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1 SAMMENFATNING 

Konsekvensanalyser af ændret grødeskæring i vandløb –  
vigtigste resultater og anbefalinger 

Det formulerede koncept for beregning af konsekvenserne af ændret grødeskæring 
for fugtighedsforholdene omkring vandløb er anvendt til analyse af de forventelige 
konsekvenser af ændret grødeskæring i 4 udvalgte vandløb. 

Beregningerne er baseret på de data og oplysninger om vandløbenes fysiske til-
stand (opmålingsdata), vandføringens størrelse og variation, grødens sammen-
sætning og indflydelse på Manningtallets størrelse og variation mv., som har kun-
net skaffes hos de respektive vandløbsmyndigheder og i Orbicons egne databaser. 

Beregningerne viser, at eksisterende grødeskæringspraksis har indflydelse på fug-
tighedsforholdene, hvorfor der må forventes ændringer af afvandingstilstanden, 
når grødeskæringen ændres. Forskellen mellem nuværende praksis og en reduce-
ret grødeskæring – typisk én skæring – er i de undersøgte vandløb i størrelsesor-
denen én fugtighedsklasse, dvs. en reduktion af afvandingsdybden på ca. 25 cm. 
Til gengæld er der kun beregnet mindre forskelle mellem én grødeskæring og in-
gen grødeskæring. 

Ændringerne af vandspejlshøjden i jorden omkring vandløbene betyder, at fugtig-
heden ændres på arealer, hvis anvendelse allerede er påvirket af vandspejlet i 
vandløbene. Dertil kommer arealer, der får en betydende påvirkning fra vandløbe-
ne. Sidstnævnte sker typisk, når vandspejlet hæves til mindre end ca. 1 meter un-
der terræn. 

Analyserne af de 4 udvalgte vandløb er primært gennemført under anvendelse af 
den dyrkningsspecifikke vandspejlskote, der i udstrakt grad tager højde for de 
landbrugsmæssige interesser. Analyserne viser, at det har afgørende betydning for 
billedet af de ændrede fugtighedsforhold, om beregningerne baseres på den dyrk-
ningsspecifikke vandspejlskote eller om de baseres på gennemsnitsvandspejlsko-
ten. Sidstnævnte giver generelt et ”tørrere” billede. 

Det er på baggrund af de gennemførte analyser vurderingen, at ændret grødeskæ-
ring ikke nødvendigvis fjerner muligheden for ekstensiv arealanvendelse i fremti-
den. Èn enkelt grødeskæring på det rette tidspunkt kan således være til gavn for 
såvel den fortsatte landbrugsmæssige drift af de ånære arealer, som for den lys-
åbne ådalsnatur, der mange steder findes omkring vandløbene.  

Beregningerne viser, at der som følge af stuvning også kan ske ændringer af fug-
tighedsforholdene omkring strækninger, der ligger opstrøms de strækninger, hvor 
grødeskæringen ændres. Det gælder både umiddelbart opstrøms beliggende 
strækninger og strækninger i tilløb. Længden af den/de stuvningspåvirkede stræk-
ning(er) varierer, men kan være betydelig, hvorfor stuvningen bør indregnes i den 
samlede konsekvens af ændret grødeskæring på en given strækning. 

Hvor de ånære arealer er drænet, og hvor dræn i øvrigt har afløb til vandløb, der 
er udpeget til ændret grødeskæring, er der risiko for dræntekniske problemer, der 
kan få konsekvenserne af ændret grødeskæring til at strække sig ud over de area-
ler, som man på baggrund af vandspejlsberegninger i vandløbene kan regne sig 
frem til som påvirkningsarealerne.  
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Der er blandt lodsejere udbredt interesse for at kende de afvan-
dingsmæssige konsekvenser af regeringens forslag om at ændre 
grødeskæringen i op mod 7.300 km vandløb, der aktuelt ikke op-
fylder de vedtagne målsætninger: hvilke arealer bliver berørt? og 
hvordan ændres fugtighedsforholdene (afvandingstilstanden)? 
 
Denne rapport er den tredje i en serie på tre. Den indeholder en 
analyse af, hvad der kan forventes at ske med hensyn til fugtig-
hedsforholdene (afvandingstilstanden) omkring 3 vandløb, der er 
udpeget til ændret vedligeholdelse (grødeskæring). 
 
De tre valgte vandløb repræsenterer forskellige typer af vandløb 
og vandløbsnære omgivelser: Vejle Å – et vandrigt, østjysk vand-
løb i en ådal omgivet af kuperet terræn; Simmelbæk – et vest-
jysk vandløb i en smal ådal og Simested Å – et vandrigt himmer-
landsk vandløb i en bred ådal med lavbundsjorder. Sammen med 
analysen af det fynske vandløb Elvedgårdsafløbet (se rapport nr. 
2), der er et lille vandløb, der afvamdet leret højjord  – giver 
analysen af de tre nævnte vandløb et billede af en række forhold 
af generel interesse i forbindelse med vurderingen af konsekven-
serne af ændret vandløbsvedligeholdelse. 
 
Analyserne af, hvordan ændret grødeskæring påvirker fugtig-
hedsforholdene er primært gennemført på grundlag af den dyrk-
ningsspecifikke vandspejlskote, der sigter mod at afdække foran-
dringer af betydning for dyrkbarheden af de ånære arealer.  
 
Til sammenligning er der for hvert af de tre vandløb også foreta-
get analyser på grundlag af middelvandspejlskoten. Sidstnævnte 
tager ikke i samme grad som den dyrkningsspecifikke vandspejl-
skote højde for højvandshændelser, hvorfor den er mindre egnet 
til beskrivelse af forandringer af betydning for dyrkbarheden. Den 
kan til måske være mere velegnet til beskrivelse af forandringer 
af betydning for en mere ekstensiv arealanvendelse som græs-
ning eller høslæt. 
 
Analysen af Vejle Å viser med stor tydelighed, at det har særde-
les stor betydning for resultaterne af beregningerne, om disse 
gennemføres på grundlag af det aktuelle vandløbsprofil, eller om 
de gennemføres på grundlag af det regulativmæssige profil.  
 
At det overhovedet har relevans at analysere på grundlag af beg-
ge profiler skyldes, at det regulativmæssige profil i mange vand-
løb er stærkt afvigende fra det aktuelle profil, idet bunden i det 
aktuelle profil typisk ligger lavere (dybere) end den regulativ-
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mæssige bund, ligesom den aktuelle bundbredde ofte er større 
end den regulativmæssige. Dertil kommer, at lodsejere og andre 
med afvandingsinteresser ”kun” har regulativmæssigt krav på 
den vandføringsevne, som det regulativmæssige profil har, og ik-
ke den forbedrede vandføringsevne, som det aktuelle profil har. 
 
I eksemplet Vejle Å er den profilbestemte forbedring af vandfø-
ringsevnen så stor, at end ikke 6 årlige skæringer i det regula-
tivmæssige profil kan give tilnærmelsesvis samme store vandfø-
ringsevne, som det aktuelle profil har ved ophør af grødeskærin-
gen. Det har derfor afgørende betydning for konsekvensanaly-
serne, hvilket vandløbsprofil, der lægges til grund for beregnin-
gerne. 
 
