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1. Case-vandløb 

For udvalgte case-vandløb, der er udpeget af Landbrug & Fødevarer, GEFION, VKST og Sønderjysk 

Landboforening foretages en konkret dosering af de nødvendige tiltag. Dosering af de nødvendige 

tiltag foretages ud fra samme principper som beskrevet ovenfor.  

Efterfølgende laves en konkret beregning af de afvandingsmæssige konsekvenser. Beregningen tager 

udgangspunkt i en statisk vandløbsmodel (VASP), og der beregnes afvandingsforhold ved en sommer-

middelvandføring, for den nuværende og fremtidige situation. Afvandingsforholdene beskrives på 

længdeprofiler over vandløbet, samt på afvandingsklassekort. 

Beregningerne foretages ud fra eksisterende data for de pågældende vandløb, herunder opmåling, 

vandføringer mm. Skal der foretages indhentning af yderligere data, ligger dette udenfor rammerne 

af denne opgave. 

1.1 Case-vandløb – Rejsby Å 

1.2 Vandløbsstrækning og miljøtilstand 

Rejsby Å er valgt som et af de tre case-vandløb. Rejsby Å er beliggende i Tønder kommune, og den 

specifikke strækning af vandløbet, som der arbejdes med, er udvalgt så den er sammenfaldende 

med vandområde o8212_d (se Figur 1-1).   

Ift. vandløbstyperne beskrevet i notatet ”Analyse af vandløb og virkemidler” er den pågældende 

strækning af Rejsby Å en mellemting mellem Type 4 og Type 5. Vandløbet er på strækningen kanali-

seret, oplandet er modificeret og der foregår systematisk vedligehold. Nedstikket varierer mellem 

0,7 – 1,5 m. 

Ifølge data tilgængelige via Miljøministeriet (MiljøGIS) har den aktuelle vandløbsstrækning en god 

økologisk tilstand for smådyr (Figur 1-1 A) og en ringe økologisk tilstand for fisk. Dermed er den 

overordnede økologiske tilstand i vandløbet karakteriseret som ringe. I vandområderne opstrøms og 

nedstrøms er den økologiske tilstand for smådyrene karakteriseret som moderat, og den økologiske 

tilstand for fisk er karakteriseret som dårlig i vandområderne umiddelbart opstrøms (ukendt tilstand 

for fisk nedstrøms). Derfor er det primære fokus på forholdene for fiskene i relation til at forbedre 

den økologiske tilstand og leve op til miljømålet for strækningen. 
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Figur 1-1 Oversigt over strækningen af Rejsby Å. Vandområdets afgrænsning er markeret med sorte linjer. A) 
Økologisk tilstand for smådyr, B) økologisk tilstand for fisk. Kort modificeret efter MiljøGIS. 

1.2.1 Virkemidler og VASP-opsætning 

I relation til at forbedre forholdene for fisk i vandløbet, er de primære virkemidler forbedring af 

bundsubstrat og forbedring af dybde/breddevariationen i vandløbet (Kristensen et al., 2014), som er 

relevante. Eftersom den nedstrøms strækning af vandområdet kun har en ganske svag hældning, er 

det valgt at fokusere virkemidlerne i den opstrøms del af strækningen, hvor der er en større gradi-

ent. I den opstrøms del af strækningen er der som nævnt ovenfor flere styrt. Derfor er det fundet 

oplagt i relation til forholdene for fiskene, at et af virkemidlerne er at fjerne disse styrt. For at for-

bedre dybde/breddevariationen og bundsubstratet er virkemiddel 2.6 Udlægning af groft materiale 

(jf. Virkemiddelkataloget) også benyttet på strækningen umiddelbart nedstrøms strygene.  

Virkemidlerne er implementeret i VASP på min. 50% af vandområdestrækningen (jf. bekendtgørel-

sen). På den opstrøms strækning (de første ca. 1,5 km) er der fire styrt som i VASP er fjernet ved at 

udjævne vandløbsbunden (se afsnit 1.3). Derudover er der på strækningen umiddelbart nedstrøms 

styrtene og ca. 2 km nedstrøms simuleret 11 udlægninger af træ og sten, hver af 3 meters længde 

og med en afstand mellem hver udlægning på ca. 200 m.  

