 Kvalitativ vurdering af afvandingsmæssige konsekvenser ved implementering af nødvendige tiltag i Type 
5 vandløb med relativt lavt fald. Påvirkningen i forhold til afvanding er angivet ved: - (ingen påvirkning), + (ringe 
påvirkning), ++ (moderat påvirkning) og +++ (stor påvirkning). Grænsetilfælde i forhold til afvandingsmæssige kon-
sekvenser er angivet ved /. [] angiver afvandingsmæssige konsekvenser ved udskiftning af bundsubstrat. 

Størrelse Afvandingsmæssige konsekvenser ift. bio-

logiske elementer 

Afvandingsmæssige konsekvenser ift. biologiske 

elementer 

 DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

 Fladt terræn Gradient væk fra vandløbet 

Små +[-/+] + ++ -/+[-] + ++ 

Mellem +[-/+] + ++ -/+[-] + ++ 

Store +[-/+] + ++ -/+[-] + ++ 

 

 
Tabel 3-21 Kvalitativ vurdering af afvandingsmæssige konsekvenser ved implementering af nødvendige tiltag i Type 
5 vandløb med relativt højt fald. Påvirkningen i forhold til afvanding er angivet ved: - (ingen påvirkning), + (ringe 
påvirkning), ++ (moderat påvirkning) og +++ (stor påvirkning).  Grænsetilfælde i forhold til afvandingsmæssige kon-
sekvenser er angivet ved /. [] angiver afvandingsmæssige konsekvenser ved udskiftning af bundsubstrat. 

Størrelse Afvandingsmæssige konsekvenser ift. bio-

logiske elementer 

Afvandingsmæssige konsekvenser ift. biologiske 

elementer 

 DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

 Fladt terræn Gradient væk fra vandløbet 

Små +[-/+] + ++ -/+[-] + ++ 

Mellem +[-/+] + ++ -/+[-] + ++ 

Store +[-/+] + ++ -/+[-] + ++ 

 

3.10 Type 7 

3.10.1 Virkemidler 

I Tabel 3-22 (lavt fald) og Tabel 3-23 (højt fald) ses de udvalgte tiltag og virkemidler til at forbedre de 

fysiske forhold i Type 7 vandløb. Type 7 vandløb repræsenterer rørlagte vandløb, der ligger ikke ligger 

dybt under terræn (< 1 m). Indsatsen i denne type vandløb skal overordnet set handle om en genåbning 

af vandløbet, altså en overgang fra et rørlagt forløb til et åbent vandløbs tracé, samt efterfølgende ska-

belse af fysiske variation i vandløbet og et naturligt bundsubstrat. Da disse rørlagte vandløb pr definition 

ikke ligger dybt under terræn (< 1 m), vil de nødvendige virkemidler være identiske med dem præsente-

ret under vandløbstype 4 – i kombination med genåbning. 

 

I Virkemiddelkataloget findes 3 forskellige virkemidler til genåbning af rørlagte vandløb (2.9, 2.10 og 

2.11). Virkemidlerne 2.10 og 2.1. er defineret således, at det genåbnede vandløb ikke bringes op i ter-

ræn, og der etableres dermed ikke et naturligt vandløbsprofil. Derimod kombineres genåbningen med 

smårestaureringer (2.10) eller etablering af miniådal (2.11). Da rørlagte vandløb næste udelukkende er 

små vandløb, skelnes der i vurderingen ikke mellem små, mellem og store vandløb. 
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Tabel 3-22 Nødvendige tiltag og virkemidler i Type 7 vandløb med relativt lavt fald.   

Nødvendige tiltag Virkemidler 

(jf. Virkemiddelkataloget) 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

Genåbning med 

efterfølgende 

pletvis forbedring 

af bundsubstratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold 

ved strategisk ud-

lægning af mate-

riale.   

 

Genåbning med 

efterfølgende 

hæv-

ning/genslyng-

ning, inkl. forbed-

ring af bundsub-

stratet (træ, sten 

eller grus). 

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold, 

herunder lavvan-

dede områder ved 

hævning/ 

genslyngning.   

Minus gydebanker 

grundet det lave 

falda). 

 

Genåbning med 

efterfølgende 

hæv-

ning/genslyng-

ning, inkl. forbed-

ring af bundsub-

stratet (træ, sten 

eller grus). 

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold, 

herunder lavvan-

dede områder ved 

hævning/ 

genslyngning.  

Minus gydebanker 

grundet det lave 

falda). 

Forbedring af lys-

forhold, og kon-

takt vand-

løb/ådal. 

Åbning med små-

restaureringer 

(virkemiddel 

2.10). 

Træplantning (vir-

kemiddel 2.6b og 

2.15). 