Eksemplet Vejle Å viser også et andet forhold af generel interes-
se, nemlig at mange årlige skæringer har en betydende effekt på 
fugtighedsforholdene, og at der som følge heraf kan forventes 
mere våde forhold omkring vandløbet, dersom antallet af grøde-
skæringer reduceres eller grødeskæringen helt ophører. Eksem-
plet viser også en anden ting af lige så stor interesse, nemlig at 
selv ikke 6 årlige skæringer kan gøre de ånære arealer dyrkbare. 
 
I eksemplet Vejle Å er de ånære arealer da heller ikke dyrkede, 
hvorfor det i henseende til mulighederne for at reducere grøde-
skæringen er særlig interessant, at blot 1 årlig skæring, gennem-
ført på det rigtige tidspunkt, vil kunne skabe omtrent samme 
grundlag for ekstensiv arealanvendelse, som 6 årlige skæringer. 
Forudsat, at det er tilstrækkeligt med mindsket fugtighed i en del 
af sommerperioden, eksempelvis fra medio juli og fremefter. 
 
Eksemplet Simested Å viser, at selvom der ikke er afgørende stor 
effekt på vandspejlskoten af at reducere grødeskæringen fra de 
nuværende 3 årlige skæringer til blot 1 årlig skæring, så kan det 
have betydelige konsekvenser for fugtighedsforholdene omkring 
vandløbet. Det hænger sammen med, at når vandløbet ligger 
højt i forhold til det omgivende terræn, og når dette består af 
lavtliggende fugtigbundsarealer, så kan selv mindre vandspejls-
sænkninger være betydende for arealanvendelsen. 
 
Som i eksemplet Vejle Å kan den nuværende grødeskæringsprak-
sis ikke gøre de ånære arealer omkring Simested Å dyrkbare. Til 
gengæld kan blot én enkelt skæring på det rette tidspunkt være 
det, der skal til for at skabe grundlag for en ekstensiv anvendelse 
af de ånære arealer. Ophør af grødeskæringen vil til gengæld øge 
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fugtigheden på de ånære arealer med næsten én fugtighedsklas-
se. 
 
Eksemplet Simmelbæk viser, at 3 årlige skæringer nok skaber en 
bedre afvandingstilstand end 1 årlig skæring resp. ingen skæring, 
men at mer-effekten af 3 skæringer i forhold til 1 skæring er så 
lille, at de 3 skæringer ikke skaber afgørende bedre vilkår for 
arealanvendelsen end blot 1 skæring. 
 
For alle tre vandløb gælder, at beregninger af fugtighedsforhol-
dene på grundlag af middelvandspejlskoten generelt giver et me-
re ”tørt” resultat, det vil sige, at beregningerne forudsiger mindre 
forringelser af afvandingstilstanden end brugen af den dyrknings-
specifikke vandspejlskote gør. 
 
Til trods herfor kan forandringer af fugtighedsforholdene, bereg-
net på grundlag af middelvandspejlskoten, alligevel være interes-
sante, idet en ekstensiv anvendelse af de ånære arealer er min-
dre følsom over for periodisk forhøjede vandspejlskoter end en 
intensiv arealanvendelse er. 
 
Analyserne af alle tre vandløb viser, at ændring af grødeskærin-
gen på en given strækning vil bevirke stuvning på opstrøms be-
liggende strækninger. Hvor lange strækninger, der påvirkes af 
stuvning, afhænger især af bundhældningen på de opstrøms be-
liggende strækninger og af, hvor store vandspejlshævninger, en 
ændring af grødeskæringen på de nedstrøms strækninger bevir-
ker. I de undersøgte tilfælde varierer længden af de stuvningspå-
virkede strækninger fra væsentligt mindre til samme længde som 
strækningerne med forslag om ændret grødeskæring. 
 
Samlet set viser analyserne, at ændring af grødeskæringen har 
konsekvenser for fugtighedsforholdene omkring vandløbene. 
Analyserne viser imidlertid også, at i ingen af de analyserede til-
fælde kan den aktuelle grødeskæring skabe og opretholde grund-
lag for dyrkning af de ånære arealer. Derfor ”koster” en redukti-
on af grødeskæringen i de tre vandløb ikke dyrkningspotentiale. 
Til gengæld vil der ske ændringer af fugtighedsforholdene eller 
afvandingstilstanden, der kan have betydning for den ekstensive 
arealanvendelse. Dog skal det nævnes, at hvis der findes dræne-
de arealer inden for eller med forbindelse med de direkte påvir-
kede arealer, vil påvirkningen af drænenes funktion kunne resul-
tere i, at den ændrede vedligeholdelse kommer til at berøre stør-
re arealer end beregnet. 
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Udført på det rette tidspunkt kan selv en reduceret grødeskæring 
imidlertid medvirke til at opretholde grundlaget for den aktuelle 
ekstensive arealanvendelse. Det betyder, at det vil være muligt 
at gennemføre den miljømæssigt vigtige ændring/reduktion af 
grødeskæringen, uden at det helt udelukker muligheden for en 
fremtidig ekstensiv anvendelse af de ånære arealer. 
 
Set i et bredere perspektiv betyder muligheden for fortsat eks-
tensiv arealanvendelse, at der også i fremtiden vil være grundlag 
for at bevare de lysåbne ådale og de dertil knyttede naturtyper – 
et ikke uvæsentligt aspekt af den fremtidige natur- og miljøfor-
valtning. 
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2 INDLEDNING 

Regeringen vedtog i 2009 helhedsplanen Grøn Vækst, der inde-
holder en lang række initiativer til beskyttelse af naturen og til 
fremme af vandmiljøet under samtidig hensyntagen til de land-
brugsmæssige interesser. 

Til forbedring af den økologiske tilstand i vandløb indeholder Grøn 
Vækst forslag om ændring af vedligeholdelsen [i det følgende be-
nævnt grødeskæringen] og/eller forbedring af den fysiske vand-
løbskvalitet gennem egentlige restaureringsforanstaltninger i op 
mod 7.300 km vandløb. 

Begrundelsen for at foreslå vandløbenes miljøtilstand forbedret 
gennem ophør eller reduktion af grødeskæringen er, at netop 
grødeskæringen i mange vandløb erfaringsmæssigt bevirker en 
så kraftig påvirkning af miljøtilstanden, at der helt eller delvis 
som følge heraf ikke er målopfyldelse. 

Grøn Vækst-initiativerne er efterfølgende blevet udmøntet og 
konkretiseret i Miljøministeriets udkast til vand- og naturplaner, 
der i januar 2010 blev sendt i teknisk forhøring blandt kommu-
nerne, og som den 4. oktober 2010 blev sendt i offentlig høring.  

