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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 – Tude Å 

1.2 Vandløbsstrækning og miljøtilstand 

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

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

o8377 (se Figur 1-1). Strækningen langs Tude Å har en svag bundhældning langs den nordøstlige del 

af strækningen, med hældninger på bunden opgivet som < 1 ‰ i vandløbsregulativet. Langs den syd-

vestlige del af strækningen stiger bundhældningen, med regulativhældninger på bunden på ≥ 2‰. 

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

strækning af Tude 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 strækning langs Tude Å en 

moderat økologisk tilstand for smådyr (se Figur 1-1, venstre) og en dårlig økologisk tilstand for fisk 

(Figur 1-1, højre). Dermed er den overordnede økologiske tilstand defineret som dårlig. I vandområ-

derne opstrøms og nedstrøms er den økologiske tilstand god for smådyrene. Derfor er det primære 

fokus at forbedre de fysiske forhold for fisk og smådyr, i relation til at forbedre den økologiske til-

stand og leve op til miljømålet. 
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Figur 1-1 Oversigt over strækningen af Tude Å. Vandområdets afgrænsning er markeret med sorte linjer. Øko-
logisk tilstand for smådyr ses til venstre, økologisk tilstand for fisk ses til højre. Kort modificeret efter Miljø-
GIS. 

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. Derfor er der valgt tre virkemidler til forbedring af forholdene (jf. Virkemiddelkatalo-

get): 

2.6 Udlægning af groft materiale 

2.8 Hævning af vandløbsbunden 
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2.14 Dobbeltprofil (stryg) 

 

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

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

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

reslåede virkemidler. Vandstanden er beregnet ved en årsmiddelvandføring på ca. 7 l/s/km2. 

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

sen). Virkemiddel 2.6 er benyttet langs den opstrøms del af vandløbsstrækningen (se Figur 1-2), 

hvor terrænet er relativt fladt og vandløbshældningen begrænset. Der er i VASP-profilet integreret 

fem udlægninger af sten og træ, hver af 3 meters længde og med en afstand mellem hver udlæg-

ning på ca. 200 m.  

Virkemiddel 2.6 er ligeledes benyttet langs den nedstrøms del af strækningen, i kombination med 

virkemiddel 2.8 og 2.14. Virkemiddel 2.6 og 2.8 med udlægning af groft materiale og hævning af 

vandløbsbunden er benyttet til at implementere etablering af gydebanker, og virkemiddel 2.14 er 

benyttet det at simulere en strækning med stryg, hvor profilet bliver bredere og mere lavvandet.   

Der er på en ca. 2,5 km strækning udlagt 10 gydebanker og en strækning med et dobbeltprofil 

(stryg). Gydebankerne er 20 m lange og 30 cm. høje, og ligger med en afstand på ca. 200 m. Dob-

beltprofilet (stryget) er 50 m langt.       

 

 

Figur 1-2 Oversigt over strækninger langs Tude Å, hvor der er udlagt virkemidler (markeret med sorte cirkler). 
Vandområdets afgrænsning er markeret med røde linjer.  
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1.3 Resultater – VASP vandspejlsberegning 

I Bilag 1 er vandspejlene langs hele den simulerede strækning vist. Overordnet sker der med de 

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

mære del af strækningen, hvor der er simuleret udlægning af gydegrus og dobbeltprofil/stryg. Det 

ses, at vandspejlet påvirkes lokalt med op til ca. 25 cm., men påvirkningen når at klinge af i mellem 

hver udlægning.     

 

Figur 1-3 VASP vandspejlsberegning for Tude Å med simulering af virkemidler (udlægning af gydegrus). 

 

I Figur 1-4 ses vandspejlberegningerne for den strækning, hvor der er simuleret udlægning af sten 

og træ i vandløbet. Det ses, at implementeringen af virkemidlet ikke har noget konsekvens i forhold 

til vandstanden i vandløbet.  
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Figur 1-4 VASP vandspejlsberegning for Tude Å med simulering af virkemidler (udlægning af sten og træ). 

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 2‰ 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 1-5 ses et kort med afvandingsklasser for status-situationen i Tude Å (se også Bilag 2), bereg-

net på baggrund af de regulativprofiler der er tilgængelige fra det gældende vandløbsregulativ. Det 

ses, at der allerede på nuværende tidspunkt er nogle arealer, primært langs den opstrøms stræk-

ning af vandløbet, som er relativt våde (klassificeret som våd eng og sump). Det er vigtigt at be-

mærke, at afvandingskortet ikke medtager eksisterende forhold omkring dræning, hvorfor de områ-

der, der simuleres våde allerede i statussituationen, sandsynligvis er drænede.  
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Figur 1-5 Afvandingsklasser for statussituationen for Tude Å, baseret på regulativprofilerne fra det gældende 
vandløbsregulativ og de i VASP beregnede vandspejl. Vandområdeafgrænsningen, som det er defineret i vand-
områdeplanen 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 ikke en betydelig ændring i 

påvirkningen af de vandløbsnære arealer.  
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Figur 1-6 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. 

