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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 Casevandløb – Ågeby Å 

1.2 Vandløbsstrækning og miljøtilstand 

Ågeby Å er valgt som et af de tre case-vandløb. Ågeby Å er beliggende i Lolland kommune og den 

specifikke strækning der arbejdes med, er udvalgt så den er sammenfaldende med vandområdet 

o8074_y (se Figur 1-1). Strækningen langs Ågeby Å ligger i et område med en meget begrænset to-

pografi og det gennemsnitlige fald over hele vandområdestrækningen er ca. 1 ‰. Samtidig løber 

Ågeby Å ud i Hovedkanalen, som ved udløbet til Femer Bælt (ca. 8 km. nedstrøms vandområdets 

slutning) er styret af en pumpestation (Rødby Pumpestation). Dette bevirker, at vandløbet er dybt 

nedgravet og at vandspejlet ved en gennemsnitlig årsafstrømning ligger under havniveau i den sidste 

del af vandområdestrækningen.   

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

strækning af Ågeby Å en Type 6. Vandløbet er på strækningen kanaliseret, oplandet er stærkt modi-

ficeret og der foregår systematisk vedligehold. Nedstikket er > 2 m. 

Ifølge data tilgængelige via miljøministeriet (MiljøGIS) har den aktuelle strækning langs Ågeby Å en 

moderat økologisk tilstand for smådyr (se Figur 1-1A) og en ringe økologisk tilstand for planter (Figur 

1-1B). Dermed er den overordnede økologiske tilstand defineret som ringe. I vandområdet ned-

strøms er den økologiske tilstand ukendt men det økologiske potentiale for smådyr er vurderet til at 
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være godt. Derfor er det primære fokus at forbedre de fysiske forhold for planterne og for smådy-

rene, i relation til at forbedre den økologiske tilstand og leve op til miljømålet. 

 

 

Figur 1-1 Oversigt over strækningen af Ågeby Å. Vandområdets afgrænsning er markeret med sorte linjer. A) 
Økologisk tilstand for smådyr og B) økologisk tilstand for planter. Vandområdets udstrækning er markeret med 
sorte linier. Kort modificeret efter MiljøGIS. 

1.2.1 Virkemidler og VASP-opsætning 

I relation til at forbedre forholdene for planter og smådyr i vandløbet, er de primære virkemidler 

forbedring af lysforholdene i vandløbet (Kristensen et al., 2014) og forbedring af bundsubstratet. 

Derfor er der valgt to virkemidler til forbedring af forholdene (jf. Virkemiddelkataloget): 

2.6 Udlægning af groft materiale 

2.14 Dobbeltprofil (stryg) 

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

en opmåling af vandløbsstrækningen fra 1999, udført af det daværende Hedeselskabet. Der er ud-

ført to vandspejlsberegninger i VASP, hvor den ene beregner vandspejlet ud fra opmålingen fra 

1999, og den anden beregner vandspejlet med de foreslåede virkemidler. Vandstanden er beregnet 

ved en årsmiddelvandføring. For Ågeby Å er årsmiddelvandføringen beregnet til at være ca. 6 

l/s/km2. Det bemærkes, at der kun har været vandføringsdata tilgængelige fra en station på nordsi-

den af Lolland. Derfor må det forventes, at der kan være en usikkerhed i forhold til årsmiddel-vand-

føringsestimatet (ikke kvantificerbar).  

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

sen), og virkemidlerne er placeret i de øverste/midterste ca. 2 km. af vandområdestrækningen (se 

Figur 1-2). Da det er smådyr og planter som forholdene skal forbedres for, er der simuleret udlæg af 

groft materiale med en relativ høj frekvens, for at sikre en situation med sandsynlig effekt. Derfor 

er der i VASP simuleret udlægninger af groft materiale med 100 m mellemrum, og hver udlægning 

er 3 m. lang. I forbindelse med dette antages derfor også, at vandløbsvedligeholdelsen efter imple-

mentering af virkemidlerne vil blive tilpasset den nye situation, selvom ændret vedligehold ikke er 

et virkemiddel jf. Virkemiddelkataloget. I praksis kunne det betyde at grødeskæringsintensitet og 
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omfang nedsættes som følge af virkemiddelimplementeringen. I VASP er dette simuleret ved at lade 

manningtallet falde på den strækning, hvor der er simuleret udlægninger af groft materiale (Man-

ningstal = 10 på virkemiddelstrækning, Manningtal = 20 på resten af strækningen).  