Åbning med efter-

følgende hæv-

ning/genslyngning 

(virkemiddel 2.9). 

Træplantning (vir-

kemiddel 2.6b og 

2.15). 

Åbning med efter-

følgende hæv-

ning/genslyngning 

(virkemiddel 2.9). 

Træplantning (vir-

kemiddel 2.6b og 

2.15). 

a) Gydegrus er kun relevant i vandløb med mellem eller højt fald, eftersom gydebanken i vandløb med et lille fald, skal være så høj 

(for at få vandtrykket højt nok), at der er risiko for opstuvning (Kristensen et al., 2014).   
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Tabel 3-23 Nødvendige tiltag og virkemidler i Type 7 vandløb med relativt højt fald. 

Nødvendige tiltag Virkemidler 

(jf. Virkemiddelkataloget) 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

Genåbning med 

efterfølgende 

pletvis forbedring 

af bundsubstratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold 

ved strategisk ud-

lægning af materi-

ale.   

 

Genåbning med 

efterfølgende 

hæv-

ning/genslyng-

ning, inkl. forbed-

ring af bundsub-

stratet (træ, sten 

eller grus). 

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold, 

herunder lavvan-

dede områder ved 

hævning/ 

genslyngning.   

Plus gydebanker 

grundet det høje 

falda). 

 

Genåbning med 

efterfølgende 

hæv-

ning/genslyng-

ning, inkl. forbed-

ring af bundsub-

stratet (træ, sten 

eller grus). 

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold, 

herunder lavvan-

dede områder ved 

hævning/ 

genslyngning.  

Plus gydebanker 

grundet det høje 

falda). 

Forbedring af lys-

forhold, og kon-

takt vand-

løb/ådal. 

Åbning med små-

restaureringer 

(virkemiddel 

2.10). 

Træplantning (vir-

kemiddel 2.6b og 

2.15). 

Åbning med efter-

følgende hæv-

ning/genslyngning 

(virkemiddel 2.9). 

Træplantning (vir-

kemiddel 2.6b og 

2.15). 

Åbning med efter-

følgende hæv-

ning/genslyngning 

(virkemiddel 2.9). 

Træplantning (vir-

kemiddel 2.6b og 

2.15). 

a) Gydegrus er kun relevant i vandløb med mellem eller højt fald, eftersom gydebanken i vandløb med et lille fald, skal være så høj 

(for at få vandtrykket højt nok), at der er risiko for opstuvning (Kristensen et al., 2014).     

 

3.10.2 Afvandingsmæssige konsekvenser 

De afvandingsmæssige konsekvenser af genåbning af Type 7 vandløb forventes at være relativt store, da 

det er en drastisk ændring i vandløbet og dets hydrauliske kontakt med omgivelserne. 
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Tabel 3-24 Kvalitativ vurdering af de afvandingsmæssige konsekvenser ved implementering af nødvendige tiltag i 
Type 7 vandløb med relativt lavt fald. Påvirkningen i forhold til afvanding er angivet ved: - (ingen påvirkning), + 
(ringe påvirkning), ++ (moderat påvirkning) og +++ (stor påvirkning). Grænsetilfælde i forhold til afvandingsmæs-
sige konsekvenser er angivet ved /.  

Afvandingsmæssige konsekvenser ift. biologiske ele-

menter 

Afvandingsmæssige konsekvenser ift. biologiske ele-

menter 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

Fladt terræn Gradient væk fra vandløbet 

+ +++ +++ +/++ ++/+++ ++/+++ 

+ +++ +++ +/++ ++/+++ ++/+++ 

+ +++ +++ +/++ ++/+++ ++/+++ 

 

Tabel 3-25 Kvalitativ vurdering af de afvandingsmæssige konsekvenser ved implementering af nødvendige tiltag i 
Type 7 vandløb med relativt højt fald. Påvirkningen i forhold til afvanding er angivet ved: - (ingen påvirkning), + 
(ringe påvirkning), ++ (moderat påvirkning) og +++ (stor påvirkning). Grænsetilfælde i forhold til afvandingsmæs-
sige konsekvenser er angivet ved /.  

