
Vandløbsforum arbejdsgruppe 3. Vurdering af virkemidler og 
alternative virkemidler. Indspil fra Bæredygtigt Landbrug. 

KONFLIKTFRI VANDLØBSFORVALTNING 
Virkemidler til konfliktfri vandløbsforvaltning 

Hermed fremsættes en række forslag til vandløbsindsatser, der tilgodeser både afvanding, miljø og natur. 
Nærværende notat suppleres af en powerpoint til illustration 

Virkemidler: 

• Strømrendetilpasning
• Uddybning før indsatskrav
• Aktiv udnyttelse af spærringsfjernelse
• Miniådale
• Skyggegivende beplantning
• Profilbearbejdning
• Sandfang

Listen kan ikke anses for udtømmende. Der findes givetvis andre metoder, der kan forbedre vandløbsmiljø 
og natur samtidig med opretholdelse af afvandingen.  

At lade hele arbejdsgruppens bidrag være en vurdering af en vurdering, DCE har udarbejdet på baggrund af 
en vurdering fra kommunerne, indhentet af DCE, af nogle udvalgte virkemidler, foreslået af DCE, er efter 
Bæredygtigt Landbrugs opfattelse ikke godt nok. Der er behov for flere forslag til virkemidler, herunder især 
virkemidler, der ikke hæver vandspejlet.  

Baggrund for Bæredygtigt Landbrugs forslag, samt en yderligere beskrivelse af virkemidlerne og deres 
fordele og anvendelsesmuligheder, fremgår herunder. 

Konflikt imellem miljø og afvanding 

Den vandløbsforvaltning, der har været fremherskende indtil 1983, har været enøjet, og har kun taget 
hensyn til vandafledning, men glemt natur- og miljøhensyn.  

Den vandløbsforvaltning, der aktuelt praktiseres, med minimering af vedligeholdelsesindsatsen, og de 
virkemidler, der fremgår af vandplanerne (herunder af vandplanernes bilag 7), nemlig ændret (reduceret) 
vandløbsvedligeholdelse, vandløbsrestaurering (med hævning af vandløbsbunden), åbning af rørlagte 
vandløb med samtidig ændret vedligeholdelse og vandløbsrestaurering, vil alle medføre højere vandspejl i 
vandløbene. Dette er uforeneligt med afvandingshensynet, og er dermed tilsvarende enøjedt: fokus er 
udelukkende miljø- og naturhensyn, mens de grundlæggende behov for afvanding og vandafledning 
ignoreres.  

Dermed er der arrangeret en konflikt imellem afvandingsinteresserne på den ene side og natur- og 
miljøinteresser på den anden.  

Konfliktfri vandløbsforvaltning 

Konfliktfri vandløbsforvaltning må selvsagt tage hensyn til begge interesser, og derfor fokusere på 
virkemidler, der tilgodeser begge behov. Det er der heldigvis mange muligheder for. 

Bilag 8.14



 
Det fremgik af indlægget fra DCE ved første møde i arbejdsgruppe 3 25.06.2013, at stort set alle foreslåede 
virkemidler fører til hævet vandstand, og det fremgik af indlægget, at det også er hensigten med 
virkemidlerne. Dette er helt i uoverensstemmelse med de redegørelser, Miljøminister Ida Auken har fremført i 
Folketinget, hvor Miljøministeren gentagne gange har forsikret, at der ikke er et formål eller en hensigt om  
at hæve vandspejlet i vandløbene. 
 
Da der findes mange muligheder, som tilgodeser afvandingen og vandløbsmiljøet samtidig, da opretholdelse 
af afvandingen er essentiel for landbruget, og da indsatskrav, der skader afvandingen ikke er nødvendige for 
at opfylde Vandrammedirektivets krav (afvandingsvandløb med indsatsbehov kan udelades af vandplanerne 
eller klassificeres som kunstige eller stærkt modificerede), kan Bæredygtigt Landbrug ikke acceptere 
indsatskrav, der medfører hævning af vandspejlet i vandløb. 
 
Økonomi 
 
Det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, at det er hensigten, at der skal lægges erfaringer fra tidligere 
projekter i kommunerne til grund for en opgørelse af økonomiske konsekvenser af de forskellige virkemidler. 
 
Bæredygtigt Landbrug kan ikke tilslutte sig denne metode af en række grunde. 
 