Etableringen af dobbeltprofiler antages placeret langs hele den strækning, hvor der også er simule-

ret udlægning af groft materiale. Da dobbeltprofiler ikke vil have en konsekvens i forhold til afvan-

dingen (der ændres ikke på placeringen af vandløbsbunden), men kun i forhold til vandløbsbredden 

(denne øges), er dobbeltprofilerne kun illustreret i afvandingskortene og ikke i VASP-beregningen. 

 

 

Figur 1-2 Oversigt over strækninger langs Ågeby Å, hvor der er udlagt virkemidler (markeret med sort cirkel). 
Vandområdets afgrænsning er markeret med røde linjer.  

1.3 Resultater – VASP vandspejlsberegning 

VASP vandspejlsberegningerne for strækningen langs Ågeby Å ved en årsmiddelvandføring før og ef-

ter implementering af virkemidlerne ses i Bilag 1. Vandspejlet påvirkes, indenfor den strækning 

hvor der er implementeret virkemidler, med op til 17 cm (se Figur 1-3) i selve vandløbet. Der ses 

ikke en påvirkning af vandspejlet udenfor vandområdestrækningen. Vandløbets dybe udgravning ses 

også illustreret i Bilag 1, hvor opmålte brinkkoter viser, at vandløbets bund generelt ligger 1 og 2 m 

over vandspejlet ved en årsmiddel afstrømning også efter implementering af virkemidlerne.  
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Figur 1-3 VASP vandspejlsberegning for Ågeby Å med simulering af virkemidler (udlægning af sten og træ). 
Udsnit af den samlede strækning (se Bilag 1 for hele strækningen). 

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 200 m til hver side af vandløbet.  

I Figur 1-4 ses et kort med afvandingsklasser for status-situationen i Ågeby Å (se også Bilag 2), be-

regnet på baggrund af den tilgængelige opmåling af vandløbet fra 1999. Det ses, at på nuværende 

tidspunkt estimeres det, at der ikke er en påvirkning af de vandløbsnære arealer i forhold til en års-

middelvandføring i vandløbet indenfor en dybde op til 1 m. Det er vigtigt at bemærke, at afvanding-

skortet ikke medtager eksisterende forhold omkring dræning. 
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Figur 1-4. Afvandingsklasser for statussituationen for Ågeby Å, baseret på opmålingen fra 1999 og de i VASP 
beregnede vandspejl. Der vises kun et udsnit, der svarer ca. til strækningen, hvor der implementeres virke-
midler. Se Bilag for resultater for hele strækningen.  

I Figur 1-5 ses konsekvenserne på de vandløbsnære arealer efter implementering af virkemidlerne 

(se Bilag 3 for hele strækningen) når afvandingsklasserne indenfor en meter benyttes. Generelt be-

regnes der en begrænset effekt på de omkringliggende arealer ved den vandstandsstigning, der i 

VASP blev estimeret ved implementering af virkemidlerne. Der ses dog enkelte områder, hvor afvan-

dingen bliver forværret.  

Eftersom der ved implementering af dobbeltprofiler sker en øgning af vandløbsprofilets bredde, vil 

der dog være en påvirkning af de helt vandløbsnære arealer (ca. 1,5 m på hver side), da disse area-

ler indgår i selve vandløbet efter virkemiddelimplementeringen. Dette er i afvandingskortet illustre-

ret ved en blå zone lige omkring selve vandløbet (se Figur 1-5).  
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Figur 1-5 Afvandingsklasser for scenariesituationen for Tude 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. 

Afvandingsklasserne som er beskrevet ovenfor, medtager som vist forholdene ned til 1 m dybde. 