Udkastene til vand- og naturplanerne indeholder konkrete forslag 
til, i hvilke vandløb og på hvilke strækninger der skal ske ophør 
eller reduktion af grødeskæringen. Planerne siger imidlertid ikke 
noget om hvordan begrebet ”ændret grødeskæring” skal forstås. 

Som en naturlig konsekvens af den manglende konkretisering af, 
hvordan den fremtidige grødeskæring skal være på de foreslåede 
strækninger, siger udkastene til planerne heller ikke noget om, 
hvordan ophøret eller reduktionen af grødeskæringen på de ud-
pegede strækninger forventes at påvirke fugtighedsforholdene på 
de omkringliggende arealer. Udkastene til planerne siger følgelig 
heller ikke noget om, i hvilket omfang ændret grødeskæring på 
de udpegede strækninger kommer til at påvirke vandstanden på 
og fugtighedsforholdene omkring opstrøms beliggende stræknin-
ger. 

Netop fordi grødeskæring i almindelighed har til formål at påvirke 
fugtighedsforholdene [i landbrugsmæssig sammenhæng: at for-
bedre afvandingstilstanden] omkring vandløbene, og fordi areal-
anvendelsen omkring vandløbene mange steder er afhængig af, 
at der skæres grøde, er der især blandt landmænd og lodsejerne 
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stor interesse for at vide, hvordan vand- og naturplanernes for-
slag til ophør eller reduktion af grødeskæringen generelt kommer 
til at påvirke afvandingstilstanden og dermed den fremtidige are-
alanvendelse. Derudover er der en særlig interesse i at vide, 
hvordan de ændrede fugtighedsforhold kommer til at påvirke de 
drænsystemer, åbne såvel som lukkede, der har afløb til vandløb 
med ændret grødeskæring eller som afvander påvirkede arealer. 

Landbrug & Fødevarer har derfor anmodet Orbicon | Leif Hansen 
A/S om at beskrive og gennemføre nogle af de efterspurgte kon-
sekvensanalyser for på den måde bedre at kunne besvare med-
lemmernes spørgsmål. 

Denne rapport er den tredje af i alt tre rapporter, der beskæftiger 
sig med konsekvenserne af ændret grødeskæring for fugtigheds-
forholdene og afvandingstilstanden omkring vandløb. De to øvri-
ge rapporter er: ”1. Koncept for beregning af ændrede fugtig-
hedsforhold omkring vandløb ved ændret grødeskæring”, der be-
skriver fremgangsmåde, værktøjer og databehov, og ”2. Dræn-
tekniske konsekvenser af ændret grødeskæring belyst gennem et 
konkret eksempel - Elvedgårdsafløbet”, der beskæftiger sig med 
de dræntekniske konsekvenser, der kan være forbundet med hø-
jere vandstande i vandløbene. 

Rapporten tilsigter at give en oversigtlig redegørelse for, hvordan 
ændret grødeskæring kan forventes at påvirke fugtighedsforhol-
dene omkring tre forskellige typer af vandløb – 1) Simmelbæk, 
der er et vandrigt vestjysk vandløb med terrænnært forløb i en 
forholdsvis smal ådal, 2) Simested Å, der er et vandrigt himmer-
landsk vandløb i en veldefineret, bred ådal med organogene jor-
der og 3) Vejle Å, der er et østjysk vandløb i en stor ådal gennem 
stærkt kuperet terræn. 
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3 PROBLEMSTILLING OG FORMÅL 

3.1 Problemstillingen 

Fugtighedsforholdene omkring vandløb har i mange år været re-
guleret og styret gennem grødeskæring og andre former for 
vandløbsvedligeholdelse. 

Når grødeskæringen i fremtiden ændres i et stort antal vandløb i 
medfør af vandplanerne, er det derfor forventningen, at der vil 
ske ændringer vandstandsforholdene i og fugtighedsforholdene 
eller afvandingstilstanden omkring vandløbene. Forudsat natur-
ligvis, at den hidtidige grødeskæring har haft en reel effekt på 
vandføringsevnen, vandstanden og fugtighedsforholdene. 

3.2 Formål 

Formålet med scenarieanalyserne er at belyse, hvordan ændring 
af den eksisterende grødeskæringspraksis kan forventes at påvir-
ke fugtighedsforholdene omkring tre vandløbsstrækninger, der er 
udpeget til ændret vandløbsvedligeholdelse (grødeskæring). 
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4 FREMGANGSMÅDE 

4.1 Valg af vandløb 

De tre scenarievandløb er valgt ud fra ønsket om at de skal re-
præsentere forskellige typer af danske vandløb og ud fra et krav 
om, at der dels skal være de nødvendige data og oplysninger til-
gængelige, og dels at vandløbene aktuelt skal være genstand for 
en betydende grødeskæring. 

I tillæg til de tre vandløb, der er behandlet i denne rapport, om-
fatter scenarieanalysen også Elvedgårdsafløbet på Nordfyn. Ana-
lysen af dette vandløb er særskilt afrapporteret i rapporten ” 2. 
Dræntekniske konsekvenser af ændret grødeskæring belyst gen-
nem et konkret eksempel – Elvedgårdsafløbet”. 

4.2 Beregningsprocedure 

Beregningerne af de ændrede fugtighedsforhold, der kan forven-
tes omkring de tre udvalgte vandløb(-strækninger) som resultat 
af ændret grødeskæring, er gennemført i overensstemmelse med 
den fremgangsmåde, der er beskrevet i rapporten ”1. Koncept for 
beregning af ændrede fugtighedsforhold omkring vandløb ved 
ændret grødeskæring”. 

Ændringerne af fugtighedsforholdene er beregnet på grundlag af 
den dyrkningsspecifikke vandspejlskote. 

Analysen af de forskellige grøde- og grødeskæringsscenarier be-
står derfor i at undersøge, hvordan forskellige former for grøde-
skæring såvel som fuldstændigt ophør af grødeskæring påvirker 
størrelsen af denne karakteristiske vandspejlskote. 

Hvis størrelsen af den karakteristiske vandspejlskote ændres 
markant gennem ændring af grødeskæringen eller ophør af den-
ne, vurderes den ændrede grødeskæring at have en markant ind-
flydelse på afvandingstilstanden og dyrkningspotentialet. En 
markant ændring er i den sammenhæng defineret som: en æn-
dring, der er stor nok til at ændre afvandingstilstanden med 
mindst én fugtighedsklasse (25 cm vandspejlsændring.) 

Det betyder, at hvis beregningerne viser, at en given ændring af 
grødeskæringen eller ophør af denne ikke kan bevirke en æn-
dring af afvandingstilstanden med mindst én afvandingsklasse, så 
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vurderes ændringen ikke at have nogen reel betydning for dyrk-
ningsmulighederne eller –potentialet. 

I og med at dyrkning af de ånære arealer forudsætter bestemte 
afvandingsforhold gennem en længere periode, er der foretaget 
beregninger af den karakteristiske vandspejlskote i dels hele den 
lange sommerperiode maj-september og dels i den periode, hvor 
afgrøderne må formodes at have størst behov for den fulde af-
vandingstilstand (roddybde), nemlig juni-august. 