• Ved gennemførte projekter lægges som standard til grund, at arealer, hvor afvandingen opretholdes 
til en afvandingsdybde på min 0,5 meter regnes for upåvirkede, imens kun arealer, hvor en 
afvandingsdybde på minimum 0,5 meter ikke kan opretholdes, anses for påvirkede. Bæredygtigt 
Landbrug er efter rådgivning fra Danmarks universitære specialinstitut på området, nemlig 
afdelingen for agrohydrologi, institut for plante- og miljøvidenskab, Science-fakultetet, Københavns 
Universitet, af den opfattelse, at arealer, hvor der ikke kan opretholdes en afvandingsdybde på 
minimum 1,0 meter, er påvirkede af forringet afvanding.  

 
• Erfaringsvis er der ikke enighed (tværtimod) imellem kommuner og lodsejere om, hvorvidt 

afvandingsbehovet er tilgodeset, og afvandingen opretholdt.  
 

• Erfaringen fra en række fynske og sydjyske vådområdeprojekter er, at der efter gennemførelse stort 
set altid konstateres påvirkninger udenfor projektområderne, altså påvirkning af arealer, som ikke er 
blevet og ikke bliver indregnet. Desuden ses udenfor projektområderne efterfølgende påvirkninger af 
dræn, som ligeledes afvises. 

 
Det er Bæredygtigt Landbrugs opfattelse, at samtlige virkemidler foreslået i nærværende notat er langt 
billigere at gennemføre end det alternative tab af dyrkningsarealer. Tab af blot 1 hektar dyrkningsareal 
betyder tab af 150.000 – 200.000 kr. De her foreslåede virkemidler kan alle gennemføres for højst 200.000 
kr. pr. km vandløbsstrækning. Virkemidler, der medfører vandspejlshævning, kan som hovedregel ikke 
gennemføres med arealtab på mindre end 1 ha pr. km vandløbsstrækning. 
 

Årsager til manglende målopfyldelse 

For at kunne forholde sig til virkemidler er det efter Bæredygtigt Landbrugs opfattelse nødvendigt først at 
forholde sig til årsagerne til manglende opfyldelse af miljømålene. Man kan ikke afhjælpe problemet, uden 
først at kende det.  

Hovedårsager til manglende målopfyldelse er ifølge den nyeste forskning: 

• Spildevand 
• Utilstrækkelig vandhastighed  

• Manglende landskabshældning 
• For meget grøde som medfører stuvning 

• Finkornet bundsubstrat i form af slam, mudder og sand frem for grus og sten. Årsag: 
• Utilstrækkelig vandhastighed 



• Lokalitetsbestemt (geografisk bestemt) sandet/leret jordbund frem for grus/sten 
• Urealistisk miljømål (vandløbsstørrelse og substrat (bundforhold)) 

På sigt (nye miljømål, 2. generation vandplaner) kan hindringer for at opfylde miljømål i noget omfang også 
være  

• Manglende variation  
• Manglende nærhed imellem vand og omgivende jord 

Løsningsmuligheder 

Følg Vandrammedirektivets vejledninger 

Følg Vandrammedirektivets vejledninger om identifikation og klassifikation af vandløb: Udelad grøfterne, og 
vandløb uden potentiale (mindre vandløb med lav hældning). Hvis disse vandløb alligevel kommer med i 
vandplanerne, så kald en skovl for en skovl: kald en afvandingsgrøft for en grøft (et kunstigt eller stærkt 
modificeret vandløb).  

Spildevand 

Da spildevand har langt større betydning for vandløbsmiljøet end hidtil antaget, er øget fokus på spildevand 
helt nødvendig 

• Regnbetingede udledninger af helt urenset spildevand 
• Utilstrækkeligt renset byspildevand 
• Spildevand fra spredt bebyggelse 

Fastsæt realistiske miljømål 

Der er interaktion imellem vandløbsstørrelse og bundsubstrat, således at mindre (typologi type 1) vandløb 
vanskeligt eller umuligt kan nå miljømålet faunaklasse DVFI 5, med mindre der dels er kraftig vandstrøm, 
dels groft bundsubstrat i form af grus og sten. Tilstedeværelsen af kraftig vandstrøm og groft bundsubstrat er 
i høj grad betinget af topografi (landskabshældning) og geografiske forhold (jordbundsforhold). 

Det ses således i vidt omfang umuligt at nå miljømålet DVFI 5 i mindre vandløb i flade landsdele som 
Vestjylland (sandet bundsubstrat) og Lolland-Falster (mudret bundsubstrat). Det samme vil gøre sig 
gældende for mindre vandløb med samme landskabsforhold på andre lokaliteter. 

Det er nødvendigt, at der fastsættes realistiske miljømål, der afspejler vandløbenes reelle potentiale, det vil 
sige DVFI 4 for alle mindre vandløb, der på grund af landskabs- eller jordbundsforhold mangler kraftig 
vandstrøm eller groft bundsubstrat. 