Hvis vandspejlet ligger mere end 1 m under terræn, antages det i afvandingsklassekortene, at area-

lerne ikke er afvandingsmæssigt påvirkede. Da Ågeby Å på den udvalgte strækning er ganske dybt 

nedgravet (se Bilag 1 for brinkkoter), er drænudløbene ligeledes placeret relativt dybt i forhold til 

det vandløbsnære terræn. Derfor kan der stadigvæk være en afvandingsmæssig påvirkning, trods 

resultaterne fra afvandingskortene. 

I Figur 1-6 ses et kort over vandløbsstrækningen, der viser ændringen i vandspejlet efter implemen-

tering af virkemidler. Vandspejlets placering er beregnet ved at tage udgangspunkt i den estime-

rede vandstand i vandløbet og dernæst føre denne vandstand vinkelret ud fra vandløbet, med 1‰ 

gradient på vandspejlet væk fra vandløbet. Det ses, at det er i zonen centralt langs vandløbsstræk-

ningen, hvor der er implementeret virkemidler, at den største ændring i vandspejlet er (op til 17 

cm).  

Det er vanskeligt præcist at vurdere i hvilket omfang vandstandsændringen vil påvirke dræningen, 

da drænforløbene i de vandløbsnære arealer (bl.a. dybde og hældning på dræn) ikke er kendt. 

Drænrørenes udløbskoter er imidlertid registreret ved opmålingen i 1999 (Figur 1-7). Der er to af de 

i 1999 opmålte dræn som efter implementering af virkemidler er dykkede. Derfor formodes det, at 

der for disse dræn og eventuelle lignende dræn, som ikke er dykkede, vil være en tilbagestuvning af 

et vist omfang. Som eksempel er et af drænene, efter implementering af virkemidler, dykket 12 cm 

ved en årsmiddel afstrømning. Hvis der gøres den forsimplende antagelse, af drænrøret er lagt med 

en hældning på 1‰ og at det ligger vinkelret på vandløbet, vil der med en dykning på 12 cm ske en 

stuvning af vand i drænet op til en afstand på 114 m vinkelret på vandløbet. Konsekvenserne af 
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dette kan dog ikke umiddelbart vurderes, da det vil afhænge af flere ting, bl.a. grundvandspejlets 

placering og jordtypen.   

 

Figur 1-6 Ændringer i vandstanden (m) efter implementering af virkemidler langs strækningen i Ågeby Å. Be-
regnet på baggrund af vandstanden i vandløbet før og efter implementering af virkemidler og med en gradient 
på vandspejlet på 1‰ væk fra vandløbet.   
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Figur 1-7. Vandstande beregnet i Ågeby Å på virkemiddelstrækningen ved en årsmiddelafstrømning uden (mør-
keblå) og med (lyseblå) virkemidler. Drænrør markeret med cirkler, bro ind- og udløb markeret med lodrette 
streger.   

1.5 Konklusion 

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

Ågeby Å har vist, at på den pågældende strækning kan de fysiske forhold forbedres, men at dette 

har afvandingsmæssige konsekvenser.  

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

Type 6. Sammenlignes konklusion fra ovenstående beregninger med oversigten over de generelle af-

vandingsmæssige konsekvenser for denne vandløbstype (præsenteret i notatet) er der god overens-

stemmelse. Dette skyldes, at de lokale forhold langs Ågeby Å er meget ens de forhold der er lagt ind 

som forudsætning for de generelle betragtninger i notatet. 

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

stand for vandområdet. I dag er der moderat økologisk tilstand ift. smådyr, ringe ift. planter og 

ukendt ift. fisk. Fokus har derfor været på forbedringer af de fysiske forhold ift. smådyr og planter, 

da det er disse biologiske parameter der afgør den samlede økologiske tilstand for vandområdet (da 

tilstanden for fisk er ukendt). Skabes der i fremtiden et bedre datagrundlag for vandområdet og vi-

ser dette, at tilstanden for fisk ligeledes ikke opfylder målsætningen, kan yderligere virkemidler 

end dem anvendt ovenfor blive nødvendige. Det samme gør sig gældende ved anvendelse af et 

fremtidigt indeks for bentiske alger. 
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