Til belysning af, hvordan afvandingstilstanden påvirkes af de ana-
lyserede former for grødeskæring i enkelte måneder, er den ka-
rakteristiske vandspejlskote også beregnet for de to sommermå-
neder juli og august. Disse beregninger supplerer de bredere bil-
leder af sommerafvandingstilstanden med billeder af, hvordan 
denne kan påvirkes i de to måneder, hvor alternativer til dyrk-
ning af de ånære arealer er relevante. Dette kan være interes-
sant i relation til arealanvendelser som græsning og/eller høslæt. 

Til sammenligning er der i tillæg til den karakteristiske vandspejl-
skote beregnet middelvandspejlskoten i de samme perioder. Mid-
delvandspejlskoten kan være relevant i forhold til ekstensiv are-
alanvendelse, idet græsning og høslæt ikke er helt så følsom over 
for vandspejlsforholdene som intensiv arealanvendelse. 
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5 VEJLE Å 

Strækningen i Vejle Å er ikke i vandplanen udpeget til ændring af 
grødeskæringen, men når den alligevel er valgt, skyldes det, at 
den gældende regulativbestemte grødeskæringspraksis omfatter 
hele 6 skæringer i sommerperioden, at der er afvandingsinteres-
ser omkring vandløbet samt endelig at Vejle Kommune har ønske 
om at reducere grødeskæringen. Strækningen er på den måde 
sammenlignelig med de vandløb og strækninger, der i vandpla-
nerne er udpeget til ændring af grødeskæringen. 

Den valgte strækning udmærker sig desuden ved, at der eksiste-
rer en brugbar tidsserie med vandføringsdata og ved, at der eksi-
sterer opmålingsdata fra 2000. 

Endelig udmærker den valgte strækning sig ved, at der eksisterer 
kendskab til grøden på strækningen, hvilket gør det muligt at fo-
retage kvalificerede skøn af Manningtallet både før og efter grø-
deskæring. 

5.1 Beskrivelse af den valgte strækning 

Undersøgelsesområdet er beliggende omkring Vejle Å på stræk-
ningen fra sammenløbet med Egtved Å til Vork, se figur 5.1. 

 

Figur 5.1. Oversigt over beliggenheden af den valgte strækning af Vejle Å og det omkringlig-
gende undersøgelsesområde. 
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Ifølge oplysninger fra Vejle Kommune er grøden på den under-
søgte strækning domineret af enkelt pindsvineknop, der tilmed 
danner tætte bevoksninger. Tidligt i vækstsæsonen forekommer 
der ganske vist også spredte bevoksninger af vintergrønne arter 
som vandstjerne og vandranunkel, men efter blot få skæringer er 
grødetilstanden præget af næsten helt rene bevoksninger af 
pindsvineknop. 

5.2 Beregningsmæssige forudsætninger 

5.2.1 Grøde og Manningtal 

Ud fra det eksisterende kendskab til grøden på strækningen 
(primært enkelt pindsvineknop) er det vurderet, at Manningtallet 
forud for grødeskæring, dvs. ved maksimal grødetæthed er 5, og 
at Manningtallet ved skæring øges til 12 i strømrenden, mens det 
forbliver 5 i bræmmerne omkring strømrenden. 

Det er endvidere vurderingen, at effekten af en grødeskæring 
ved flere årlige skæringer neutraliseres i løbet af ca. 3 uger som 
følge af genvæksten (”græsplæneeffekten”). 

Ved kun én årlig skæring i juli er det vurderingen, at genvæksten 
vil være mindre omfattende, idet der ikke forud for denne ene 
skæring er gennemført skæringer, der har kunnet stimulere ud-
viklingen af en tættere grøde. 

5.2.2 Anvendte karakteristiske vandspejlskote 

Fugtighedsforholdene ved nuværende grødeskæringspraksis resp. 
ved hvert af de undersøgte alternativer er beregnet på grundlag 
af den dyrkningsspecifikke vandspejlskote.  

5.3 Analyserede scenarier 

Følgende scenarier er analyseret: 

1. Nuværende praksis – 6 årlige skæringer med 3-ugers-
intervaller i perioden ultimo juni til ultimo september 

2. Ophør af grødeskæring 
3. 1 skæring i juli 

Valget af 1 årlig grødeskæring som alternativ til såvel fuldstæn-
digt ophør som til den nuværende praksis er truffet ud fra den 
generelle erfaring, at 1 årlig skæring – under forudsætning af 
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nødvendige miljøvenlighed - har begrænset negativ effekt på så-
vel grøden som på miljøtilstanden, mens 2 og flere årlige skærin-
ger har markant større negativ effekt. 

Alle tre grødeskæringsscenarier er analyseret på grundlag af dels 
aktuelle (opmålte) profil og dels det regulativmæssige profil, se 
bilag 1. 

5.4 Resultater 

5.4.1 Grødemodel 

Grødemodellen er opstillet på grundlag af dels beregnede Man-
ningtal og dels skønnede Manningtal, se figur 5.2. 

 

Figur 5.2. Den anvendte grødemodel ved beregning af vandspejlskoterne i og omkring Vejle Å. 

Brugen af skønnede Manningtal ved 1 skæring i juli er nødven-
diggjort af manglende databaseret viden om, hvordan kun 1 
skæring påvirker såvel Manningtallet forud for skæring som Man-
ningtalsstigningen ved grødeskæringen og Manningtalsudviklin-
gen i forlængelse af grødeskæringen. Det er antagelsen, at Man-
ningtallet forud for 1 skæring vil være af samme størrelsesorden, 
som hvis der var blevet skåret grøde forud for denne ene skæ-
ring. Det er endvidere antagelsen, at den ene skæring øger Man-
ningtallet til samme niveau, som ved flere skæringer, og endelig 
er det antagelsen, at grøden efter kun én skæring vil udvikle sig 
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mindre ”aggressivt” end ved flere skæringer, idet ”græsplæneef-
fekten” vurderes at være mindre udtalt. 

5.4.2 Vandføring 

Tidsserien for vandføringen på den undersøgte strækning er be-
stemt på grundlag af vandføringsdata fra den hydrometriske sta-
tion ved Haraldskær ved anvendelse af QQ-princippet, se figur 
5.3. 

 

Figur 5.3. Dokumentation for vandføringsbestemmelsen på den undersøgte strækning. 

Vandføringsmæssigt udmærker Vejle Å sig ved en meget stabil 
vandføring. Den skyldes, at vandløbet for en stor dels vedkom-
mende er grundvandsfødt. 

Havde man ikke haft muligheden for en QQ-beregning af vandfø-
ringen på den undersøgte strækning, ville man have været hen-
vist til at foretage en oplandsbaseret beregning (oplandskorrekti-
on). 

