
ANBEFALINGER TIL ARBEJDET MED OPGAVE 2 

Flemming Gertz           Centrovice 13. sep. 2017 



UDFORDRING 

2.. 

- Sikre realisme i vandområdeplaner 

- I første omgang statens problem at betale for opnå 

miljømål (restaureringer & erstatninger) 

- Men ændring i regulativer - mindre grødeskæring kan 

potentielt være et betydeligt problem 



ARBEJDETS OMFANG 

3.. 

Kunstige vandløb (begrænset) 

 

- Gravede afvandingskanaler og rørlægninger, normalt i forbindelse 
med pumpestationer 

- Vandingskanaler ved engvandingssystemer 

- Fødekanaler ved dambrug og vandkraftværker 

- Større skelgrøfter og fyldgrave bag havdiger 

- Visse bevaringsværdige kanaler anbragt som f.eks. forsvarsværker 
eller ud fra rekreative formål 

- Drængrøfter i det åbne land 

- Uspecificeret men kunstigt  



ARBEJDETS OMFANG 

4.. 

Stærkt modificerede vandløb (meget stort potentiale) 

 

Danske vandløb har gennem årene været udsat for betydelig fysisk 
påvirkning i form af rørlægning og kanalisering. På strækningsbasis 
betyder dette at ca. 90 % af vores vandløb er blevet reguleret. 
Derudover foretages i de fleste vandløb et til flere årlige 
tilbagevendende grødeskæringer med henblik på at sikre de 
afvandingsmæssige forhold. Som følge af ovenstående kan det derfor 
antages at hovedparten af de danske vandløb kan klassificeres som 
HMWB.  

(Kilde: Faglig rapport fra DMU, nr. 499) 

(HMWB = Heavily modified and artificial water bodies) 

 



ARBEJDETS OMFANG 

5.. 



ARBEJDETS OMFANG 

6.. 



ARBEJDETS OMFANG 

7.. 



POLITIKKEN 13. MAJ 2014 

8.. 



POLITIKKEN 13. MAJ 2014 

9.. 

Regningen kan blive så stor, at man må revurdere 

ambitionsniveauet, medgiver Kirsten Brosbøl:  

»Regeringen har allerede tilkendegivet, at der kan blive 

behov for yderligere brug af de undtagelsesbestemmelser, 

som findes i vandrammedirektivet, hvis det viser sig, at 

omkostningerne bliver uforholdsmæssigt store« 



ØRUM Å 

19. september 2017 10...| 

Planter – God 

Fisk – God 

smådyr – God 



11...| 

ALLING Å 

Planter – Moderat 

Fisk – Ringe 

smådyr – God 



OPGAVEN FOR LANDBRUGET I VANDRÅD 

19. september 2017 12...| 

Helhedssyn 

 

Spille ind med konkrete strækninger som er eller kan blive 

svære at afvande (lille hældning, dræning)  



UDPEGNINGSPROCEDURE (STÆRKT MOD) 

19. september 2017 13...| 

- Modificeret af mennesker? 

- Påvirkning? 

- Løsninger? 

- Urealistisk dyrt? 



LØSNINGER 

19. september 2017 14...| 

• Genslyngning  

• Genslyngning kombineret med afværgeforanstaltninger 

• Udlægning af groft materiale 

• Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer 

• Etablering af træer 

• Udskiftning af bundmateriale 

• Hævning af vandløbsbunden 

• Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med efterfølgende hævning af bund 
og/eller genslyngning 

• Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med smårestaurering 

• Fjernelse af fysiske spærringer 

• Etablering af sandfang 

• Etablering af okkeranlæg 



VANDOMRÅDE 

19. september 2017 15...| 



OMDEFINERING AF VANDOMRÅDER 

19. september 2017 16...| 



PÅVIRKNINGSGRAD 
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Hældning og dræning 

- Kontinuitet  

- Slyngningsgrad  

- Tværsnitsprofil  

- Variation i vandløbets bredde og dybde  

- Bundforhold  

- Vandføringsvolumen og dynamik  



FALSK SLYNGNING 

19. september 2017 18...| 



SØBÆK (VEST FOR HASLEV) 

19. september 2017 19...| 



SØBÆK (VEST FOR HASLEV) 

19. september 2017 20...| 



SØBÆK (VEST FOR HASLEV) 
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Fald fra kote 29 m til 28 m over en strækning på 3,1 km 

(1m/3100m)*1000 = 0,32 promille fald 



SØBÆK (VEST FOR HASLEV) 

19. september 2017 22...| 

Anslået påvirket areal (groft anslået) ved vandstandsstigning: 1,563 

km2 = 156 ha 

Jordpris i området: 250.000 kr pr. ha Dvs. værdi: 156 ha*250.000= 39 

mio kr. 



SUMMERING - INDSPIL 

19. september 2017 23...| 

- Hældning over en strækning 

- Drænede arealer som påvirkes 

- Slyngninger 

- Tværsnitsprofil: dybde fra terræn til vandløbsbund – evt foto 

- Bundforhold: Sedimentforhold – mudder/sand/sten – evt foto 

- Behov for oprensning og grødeskæring - viden fra lodsejer eller regulativ 

- Forslag til nye vandområder 



INDDRAGELSE AF LODSEJERE 
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Direkte til lodsejere og vandløbslaug 

Nyhedsbreve 