Der er opsat en stationær VASP-model for vandløbsstrækningen, hvor opsætningens udgangspunkt er 

det gældende vandløbsregulativ for Rejsby Å. Der er udført to vandspejlsberegninger i VASP, hvor 

den ene beregner vandspejlet ud fra regulativprofilerne, og den anden beregner vandspejlet med de 

foreslåede virkemidler. Vandstanden er beregnet ved en årsmiddelvandføring på ca. 14 l/s/km2. 
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Figur 1-2 Oversigt over strækningen langs Rejsby Å, hvor der er udlagt virkemidler (markeret med sorte 
cirkler). Vandområdets afgrænsning er markeret med røde linjer.  

1.3 Resultater – VASP vandspejlsberegning 

I Bilag 1 er vandspejlene langs hele den simulerede strækning af Rejsby Å vist. Overordnet sker der 

med de valgte virkemidler ikke en påvirkning af vandspejlet udenfor vandområdet. I Figur 1-3 ses 

den opstrøms del af strækningen, hvor de fire styrt er nedlagt og den første del af strækningen, 

hvor der er udlagt sten og træ. Det ses, at fjernelsen af styrtene bevirker en lokal vandstandssænk-

ning på op til 50 cm ved de første tre styrt. Nedstrøms det fjerde styrt sker der en mindre lokal 

vandspejlsstigning (<15 cm) grundet et spring i bundgradienten sammen med fjernelsen af det sidste 

styrt. Længst nedstrøms i det viste profil (Figur 1-3) ses der en lokal bundsænkning, som skyldes et 

sandfang.  
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Figur 1-3 VASP vandspejlsberegning for Rejsby Å med simulering af virkemidler (fjernelse af styrt 

og udlægning af træ og sten). 

I Figur 1-4 ses vandspejlsberegningen for den sidste del af strækningen, hvor der er udlagt sten og 

træ. Der ses en svag vandspejlsstigning (<10 cm) i den opstrøms del af strækningen. I den sidste del 

af vandområdestrækningen ses der ikke nogen påvirkning af vandspejlet (se Bilag 1). 

 

 

Figur 1-4 VASP vandspejlsberegning for Rejsby Å med simulering af virkemidler (udlægning af sten 

og træ). 
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1.4 Virkemidlernes påvirkning af afvandingen på vandløbsnære arealer 

De i VASP beregnede vandspejl er benyttet til at beregne afvandingskonsekvenserne for de vand-

løbsnære arealer. Afvandingskort er beregnet i programmet ArcGIS, hvor der er benyttet en anta-

gelse om en 1‰ hældning på vandspejlet væk fra vandløbet. Denne hældning er medtaget for bedre 

at simulere en naturlig tilstand, hvor grundvandsspejlet ofte vil have en gradient hen mod vandlø-

bet. Afvandingskonsekvenserne er beregnet i et område på 600 m til hver side af vandløbet.  

I Figur 1-5 ses et kort med afvandingsklasser for status-situationen i Rejsby Å (se også Bilag 2), be-

regnet på baggrund af de gældende regulativprofiler for strækningen. Det ses, at der allerede på 

nuværende tidspunkt er en generel påvirkning af de vandløbsnære arealer langs hele strækningen, 

varierende fra tør eng til sump/frit vandspejl. I denne sammenhæng er det vigtigt at bemærke, at 

afvandingskortet ikke medtager eksisterende forhold omkring dræning, hvorfor nogle af de områder, 

der simuleres våde allerede i statussituationen, sandsynligvis er drænede.  

 

Figur 1-5 Afvandingsklasser for statussituationen for Rejsby Å, baseret på regulativprofilerne fra det gæl-
dende vandløbsregulativ og de i VASP beregnede vandspejl. Vandområdeafgrænsningen, som det er defineret i 
vandområdeplanen for området, er markeret med sorte linjer. 

I Figur 1-6 ses afvandingskortet baseret på VASP vandspejlberegningen for scenariet (se også Bilag 

3), hvor de udvalgte virkemidler er implementeret. Overordnet ses der en mindre påvirkning af de 

vandløbsnære arealer i den opstrøms del af strækningen, og en øget påvirkning i den midt-/ned-

strøms strækning. Der ses ikke nogen påvirkning udenfor vandområdet.   
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Figur 1-6 Afvandingsklasser for scenariesituationen for Rejsby Å, baseret på regulativprofilerne fra det gæl-
dende vandløbsregulativ og de i VASP beregnede vandspejl, hvor der er implementeret virkemidler. Vandom-
rådeafgrænsningen, som det er defineret i vandområdeplanen for området, er markeret med sorte linjer. 

Som nævnt ses der langs den opstrøms strækning en forbedring af afvandingsforholdene efter imple-

menteringen af virkemidlerne (se Figur 1-7 for forstørret oversigtskort over opstrøms strækning). 