Det ville formodentlig have påført den konstruerede tidsserie af 
vandføringsdata en stor usikkerhed, idet det hydrologiske opland 
til den øvre del af Vejle Å er væsentligt større end det topografi-
ske opland (Vejle Å ”stjæler” vand fra nabovandløbet). 
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5.4.3 Beregnede vandspejlskoter – opmålte profil 

Det opmålte profil repræsenterer vandløbet, som det ser ud i 
dag, og som det i dag løber i forhold til det omgivende terræn. 

Det opmålte profil adskiller sig fra det regulativmæssige profil 
ved at være både bredere og ligge længere under terræn end det 
regulativmæssige profil. Det betyder, at det nuværende profil har 
en væsentlig bedre vandføringsevne end det regulativmæssige 
profil. 

De beregnede vandspejlskoter i det aktuelle, opmålte profil er 
vist i figur 5.4. og figur 5.5. 

 

Figur 5.4. Beregnede vandspejlskoter i Vejle Å i station 14.507 ved faktiske opmålte til-
stand ved hvert af de 3 analyserede grødescenarier, vist for perioden 1986-2005. 
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Figur 5.5. Beregnede vandspejlskoter i Vejle Å i station 14.507 ved faktiske opmålte til-
stand ved hvert af de 3 analyserede grødescenarier, vist for året 2002. 

De tre grødeskæringsscenarier resulterer i følgende værdier af 
den karakteristiske vandspejlskote, se tabel 5.1. 

Karakteristisk 
vandspejlskote 

(DVR90) 

6 årlige 
grødeskæringer 

1 årlig 
grødeskæring 

Ingen 
grødeskæring 

Maj-september 14,13 14,39 14,40 
Juni-august 14,13 14,39 14,39 

Juli 14,07 14,39 14,39 
August 14,08 14,05 14,35 
 
Tabel 5.1. Oversigt over størrelsen af den beregnede karakteristiske vandspejl-
skote (DVR90) i station 14.507 ved de tre undersøgte grødeskæringsscenarier i 
faktiske, opmålte profil. De beregnede karakteristiske vandspejlskoter er vist for 
den lange sommerperiode maj-september og den korte sommerperiode juni-
august samt for de to sommermåneder juli og august. 
 

Til sammenligning er i tabel 5.2 vist størrelsen af middelvand-
spejlskoten ved hvert af de tre grødescenarier. 
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Karakteristisk 
vandspejlskote 

(DVR90) 

6 årlige 
grødeskæringer 

1 årlig 
grødeskæring 

Ingen 
grødeskæring 

Maj-september 13,97 14,07 14,15 
Juni-august 14,00 14,15 14,24 

Juli 14,01 14,32 14,33 
August 14,00 14,01 14,29 
 
Tabel 5.2. Oversigt over størrelsen af middelvandspejlskoten (DVR90) i station 
14.507 ved de tre undersøgte grødeskæringsscenarier i faktiske, opmålte profil. 
De beregnede middelvandspejlskoter er vist for den lange sommerperiode maj-
september og den korte sommerperiode juni-august samt for de to sommermå-
neder juli og august. 
 

De arealmæssige konsekvenser af de tre undersøgte grødeskæ-
ringsscenarier er vist i tabel 5.3, mens Bilag 1 viser de beregnede 
fugtighedsforhold på kort. Såvel arealberegninger som fugtig-
hedskort er gældende for perioden juni-august. 

Fugtighedsklasse 
6 årlige 

grødeskæringer 
1 årlig 

grødeskæring 
Ingen 

grødeskæring 
Frit vandspejl 2,1 8,4 8,4 

Sump 5,1 11,1 11,1 
Våd eng 10,4 10,5 10,5 

Fugtig eng 10,7 10,0 10,0 
Tør eng 10,2 8,5 8,5 
 
Tabel 5.3. Oversigt over den arealmæssige (ha) fordeling af de enkelte fugtig-
hedsklasser ved de tre undersøgte grødeskæringsscenarier i faktiske, opmålte 
profil og gældende for den korte sommerperiode juni-august. 
 
 

5.4.4 Beregnede vandspejlskoter – regulativmæssige profil 

Det regulativmæssige profil adskiller sig fra det nuværende, op-
målte profil ved at være både smallere og ligge højere i terræn 
end det opmålte profil. Det betyder, at de regulativmæssige profil 
har en væsentligt mindre vandføringsevne end de opmålte profil.  

De beregnede vandspejlskoter i det regulativmæssige profil er 
vist i figur 5.6. og figur 5.7. 
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Figur 5.6. Beregnede vandspejlskoter i Vejle Å i station 14.507 i det regulativmæssige pro-
fil ved hvert af de 3 analyserede grødescenarier, vist for perioden 1986-2005. 

 

Figur 5.7. Beregnede vandspejlskoter i Vejle Å i station 14.507 i det regulativmæssige pro-
fil ved hvert af de 3 analyserede grødescenarier, vist for året 2002. 
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De tre grødescenarier resulterer i følgende værdier af den karak-
teristiske vandspejlskote, se tabel 5.4. 

Karakteristisk 
vandspejlskote 

(DVR90) 

6 årlige 
grødeskæringer 

1 årlig 
grødeskæring 

Ingen 
grødeskæring 

Maj-september 14,62 14,91 14,92 
Juni-august 14,62 14,91 14,91 

Juli 14,55 14,91 14,91 
August 14,56 14,52 14,87 
 
Tabel 5.4. Oversigt over størrelsen af den beregnede karakteristiske vandspejl-
skote (DVR90) i station 14.507 ved de tre undersøgte grødeskæringsscenarier i 
det regulativmæssige profil. De beregnede karakteristiske vandspejlskoter er vist 
for den lange sommerperiode maj-september og den korte sommerperiode juni-
august samt for de to sommermåneder juli og august. 
 
Til sammenligning er i tabel 5.5 vist størrelsen af middelvand-
spejlskoten ved hvert af de tre grødescenarier. 

Karakteristisk 
vandspejlskote 

(DVR90) 

6 årlige 
grødeskæringer 

1 årlig 
grødeskæring 

Ingen 
grødeskæring 

Maj-september 14,43 14,54 14,64 
Juni-august 14,47 14,63 14,74 

Juli 14,47 14,84 14,84 
August 14,47 14,47 14,80 
 
Tabel 5.5. Oversigt over størrelsen af middelvandspejlskoten (DVR90) i station 
14.507 ved de tre undersøgte grødeskæringsscenarier i det regulativmæssige 
profil. De beregnede middelvandspejlskoter er vist for den lange sommerperiode 
maj-september og den korte sommerperiode juni-august samt for de to som-
mermåneder juli og august. 

De arealmæssige konsekvenser af de tre undersøgte grødeskæ-
ringsscenarier er vist i tabel 5.6, mens Bilag 1 viser de beregnede 
fugtighedsforhold på kort. Såvel arealberegninger som fugtig-
hedskort er gældende for perioden juni-august. 