Ingen indsats kan føre til målopfyldelse i et vandløb, der ikke har potentialet til at opfylde miljømålet. 

Vandløbsindsatser, der tilgodeser både afvanding, miljø og natur 

• Strømrendetilpasning 
• Uddybning før indsatskrav 
• Aktiv udnyttelse af spærringsfjernelse 
• Miniådale 
• Skyggegivende beplantning 
• Profilbearbejdning 
• Sandfang 

 



Hvert virkemiddel er beskrevet herunder og illustreret i vedhæftede powerpoint: 

Strømrendetilpasning 

Ved strømrendetilpasning tilpasses den grødefri strømrende til den hydrologiske virkelighed (fremtid), hvor 
den forventede afstrømning lægges til grund for de effektive grødefri vandløbsdimensioner. I det omfang 
vandløbet tillægges naturværdi udvides vandløbets dimensioner, således at der gives plads til fauna og 
natur udenfor den grødefri strømrende. Herved tilgodeses både vandløbets formål om at kunne aflede vand, 
og vandløbets formål om at tilgodese miljø og natur. Et strømrendetilpasset vandløb vil have nogen 
reservoirkapacitet ved større nedbørshændelser, og vil derfor bidrage til klimatilpasning. Metoden er meget 
velegnet i vandløb med begrænset hældning.  
 
Uddybning før indsatskrav 
 
For at tilgodese afvandingsinteresserne skal alene et forhold tilgodeses: opretholdelse (overholdelse) af 
designvandspejlet. Det eneste, der er afgørende, er, at vandspejlet ikke er for højt.  
I afvandingsanlæg i form drænanlæg / grøfter / uddybede vandløb er vandløbene traditionelt anlagt netop 
dybe nok til at tilgodese afvandingen, samtidig med, at vandløbene blev intensivt vedligeholdt.  
Forklaringen er, at uddybningen i vidt omfang er udført som håndarbejde. Derfor påvirkes afvandingen, blot 
vandspejlet stiger marginalt. Var vandløbene fra anlæg gravet væsentligt dybere, ville indsatskrav, der 
medfører forhøjelse af vandspejlet, være helt uproblematiske.  
Løsningen er derfor at uddybe vandløbene, før andre indsatskrav (reduceret vedligeholdelse, restaurering) 
iværksættes. 
 
 
Efter uddybning vil der være ”frit slag” til at iværksætte alle ønskede tiltag i vandløbene:  

• Ophørt grødeskæring.  
• Udlægning af gydegrus og sten.  
• Etablering af variation  

• etablering af høller og stryg  
• udlægning af større sten.  

• Efterladelse (udlægning) af dødt træ 
 
Eneste forudsætning er, at designvandspejlet opretholdes. 
 
Fordele 

• Lavteknologisk 
• Effektiv og dyb afvanding (kan sikre vandspejl under drænudløb). Sikrer dermed  

• Stor rodudvikling 
• Maksimal næringsstofoptagelse,  
• Minimalt næringsstoftab,  
• Optimal ressourceudnyttelse 
• Optimal produktionsøkonomi 

• Forbedret fauna:  
• Stærkt forbedret biotop 

• Klimatilpasning:  
• Sikrer stor bufferkapacitet i den dybt afvandede jord. 
• Reservoirkapacitet i det uddybede profil 
• Sikrer langsom afstrømning 

Anbefales af afvandingsinteressenter (f.eks. DV, BL, L&F, Jan Hjeds), 
 
Aktiv udnyttelse af spærringsfjernelse 
 
Ved traditionel spærringsfjernelse fjernes spærringen, ved at det fald, der findes ved spærringen, afvikles 
over en kortere strækning, med en samtidig unaturlig foring af vandløbet med grovere materialer (sten), for 
at sikre imod erosion.  



 
Aktivt udnyttet kan spærringsfjernelse bidrage til langt mere.  
 