Dette stemmer overens med den lokale sænkning af vandspejlet, som VASP simulerer i vandløbet, 

når de fire stryg fjernes.  

Derimod ses der en påvirkning i retning af mere våde arealer ca. midtvejs på vandløbsstrækningen 

(se Figur 1-8 for forstørret oversigtskort over midt-strækningen), hvor et større areal klassificeres 

våd eng efter implementeringen af virkemidlerne end før (se Figur 1-8). Dette stemmer overens 

med VASP-vandspejlsberegningen, hvor der simuleres en mindre vandstandsstigning umiddelbart 

nedstrøms den strækning, hvor strygene fjernes. Dette skyldes sandsynligvis det knæk, der ses i 

vandløbsbunden nedstrøms det sidste stryg (se Figur 1-3) som sammen med fjernelsen af det sidste 

stryg bevirker en mindre lokal opstuvning af vandet. Samtidig kan påvirkningen af vandstanden også 

delvist skyldes indsnævringen af profilet ved den simulerede udlægning af træ og sten.  
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Figur 1-7 Strækning langs Rejsby Å fra st. 0-3000, hvor der ses en forbedring af afvandingen på de vandløbs-
nære arealer efter implementering af virkemidlerne. Kort med afvandingsklasser baseret på VASP vandspejls-
beregning uden virkemidler (venstre) og med virkemidler (højre). 

     

Figur 1-8 Strækning langs Rejsby Å fra st. 1400-4600, hvor der ses en forøget påvirkning af de vandløbsnære 
arealer efter implementering af virkemidler.  

1.5 Forslag til yderligere virkemidler 

Strækningen langs Rejsby Å ligger som ovenfor nævnt i området med et ganske svagt terræn. Samti-

dig er arealerne ned til vandløbet intensivt dyrkede. Derfor vil yderligere tiltag i vandløbet i forhold 

til primært de fysiske forhold for fisk, være vanskelige at implementere uden påvirkning af de om-

kringliggende arealer.  

1.6 Konklusion 

Ovenstående implementering af de nødvendige virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i 

Rejsby Å har vist, at på den pågældende strækning kan de fysiske forhold forbedres uden det har 

afvandingsmæssige konsekvenser. Der er derimod en strækning, hvor beregningerne viser at imple-

menteres de foreslåede tiltag, sænkes vandstanden og de afvandingsmæssige forhold forbedres.  

Den pågældende strækning af Rejsby Å er ifølge notatet ”Analyse af vandløb og virkemidler” en 

Type 4-5. Sammenlignes konklusion fra ovenstående beregninger med oversigten over de generelle 
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afvandingsmæssige konsekvenser for denne vandløbstype (præsenteret i notatet) er der ikke over-

ensstemmelse. I notatet beskrives de generelle og forventede afvandingsmæssige konsekvenser ved 

implementering af de nødvendige virkemidler og for vandløb af Type 4 og 5 er de generelle konse-

kvenser opgjort som betydelige. Denne generelle opgørelse af de afvandingsmæssige konsekvenser 

tager ikke hensyn til de lokale forhold og dette er årsagen til afvigelsen mellem ovenstående bereg-

ninger og notatet. Konkret er tiltag foreslået implementeret på 50 % af strækning i Rejsby Å og til-

tagene er fokuseret hvor det giver bedst effekt på de fysiske forhold (og dermed den økologiske til-

stand), men der er også skelet til at minimere de afvandingsmæssige konsekvenser. Denne frem-

gangsmåde er helt i overensstemmelse med fremgangsmåden der anvendes når tiltag til forbedring 

af de fysiske forhold i vandløb planlægges, enten af vandløbsmyndigheden eller rådgivere.   

Ovenstående implementering af virkemidler har taget udgangspunkt i den aktuelle økologiske til-

stand for vandområdet. I dag er der god økologisk tilstand ift. smådyr, dårlig ift. fisk og ukendt ift. 

planter. Fokus har derfor været på forbedringer af de fysiske forhold ift. fisk, da det er denne biolo-

giske parameter der afgør den samlede økologiske tilstand for vandområdet (da tilstanden for plan-

ter er ukendt). Skabes der i fremtiden et bedre datagrundlag for vandområdet og viser dette, at til-

standen for planter ligeledes ikke opfylder målsætningen, kan yderligere virkemidler end dem an-

vendt ovenfor blive nødvendige. Det samme gør sig gældende ved anvendelse af et fremtidigt in-

deks for bentiske alger. 
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