Fugtighedsklasse 
6 årlige 

grødeskæringer 
1 årlig 

grødeskæring 
Ingen 

grødeskæring 
Frit vandspejl 13,9 27,9 27,9 

Sump 11,1 10,5 10,5 
Våd eng 10,7 8,9 8,9 

Fugtig eng 9,7 8,6 8,6 
Tør eng 8,3 6,9 6,9 

 
Tabel 5.6. Oversigt over den arealmæssige (ha) fordeling af de enkelte fugtig-
hedsklasser ved de tre undersøgte grødeskæringsscenarier i det regulativmæssige 
profil og gældende for den korte sommerperiode juni-august.  

 
Landbrug & Fødevarer 2011 
Konsekvensanalyser af ændret grødeskæring i vandløb. 
3. Konsekvensanalyser af ændret grødeskæring i 3 udvalgte vandløb. 22/62 
 



5.5 Samlet vurdering 

5.5.1 Fugtighedsforholdene 

Beregningerne af fugtighedsforholdene omkring den undersøgte 
strækning af Vejle Å viser – lidt overraskende – at der er ganske 
lille effektmæssig forskel på, om der skæres grøde kun én gang 
eller slet ikke. Der er ganske vist en forskel, men den er så lille, 
at den ikke resulterer i nævneværdige ændringer af arealet af de 
enkelte fugtighedsklasser. Fugtighedskortet for ”1 årlig skæring” 
er derfor i al væsentlighed er det samme som fugtighedskortet 
for ”ingen skæring”. Til gengæld er der en reel forskel mellem ”6 
årlige skæringer” og ”1 årlig skæring” resp. ”ingen skæring”, 
nemlig ca. 1 fugtighedsklasse. 

Konsekvensen heraf er, at 1 årlig grødeskæring i relation til 
dyrkningspotentialet ikke giver en afgørende bedre afvandingstil-
stand end ingen skæring. 1 skæring ”slår” ganske vist et ”hul” i 
vandstandskurven, men giver ikke en afgørende forbedring i hen-
seende til arealanvendelsen, idet de forudgående og efterfølgen-
de høje vandstande virker begrænsende for denne.  

6 årlige grødeskæringer holder ganske vist maksimums-
vandstanden på et lavere niveau en 1 skæring, men forskellen er 
for lille til at skabe grundlag for dyrkning af de ånære arealer. 

Ovennævnte forhold er gældende uanset, om man regner på det 
nuværende, opmålte profil, eller om man regner på det regula-
tivmæssige profil: 1 grødeskæring forbedrer ikke fugtighedsfor-
holdene markant mere end ingen skæring. 

Til gengæld gør det en helt afgørende forskel for fugtighedsfor-
holdene, om man beregner disse på grundlag af det nuværende 
profil, eller om man beregner på grundlag af det regulativmæssi-
ge profil. 

Denne forskel skyldes, at det nuværende profil ligger både dybe-
re under terræn og på hovedparten af strækningen har større 
bundbredde end det regulativmæssige profil. 

De fysiske forskelle mellem det nuværende og det regulativmæs-
sige profil er så store, at fugtighedsforholdene ved ophør af grø-
deskæring i det nuværende profil giver mindre fugtige arealer 
end 6 årlige skæringer i det regulativmæssige profil. Eller sagt på 
en anden måde: den aktuelle overbredde og uddybning har be-
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virket en så stor forbedring af vandføringsevnen, at det mere end 
modsvarer effekten af 6 årlige grødeskæringer. 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at så længe det nuværende 
regulativ er gældende, har lodsejere m.fl. ikke krav på en bedre 
vandføringsevne resp. afvandingstilstand end den, der kan ska-
bes gennem 6 årlige skæringer i det regulativmæssige profil.  

Da 6 årlige skæringer i det regulativmæssige ikke en gang kan 
skabe samme vandføringsevne, som kan opnås ved ophør skæ-
ring i det nuværende profil, vil ophør af grødeskæring1 ikke be-
virke forringelser i forhold til den afvandingstilstand, som lodseje-
re m.fl. har krav på i henhold til gældende regulativ. 

Analysen af Vejle Å illustrerer dermed en problemstilling, der i 
henseende til de afvandingsmæssige konsekvenser af ændret 
grødeskæring er gældende for mange andre vandløb: skal konse-
kvenserne af ændret grødeskæring beregnes på grundlag af det 
regulativmæssige profil, hvis vandføringsevne er den, lodsejere 
m.fl. har krav på, eller skal de beregnes på grundlag af det aktu-
elle profil, der ofte har en forbedret vandføringsevne som følge af 
uddybning og overbredde2. 

Analysen af Vejle Å illustrerer også en anden væsentlig problem-
stilling, nemlig den reelle nytteværdi af at skære grøde mange 
gange (6 gange) i forhold til at skære kun én gang. 6 årlige skæ-
ringer har i erfaringsmæssigt meget stor negativ indflydelse på 
miljøtilstanden, og hvis mange skæringer ikke har afgørende po-
sitiv indflydelse på afvandingstilstanden omkring vandløbene, er 
det vanskeligt at begrunde dem, både afvandingsmæssigt og 
økonomisk. 

 

1 Det nuværende regulativ foreskriver 6 årlige grødeskæringer. Enhver ændring af grødeskæ-
ringens omfang forudsætter en regulativrevision. 
2 Opmålinger viser ofte, at det aktuelle vandløbsprofil er både dybere og bredere end det regu-
lativmæssige profil, om end der også findes eksempler på, at det aktuelle profil er smallere end 
det regulativmæssige profil. Når mange lodsejere oplever, at vandløbene i de senere år er ble-
vet smallere, hænger det som regel sammen med, at de tidligere har været bredere end fore-
skrevet af regulativet, men nu er blevet indsnævret som resultat af en vedligeholdelse, der er i 
overensstemmelse med regulativets bestemmelser. 
Hvis et vandløb har et bredere og dybere profil end det regulativbestemte profil, hvis er målop-
fyldelse og hvis det i øvrigt ikke er muligt at bringe profilet i overensstemmelse med regulati-
vets bestemmelser, vil vandløbsmyndigheden kunne ophøje det aktuelle profil til regulativmæs-
sigt profil efter en forudgående reguleringssag. 
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Selvom analysen af fugtighedsforholdene ved forskellige ændrin-
ger af grødeskæringen viser, at der i henseende til dyrkningsmu-
ligheden ikke er den store forskel på, om der i Vejle Å skæres 6 
gange årligt eller blot én gang, så skal det erindres, at det er et 
billede, der fremkommer ved brug af én bestemt karakteristisk 
vandspejlskote. En vandspejlskote, der sigter mod at afdække 
forandringer af betydning for dyrkede arealer eller for mulighe-
den for dyrkning af de ånære arealer. 

At der ikke forventes betydende forskelle mellem 6 skæringer og 
én skæring betyder ikke nødvendigvis, at én skæring ikke har 
nogen nytteværdi.  

Nytteværdien kan nemlig relatere sig til muligheden for en mere 
ekstensiv arealanvendelse. For en sådan kan én grødeskæring på 
det rette tidspunkt være netop det, der skal til for, at kreaturer 
kan få adgang til at afgræsse de ellers for våde arealer, eller til at 
der kan slås hø. Og ved at placere én enkelt grødeskæring på det 
tidspunkt, der af lodsejerne anses for ideelt i forhold til den eks-
tensive arealanvendelse, kan nytteværdien af en enkelt skæring 
optimeres. 