Afvandingsmæssige konsekvenser ift. biologiske ele-

menter 

Afvandingsmæssige konsekvenser ift. biologiske ele-

menter 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

Fladt terræn Gradient væk fra vandløbet 

+ +++ +++ + ++ ++ 

+ +++ +++ + ++ ++ 

+ +++ +++ + ++ ++ 

 

3.11 Type 8 

3.11.1 Virkemidler 

I Tabel 3-26 (lavt fald) og Tabel 3-27 højt fald)). ses de udvalgte tiltag og virkemidler til at forbedre de 

fysiske forhold i Type 8 vandløb. Type 8 vandløb repræsenterer rørlagte vandløb, der ligger dybt under 

terræn (> 1 m). Indsatsen i denne type vandløb skal overordnet set handle om en genåbning af vandlø-

bet, altså en overgang fra et rørlagt forløb til et åbent vandløbstracé, samt efterfølgende skabelse af 

fysiske variation i vandløbet og et naturligt bundsubstrat. Da disse rørlagte vandløb pr definition ligger 

dybt under terræn (< 1 m), vil de nødvendige virkemidler være identiske med dem præsenteret under 

vandløbstype 5 – i kombination med genåbning. 

 

I Virkemiddelkataloget findes tre forskellige virkemidler til genåbning af rørlagte vandløb (2.9, 2.10 og 

2.11). Virkemidlerne 2.10 og 2.1. er defineret således, at det genåbnede vandløb ikke bringes op i ter-

ræn og der etableres dermed ikke et naturligt vandløbsprofil. Derimod kombineres genåbningen med 

smårestaureringer (2.10) eller etablering af miniådal (2.11). Da rørlagte vandløb næste udelukkende er 

små vandløb, skelnes der i vurderingen ikke mellem små, mellem og store vandløb. 
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Tabel 3-26 Nødvendige tiltag og virkemidler i Type 8 vandløb med relativt lavt fald.    

Nødvendige tiltag Virkemidler 

(jf. Virkemiddelkataloget) 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

Genåbning med 

efterfølgende 

pletvis forbedring 

af bundsubstratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold 

ved strategisk ud-

lægning af mate-

riale.   

 

Genåbning med 

efterfølgende 

hæv-

ning/genslyng-

ning, inkl. forbed-

ring af bundsub-

stratet (træ, sten 

eller grus). 

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold, 

herunder lavvan-

dede områder ved 

hævning/ 

genslyngning.   

Minus gydebanker 

grundet det lave 

falda). 

 

Genåbning med 

efterfølgende 

hæv-

ning/genslyng-

ning, inkl. forbed-

ring af bundsub-

stratet (træ, sten 

eller grus). 

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold, 

herunder lavvan-

dede områder ved 

hævning/ 

genslyngning.  

Minus gydebanker 

grundet det lave 

falda). 

Forbedring af lys-

forhold, og kon-

takt vand-

løb/ådal. 

Åbning med små-

restaureringer 

(virkemiddel 

2.10). 

Træplantning (vir-

kemiddel 2.6b og 

2.15). 

Åbning med efter-

følgende hæv-

ning/genslyngning 

(virkemiddel 2.9). 

Evt. åbning med 

efterfølgende mi-

niådal (2.11). 

Træplantning (vir-

kemiddel 2.6b og 

2.15). 

Åbning med efter-

følgende hæv-

ning/genslyngning 

(virkemiddel 2.9). 

Evt. åbning med 

efterfølgende mi-

niådal (2.11). 

Træplantning (vir-

kemiddel 2.6b og 

2.15). 

a) Gydegrus er kun relevant i vandløb med mellem eller højt fald, eftersom gydebanken i vandløb med et lille fald, skal være så høj 

(for at få vandtrykket højt nok), at der er risiko for opstuvning (Kristensen et al., 2014).     
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Tabel 3-27 Nødvendige tiltag og virkemidler i Type 8 vandløb med relativt højt fald.  

Nødvendige tiltag Virkemidler 

(jf. Virkemiddelkataloget) 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

Genåbning med 

efterfølgende 

pletvis forbedring 

af bundsubstratet 

(træ, sten eller 

grus).  

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold 

ved strategisk ud-

lægning af mate-

riale.   

 

Genåbning med 

efterfølgende 

hæv-

ning/genslyng-

ning, inkl. forbed-

ring af bundsub-

stratet (træ, sten 

eller grus). 

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold, 

herunder lavvan-

dede områder ved 

hævning/ 

genslyngning.   

Plus gydebanker 

grundet det høje 

falda). 

 

Genåbning med 

efterfølgende 

hæv-

ning/genslyng-

ning, inkl. forbed-

ring af bundsub-

stratet (træ, sten 

eller grus). 

Variation i 

dybde/bredde/ 

længde forhold, 

herunder lavvan-

dede områder ved 

hævning/ 

genslyngning.  

Plus gydebanker 

grundet det høje 

falda). 

Forbedring af lys-

forhold, og kon-

takt vand-

løb/ådal. 

Åbning med små-

restaureringer 

(virkemiddel 

2.10). 

Træplantning (vir-

kemiddel 2.6b og 

2.15). 