 

Et af de få steder, hvor der kan erkendes en påvirkning af afvandingsforholdene på de vandløbsnære 

arealer, er ca. midt på den betragtede vandløbsstrækning (se Figur 1-7). Et lille område på den syd-

lige side af vandløbet er i større udstrækning klassificeret våd eng, efter implementeringen af virke-

midlerne. Det er dog en ganske begrænset påvirkning der ses.   
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Figur 1-7 Strækning langs Tude Å (st. 5500-6200), hvor der ses begrænset afvandingsmæssig konsekvens ved 
implementering af virkemidlerne. Kort med afvandingsklasser baseret på VASP vandspejlsberegning uden vir-
kemidler (venstre) og med virkemidler (højre). 

1.5 Forslag til yderligere virkemidler 

I forbindelse med restaureringer af vandløb vil det ofte i praksis være sådan, at man ikke kun foku-

serer på målopfyldelse for den enkelte parameter, som er beskrevet i vandområdeplanen. Derimod 

vil der ofte blive anlagt en helhedsbetragtning, hvor de tiltag der også i en lidt bredere sammen-

hæng giver mening bliver vurderet.  

Langs den udvalgte strækning af Tude Å, er der en lokalitet, hvor der ses et tydeligt tegn på eksi-

stensen af en gammel meanderbue, givetvis fra før vandløbet blev udrettet. På ortho-foto kan me-

anderbuen ses som ændringer i vegetationen (Figur 1-8, venstre), som sandsynligvis skyldes, at om-

rådet er vådere lige i meanderbueforløbet. Dette underbygges også af afvandingskortet, hvor mean-

derbueforløbet klassificeres som tør til våd eng (Figur 1-8, højre).  

Hvis området betragtes i en højdemodel (her er benyttet det webbaserede beregningsværktøj 

SCALGO, på baggrund af Geodatastyrelsens nyeste 0,4 m terrænmodel), findes midten af meander-

buen, længst væk fra vandløbet, til at ligge i kote 18,6. Derimod ligger markarealet i mellem vand-

løbet og meanderbuen i kote 19,3. Der er derfor flere indikationer på, at denne lokalitet ville være 

et oplagt sted at genslynge vandløbet, da området tilsyneladende i forvejen er vådt (trods eventuel 

nuværende dræning), og den naturlige meanderbues forløb gør design af genslyngningen indlysende. 

Et sådant tiltag vil dog ikke være nødvendigt i forhold til at opnå målopfyldelse for fisk og smådyr, 

og derfor er virkemidlet ikke medtaget i de ovenstående vandspejlsberegninger.  
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Figur 1-8 Strækning langs Tude Å (st. 5500-6200) med tydeligt tegn på placering af en naturlig meanderbue. 
Til venstre ses et orthofoto af området, og til højre ses orthofoto med afvandingsklasser på (fra vandspejlsbe-
regningen i VASP for statussituation baseret på regulativdata). 

1.6 Konklusion 

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

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

vandingsmæssige konsekvenser.  

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

4-5. Sammenlignes konklusion fra ovenstående beregninger med oversigten over de generelle afvan-

dingsmæssige konsekvenser for denne vandløbstype (præsenteret i notatet) er der ikke overens-

stemmelse. I notatet beskrives de generelle og forventede afvandingsmæssige konsekvenser ved im-

plementering af de nødvendige virkemidler og for vandløb af Type 4 og 5 er de generelle konsekven-

ser 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 beregninger 

og notatet. Konkret er tiltag foreslået implementeret på 50 % af strækning i Tude Å og tiltagene er 

fokuseret hvor det giver bedst effekt på de fysiske forhold (og dermed den økologiske tilstand), men 

der er også skelet til at minimere de afvandingsmæssige konsekvenser. Denne fremgangsmåde 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 moderat økologisk tilstand ift. smådyr, dårlig ift. fisk og ukendt 

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

er denne biologiske parameter der afgør den samlede økologiske tilstand for vandområdet (da til-

standen for planter er ukendt). Skabes der i fremtiden et bedre datagrundlag for vandområdet og 

viser dette, at tilstanden for planter ligeledes ikke opfylder målsætningen, kan yderligere virkemid-

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

fremtidigt indeks for bentiske alger.  
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