Grænsen imellem utilstrækkelige forhold og gode forhold er hårfin, og er i vidt omfang betinget af 
tilstedeværelsen af groft bundsubstrat, som igen er betinget af vandløbets hældning.  
Grænsen imellem utilstrækkelige hældning og tilstrækkelig hældning er ligeledes lille.  
Traditionelt er vandløb kun gravet akkurat dybe nok, ligesom anlægget traditionelt er så stejlt som muligt, 
begge dele for at minimere jordarbejdet (anlægsomkostningen). For at undgå erosion i bunden, og deraf 
følgende brinkudskridninger, er der i vidt omfang indbygget spærringer i vandløb. Det var simpelt hen en del 
af vandbygnings-teknologien. Derved skaber spærringer utilstrækkelig hældning til at sikre groft substrat på 
lokaliteter, hvor aktiv anvendelse af spærringsfjernelse kan sikre tilstrækkelig vandstrøm til at sikre groft 
bundsubstrat over en længere vandløbsstrækning opstrøms den fjernede spærring.  
Indgrebet gennemføres ved at omsætte faldafviklingen over spærringen til den længst mulige strækning 
opstrøms, hvor faldet netop er tilstrækkeligt til at sikre gode bundforhold (groft substrat). 
 
Da gode miljø- og faunaforhold ikke kræver kontinuert bund med grus- og sten, men blot en vis 
dækningsgrad (i længdeudbredelse) af grus og sten, vil en aktiv udnyttelse af spærringsfjernelse kunne 
bidrage til faunaforbedring over en lang vandløbsstrækning. 
 
Samtidig kan tiltaget sikre mulighed for opretholdelse af designvandspejlet / afvandingen på en længere 
strækning opstrøms spærringen. Dermed vil tiltaget også bidrage med en klimatilpasningseffekt.  
 
Fjernelse af en spærring kan desuden udnyttes aktivt til at uddybe vandløbet (jf. ovenfor) opstrøms 
spærringen. 
 
Miniådale:  
 
Miniådale er en MEGET perspektivrig løsning, som ikke anvendes i Danmark. 
Miniådale er en løsning, der forener en usædvanlig lang række fordele: 

• Lavteknologisk 
• Effektiv og dyb afvanding (kan sikre vandspejl under drænudløb). Sikrer dermed  

• Stor rodudvikling 
• Maksimal næringsstofoptagelse  
• Minimalt næringsstoftab,  
• Optimal ressourceudnyttelse 
• Optimal produktionsøkonomi 

• Forbedret fauna:  
• Nærhed mellem vand og omgivende jord 
• Mulighed for etablering af variation 
• Giver lille biotop 
• Spredningskorridor 
• Øget biodiversitet  

• Forbedret miljø: reducerer forurening af vandløb med jord og næringsstoffer:  
• Reducerer N (denitrifikation) ligesom et minivådområde. Betydelig N-reduktionskapacitet 
• Tilbageholder sedimentbåret fosfor 
• Tilbageholder jord  

• Klimatilpasning:  
• Sikrer stor bufferkapacitet i den dybt afvandede jord. 
• Betydelig reservoirkapacitet i miniådalen 
• Sikrer langsom afstrømning 

• Anbefales af forskningsinstitutioner (Københavns Universitet og Lund Universitet) som 
”løsningen”1. Anbefales af afvandingsinteressenter (f.eks. DV, BL, L&F, Jan Hjeds), af 
vandløbsfaunainteressenter (vandløbenes ”grand old man” cand. scient. Bent Lauge Madsen, 
tidligere leder af Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratorium), samt af Naturinteressenter, bl.a. DN.  

1 Theil-Nielsen, Jon, et al: "Rent vand  - helt enkelt" Københavns Universitet. 2005. p. 106-110. 
                                                 



Metoden er meget velegnet til dybt nedskårne vandløb. 
 
Skyggegivende beplantning 
 
Skyggegivende beplantning kan fjerne grødevæksten. Løsningen er fordelagtig og især relevant på 
vandløbsstrækninger med ringe hældning, fordi: 

• Her er de negative konsekvenser af det alternative virkemiddel ændret/reduceret/ophørt 
grødeskæring store, på grund af stor stuvningseffekt, og fordi landskabet her almindeligvis er fladt, 
og forsumpning derfor rækker længere væk fra landskabet. 

• Her er almindeligvis dårlige (sandede eller mudrede) bundforhold, som giver ringe naturværdi. 
Bundforholdene kan ikke ændres, idet ændring vil kræve hurtigere vandstrøm, og hurtigere 
vandstrøm vil kræve større landskabshældning. Rødder fra den skyggegivende beplantning vil her 
bidrage til øget variation i vandløbet, og bidrage med faste/hårde elementer i vandet, og dermed 
øget biodiversitet og naturværdi.  

• Her giver øget grødemængde negativ miljøeffekt: Vandet opstuves, og bevæger sig langsommere. 
• Opstuvning medfører, at opholdstiden øges. Dermed opvarmes vandet. Opvarmningen 

reducerer vandets iltindhold 
• Den langsommere vandbevægelse over bunden reducerer iltning af vandet. 
• Grøden forbruger vandets ilt om natten. 