I eksemplet med Vejle Å synes de lavtliggende ånære arealer kun 
i meget begrænset omfang at være dyrkede. Det betyder, at de 
beregnede konsekvenser af ændret grødeskæring er af størst in-
teresse i forhold til allerede ekstensivt anvendte arealer. Det be-
grænser problemstillingen til et spørgsmål om 1 årlig skæring vs. 
ingen skæring. 

Det skal afslutningsvis bemærkes, at hvis man i tillæg til den ka-
rakteristiske vandspejlskote beregner en simpel middelvandspejl-
skote, vil sidstnævnte for det meste ligge lavest. Middelvand-
spejlskoten giver dermed indtryk af mindre fugtige forhold (en 
bedre afvandingstilstand) omkring vandløbet, uagtet at der bag 
de ”bedre” middelvandspejlskoter ”skjuler sig” flere høje vand-
spejlskoter, der er kritiske i forhold til arealanvendelsen. 

Sammenligningen af de to beregnede vandspejlskoter illustrerer 
dermed det generelle problem, der er forbundet med brugen af 
middelværdier i tilfælde, hvor det er ekstremerne (de høje vand-
spejlskoter), der er bestemmende for arealanvendelsen (dyrkede 
arealer). 
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5.5.2 Stuvning 

Set i forhold til den opstrøms beliggende del af vandløbet vil æn-
dret vedligeholdelse alene på den undersøgte strækning kunne 
forårsage stuvning på en ca. 2 km lang strækning. I dette tilfæl-
de er længden af den stuvningspåvirkede strækning af samme 
størrelsesorden som længden af den strækning, hvorpå ændrin-
gerne af grødeskæringen finder sted. 

5.5.3 Drænsystemer 

En granskning af Orbicons drænarkiv viser, at dele af de ånære 
arealer omkring Veje Å er drænede. Sammenholdes drænkortet 
med de beregnede fugtighedskort, viser det sig, at de ændrede 
fugtighedsforhold også berører drænede arealer, om end det især 
er allerede fugtige og våde arealer, der kan forventes at blive be-
rørt.  

Ændring af vedligeholdelsen kan dermed være forbundet med 
dræntekniske problemer af samme type, som beskrevet i rappor-
ten ”2. Dræntekniske konsekvenser af ændret grødeskæring be-
lyst gennem et konkret eksempel – Elvedgårdsafløbet”, nemlig 
tilstopning af drænenes mundinger og vandstuvning bagud i 
drænledningerne. Det kan betyde, at effekterne af ændret vedli-
geholdelse rækker ud over de direkte påvirkede arealer. 
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6 SIMMELBÆK 

Simmelbæk er et mellemstort vandløb i Omme Å-systemet 
(Skjern Å-systemet), beliggende syd for Sønder Omme. 

Den undersøgte strækning er beliggende i den nedre halvdel af 
vandløbet, se figur 6.1. 

 

Figur 6.1. Oversigt over beliggenheden af undersøgelsesområdet i Simmelbæk. Ændret vedlige-
holdelse (brun streg) skal ifølge udkastet vandplanen finde sted i den nedre del af vandløbet, 
nedstrøms sammenløbet med Sønderkær Bæk. Den undersøgte strækning omfatter også den 
del af vandløbet opstrøms den udpegede strækning. 

Simmelbæk er et typisk hedeslettevandløb, der løber i en smal 
ådal. Det betyder, at de vandløbsnære arealer har meget be-
grænset udstrækning, hvorfor effekterne af ændret vandløbsved-
ligeholdelse vil have arealmæssigt begrænset udstrækning. 

Vandløbet har i undersøgelsesområdet et dels stærkt reguleret 
forløb og dels et bugtet - slynget forløb. 

Ifølge oplysninger fra Billund Kommune varierer mængden af 
grøde i vandløbet meget fra år til år. Grøden består for en dels 
vedkommende af enkelt pindsvineknop, men derudover er der 
betydelig forekomst af vandranunkel, svømmende vandaks og 
smalbladet mærke samt mængdemæssigt ubetydelig forekomst 
af flere andre arter. 
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6.1 Beregningsmæssige forudsætninger 

6.1.1 Vandføringsdata 

Tidsserien for vandføringen på den undersøgte strækning er be-
stemt på grundlag af vandføringsdata fra den hydrometriske sta-
tion ved Kokærbro ved anvendelse af oplandskorrektion. 

6.1.2 Grøde og Manningtal 

Ud fra det eksisterende kendskab til grøden på strækningen 
(primært enkelt pindsvineknop) er det vurderet, at Manningtallet 
forud for grødeskæring, dvs. ved maksimal grødetæthed er 7, og 
at Manningtallet ved skæring øges til 16 i strømrenden, mens det 
forbliver 7 i bræmmerne omkring strømrenden. 

Det er endvidere vurderingen, at effekten af en grødeskæring 
ved flere årlige skæringer neutraliseres i løbet af ca. 8 uger som 
følge af genvæksten. 

Ved kun én årlig skæring i juli er det vurderingen, at genvæksten 
vil være mindre omfattende, idet der ikke forud for denne ene 
skæring er gennemført skæringer, der har kunnet stimulere ud-
viklingen af en tættere grøde. 

6.2 Analyserede scenarier 

Følgende grødeskæringsscenarier er analyseret: 

1. Nuværende praksis – 3 årlige skæringer ultimo juni, primo 
august og medio oktober 

2. 1 skæring i juli 
3. Ophør af grødeskæring 

 

Valget af 1 årlig grødeskæring som alternativ til såvel fuldstæn-
digt ophør som til den nuværende praksis er truffet ud fra den 
generelle erfaring, at 1 årlig skæring – under forudsætning af 
nødvendige miljøvenlighed - har begrænset negativ effekt på så-
vel grøden som på miljøtilstanden, mens 2 og flere årlige skærin-
ger har markant større negativ effekt. 

Alle tre grødeskæringsscenarier er analyseret på grundlag af det 
aktuelle (opmålte) profil. Der er ikke analyseret på grundlag af 
det regulativmæssige profil. 

 
Landbrug & Fødevarer 2011 
Konsekvensanalyser af ændret grødeskæring i vandløb. 
3. Konsekvensanalyser af ændret grødeskæring i 3 udvalgte vandløb. 28/62 
 



6.3 Resultater 

6.3.1 Grødemodel 

Grødemodellen er opstillet på grundlag af dels beregnede Man-
ningtal og dels skønnede Manningtal, se figur 6.2. 

 

Figur 6.2. Den anvendte grødemodel ved beregning af vandspejlskoterne i og omkring Simmel-
bæk. 

Brugen af skønnede Manningtal ved 1 skæring i juli er nødven-
diggjort af manglende databaseret viden om, hvordan kun 1 
skæring påvirker såvel Manningtallet forud for skæring som Man-
ningtalsstigningen ved grødeskæringen og Manningtalsudviklin-
gen i forlængelse af grødeskæringen.  