Åbning med efter-

følgende hæv-

ning/genslyngning 

(virkemiddel 2.9). 

Evt. åbning med 

efterfølgende mi-

niådal (2.11). 

Træplantning (vir-

kemiddel 2.6b og 

2.15). 

Åbning med efter-

følgende hæv-

ning/genslyngning 

(virkemiddel 2.9). 

Evt. åbning med 

efterfølgende mi-

niådal (2.11). 

Træplantning (vir-

kemiddel 2.6b og 

2.15). 

a) Gydegrus er kun relevant i vandløb med mellem eller højt fald, eftersom gydebanken i vandløb med et lille fald, skal være så 

høj (for at få vandtrykket højt nok), at der er risiko for opstuvning (Kristensen et al., 2014).     

 

3.11.2 Afvandingsmæssige konsekvenser 

De afvandingsmæssige konsekvenser af genåbning af Type 8 vandløb forventes at være relativt store, da 

det er en drastisk ændring i vandløbet og dets hydrauliske kontakt med omgivelserne. 
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Tabel 3-28 Kvalitativ vurdering af de afvandingsmæssige konsekvenser ved implementering af nødvendige tiltag i 
Type 7 vandløb med relativt lavt fald. Påvirkningen i forhold til afvanding er angivet ved: - (ingen påvirkning), + 
(ringe påvirkning), ++ (moderat påvirkning) og +++ (stor påvirkning). Grænsetilfælde i forhold til afvandingsmæs-
sige konsekvenser er angivet ved /. [] angiver afvandingsmæssige konsekvenser ved etablering af dobbeltprofiler 
eller miniådale. 

Afvandingsmæssige konsekvenser ift. biologiske 

elementer 

Afvandingsmæssige konsekvenser ift. biologiske 

elementer 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

Fladt terræn Gradient væk fra vandløbet 

++ +++[++] +++[++] +/++ ++/+++[++] ++/+++[++] 

++ +++[++] +++[++] +/++ ++/+++[++] ++/+++[++] 

++ +++[++] +++[++] +/++ ++/+++[++] ++/+++[++] 

 

Tabel 3-29 Kvalitativ vurdering af de afvandingsmæssige konsekvenser ved implementering af nødvendige tiltag i 
Type 7 vandløb med relativt højt fald. Påvirkningen i forhold til afvanding er angivet ved: - (ingen påvirkning), + 
(ringe påvirkning), ++ (moderat påvirkning) og +++ (stor påvirkning). Grænsetilfælde i forhold til afvandingsmæs-
sige konsekvenser er angivet ved /. [] angiver afvandingsmæssige konsekvenser ved etablering af dobbeltprofiler 
eller miniådale. 

Afvandingsmæssige konsekvenser ift. biologiske 

elementer 

Afvandingsmæssige konsekvenser ift. biologiske 

elementer 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

DVFI DVFI 

DFFV 

DVFI 

DFFV 

DVPI 

Fladt terræn Gradient væk fra vandløbet 

+/++ +++[++] +++[++] + ++[+] ++[+] 

+/++ +++[++] +++[++] + ++[+] ++[+] 

+/++ +++[++] +++[++] + ++[+] ++[+] 

4. Referencer 

Baattrup-Pedersen, A., Friberg, N., Pedersen, M. L., Skriver, J., Kronvang, B. & Larsen, S. E., 2004. An-

vendelse af vandrammedirektivet i danske vandløb. Danmarks Miljøundersøgelser. 145 s. – Faglig rapport 

fra DMU nr. 499.  

Kristensen, E. A., Baattrup-Pedersen, A., Skriver, J., Jørgensen, J., Kronvang, B., Andersen, H. E., Hoff-

mann, C. C., Wiberg-Larsen, P., 2008. Identifikation af referencevandløb til implementering af vandram-

medirektivet i Danmark. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 56 s. – Faglig rapport fra DMU 

nr. 699. http://www.dmu.dk/Pub/FR669.pdf 

Kristensen, E. A., Jepsen, N., Nielsen, J., Koed, A., 2014. Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold 

i vandløb. Aarhus Universitet, DCE -  Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86. 

http//dce2.au.dk/pub/SR86.pdf 

Rasmussen, J. J., Andersen, D. K., Andersen, H. E., Riis, T., Baattrup-Pedersen, A., 2017. Fysisk karakte-

risering af vandløb og bidrag til konsekvensanalyse af vandløbsvirkemidler. Notat fra DCE – Nationalt 

Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, 41 s. 

http://www.dmu.dk/Pub/FR669.pdf


Side 43 af 43 

 

Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.:  +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 
 

Virkemiddelkatalog – Vandløb. Miljøministeriet, Naturstyrelsen.  