• Skygge giver til gengæld positiv miljøeffekt:  
• Skyggen gør, at vandet ikke opvarmes. Opvarmning reducerer vandets iltindhold, og det 

køligere vand giver modsat større iltindhold.  
• Den bortskyggede grøde medfører, at opstuvning undgås, og vandet passerer hurtigere: 

Dermed bliver opholdstiden mindre, og dermed bliver opvarmningen mindre, og dermed 
bliver iltindholdet større.  

• Den hurtigere bevægelse over bunden bidrager desuden til iltning af vandet. 
• Virkemidlet kan sikre fortsat effektiv afvanding (vandspejl under dræn) 
• Virkemidlet anbefales af afvandingsinteressenter (DV, BL), og varmt af vandløbenes ”grand old 

mann” biolog, cand. scient Bent Lauge Madsen, tidligere leder af Miljøstyrelsens 
Ferskvandslaboratorium, samt af professor Torben Larsen, Ålborg Universitet.  

 
Vedr. grøde i vandløb, og fordele ved skyggegivende beplantning henvises til ny artikel af professor Torben 
Larsen2  
 
Profilbearbejdning 
 
I det omfang, nærhed imellem vandspejl og omgivende jord anses for en forudsætning for at nå miljømålet, 
vil en bearbejdning af profilet altid være en oplagt mulighed, der fuldt ud tilgodeser både 
afvandingsinteresser og natur- og miljøinteresser.  
De vandløbsprofiler, der er mest problematiske i forhold til målopfyldelse, fremstår typisk dybt nedskårne 
med et V-formet profil, et stejlt anlæg, og evt. med lodrette faskinevægge i vandløbets sider.  
 
En relativt billig og simpel profilbearbejdning består i at ændre bunden af profilet fra V-form til U-form. Herved 
bliver der dannet en smal zone med våd jord langs vandløbet, samtidig med at der kommer mere lys til 
vandløbet. Begge dele vil gavne vandløbets flora, fauna og naturværdi. 
 
Profilbearbejdning er en oplagt løsningsmulighed anvendt alene eller samtidig med anvendelse af 
ovennævnte virkemidler (Strømrendetilpasning, Uddybning før indsatskrav, Aktiv udnyttelse af 
spærringsfjernelse, Skyggegivende beplantning). 
 
Anbefales af forskningsinstitutioner (Københavns Universitet og Lund Universitet) som ”løsningen”3 
 
Sandfang 
 

2 Larsen, Torben: ”Der er alt for meget grøde i vandløbene” Vand & Jord. 2012. Vol. 4, p. 140. 
3 Theil-Nielsen, Jon, et al: "Rent vand  - helt enkelt" Københavns Universitet. 2005 p. 106-110 

                                                 



Etablering af sandfang er en succesfuld, effektiv og velafprøvet metode til at reducere en af de væsentligste 
hindringer for målopfyldelse, nemlig tilstedeværelse af finkornet bundsubstrat i form af slam, mudder, ler og 
sand. Metoden giver mulighed for opretholdelse af afvandingen og samtidig målopfyldelse. (Eksempel: 
Odderbæk Vandløbslaug). 
 
 
Konfliktfri anvendelse af vandstandshævende virkemidler  
 
Vandplanernes traditionelle virkemidler: ændret vedligeholdelse, vandløbsrestaurering med hævning af 
vandløbsbunden samt åbning af rørlagte vandløb med samtidig ændret vedligeholdelse og 
vandløbsrestaurering medfører hævet vandspejl i vandløbene, og er derfor som hovedregel uforenelige med 
behovet for afvanding og vandafledning. Der er to undtagelser: 
 
1. Anvendelse af virkemidlerne i vandløb beliggende i dybe ådale med begrænsede afvandingsinteresser. 
Forudsætningen er, at ådalene er så dybe, at der ikke vil forekomme stuvning i sidevandløb og opstrøms 
vandløbsstrækninger, der afvander dyrkningsværdige arealer.  
 
2. Anvendelse af virkemidlerne i vandløb beliggende i topografier med betydelig landskabshældning.  
I disse vandløb vil indsatskrav imidlertid næppe være relevante, fordi her er de naturlige forudsætninger for 
målopfyldelse allerede til stede, såfremt vandet er rent. Dermed vil manglende målopfyldelse som 
hovedregel skyldes spildevand.  
Også her er forudsætningen, at der ikke må forekomme stuvning i sidevandløb og opstrøms 
vandløbsstrækninger, der afvander dyrkningsværdige arealer.   
 
 
 
 
 

 

 

 

 