Det er antagelsen, at Manningtallet forud for 1 skæring vil være 
af samme størrelsesorden, som hvis der var blevet skåret grøde 
forud for denne ene skæring. Det er endvidere antagelsen, at den 
ene skæring øger Manningtallet til samme niveau, som ved flere 
skæringer, og endelig er det antagelsen, at grøden efter kun én 
skæring vil udvikle sig mindre ”aggressivt” end ved flere skærin-
ger, idet ”græsplæneeffekten” vurderes at være mindre udtalt. 
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6.3.2 Beregnede vandspejlskoter – opmålte profil 

Det opmålte profil repræsenterer vandløbet, som det ser ud i 
dag, og som det løber i forhold til det omgivende terræn. 

De beregnede vandspejlskoter i det aktuelle, opmålte profil er 
vist i figur 6.3 og figur 6.4. 

 

Figur 6.3. Beregnede vandspejlskoter i Simmelbæk i station 8.000 i aktuelle, opmålte pro-
fil ved hvert af de 3 analyserede grødescenarier, vist for perioden 1986-2005. 
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Figur 6.4. Beregnede vandspejlskoter i Simmelbæk i station 8.000 i aktuelle, opmålte profil ved 
hvert af de 3 analyserede grødescenarier, vist for året 2002. 

De tre grødeskæringsscenarier resulterer i følgende værdier af 
den karakteristiske vandspejlskote, se tabel 6.1. 

Karakteristisk 
vandspejlskote 

(DVR90) 

3 årlige 
grødeskæringer 

1 årlig 
grødeskæring 

Ingen 
grødeskæring 

Maj-september 23,21 23,28 23,35 
Juni-august 23,21 23,25 23,26 

Juli 23,10 23,22 23,22 
August 23,12 23,09 23,22 
 
Tabel 6.1. Oversigt over størrelsen af den beregnede karakteristiske vandspejl-
skote i station 8.000 ved de tre undersøgte grødeskæringsscenarier i faktiske, 
opmålte profil. De beregnede karakteristiske vandspejlskoter er vist for den lange 
sommerperiode maj-september og den korte sommerperiode juni-august samt for 
de to sommermåneder juli og august. 
 
Til sammenligning er i tabel 6.2 vist størrelsen af middelvand-
spejlskoten ved hvert af de tre grødescenarier. 
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Karakteristisk 
vandspejlskote 

(DVR90) 

3 årlige 
grødeskæringer 

1 årlig 
grødeskæring 

Ingen 
grødeskæring 

Maj-september 23,03 23,06 23,11 
Juni-august 23,01 23,04 23,11 

Juli 23,01 23,03 23,12 
August 22,97 22,98 23,09 
 
Tabel 6.2. Oversigt over størrelsen af middelvandspejlskoten (DVR90) i station 
8.000 ved de tre undersøgte grødeskæringsscenarier i det aktuelle, opmålte pro-
fil. De beregnede middelvandspejlskoter er vist for den lange sommerperiode 
maj-september og den korte sommerperiode juni-august samt for de to som-
mermåneder juli og august. 
 

De arealmæssige konsekvenser af de tre undersøgte grødeskæ-
ringsscenarier er vist i tabel 6.3, mens Bilag 2 viser de beregnede 
fugtighedsforhold på kort. 

Fugtighedsklasse 3 årlige 
grødeskæringer 

1 årlig 
grødeskæring 

Ingen 
grødeskæring 

Frit vandspejl 1,1 1,7 1,9 
Sump 4,9 5,9 6,3 

Våd eng 9,8 10,6 10,7 
Fugtig eng 11,6 12,0 12,1 

Tør eng 10,7 9,9 9,7 
 
Tabel 6.3. Oversigt over den arealmæssige (ha) fordeling af de enkelte fugtig-
hedsklasser ved de tre undersøgte grødeskæringsscenarier i faktiske, opmålte 
profil og gældende for den korte sommerperiode juni-august. 
 

6.4 Samlet vurdering 

6.4.1 Fugtighedsforholdene 

Beregningerne af fugtighedsforholdene omkring den undersøgte 
strækning af Simmelbæk viser, at der er ganske lille effektmæs-
sig forskel på, om der skæres grøde kun én gang eller slet ikke. 
Der er ganske vist en forskel, men den er så lille, at den ikke re-
sulterer i nævneværdige ændringer af arealet af de enkelte fug-
tighedsklasser. Derfor er fugtighedskortet for ”1 årlig skæring” i 
al væsentlighed det samme som fugtighedskortet for ”ingen skæ-
ring”.  

På tilsvarende vis er der en reel forskel mellem ”3 årlige skærin-
ger” og ”1 årlig skæring”, men også denne forskel er mindre end 
1 fugtighedsklasse. I alle de 4 undersøgte perioder er forskellen 
mellem de nuværende ”3 skæringer” og ”ingen skæring” mindre 
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end én fugtighedsklasse. Det betyder, at de nuværende 3 årlige 
skæringer ikke på afgørende vis forbedrer dyrkningspotentialet i 
ådalen omkring Simmelbæk. 

At der ikke forventes betydende forskelle mellem 3 skæringer og 
én skæring betyder imidlertid ikke nødvendigvis, at én skæring 
ikke har nogen nytteværdi.  

Nytteværdien kan nemlig relatere sig til muligheden for en mere 
ekstensiv arealanvendelse. For en sådan kan én grødeskæring på 
det rette tidspunkt være netop det, der skal til for at kreaturer 
kan få adgang til at afgræsse de ellers for våde arealer, eller til at 
der kan slås hø. Ved at placere én enkelt grødeskæring på det 
tidspunkt, der af lodsejerne anses for ideelt i forhold til den eks-
tensive arealanvendelse, kan nytteværdien af en enkelt skæring 
optimeres. 

I ådalen omkring Simmelbæk synes de lavtliggende ånære area-
ler kun i meget begrænset omfang at være dyrkede. Det betyder, 
at de beregnede konsekvenser af ændret grødeskæring er af 
størst interesse i forhold til allerede ekstensivt anvendte arealer. 
Det begrænser problemstillingen til et spørgsmål om 1 årlig skæ-
ring vs. ingen skæring. 

Det skal afslutningsvis bemærkes, at hvis man i tillæg til den ka-
rakteristiske vandspejlskote beregner en simpel middelvandspejl-
skote, vil sidstnævnte for det meste ligge lavest. Det vil give ind-
tryk af mindre fugtige forhold (en bedre afvandingstilstand) om-
kring vandløbet, uagtet at der bag de ”bedre” middelvandspejl-
skoter ”skjuler sig” flere høje vandspejlskoter, der er kritiske i 
forhold til arealanvendelsen. 

Sammenligningen af de to beregnede vandspejlskoter illustrerer 
dermed det generelle problem, der er forbundet med brugen af 
middelværdier i tilfælde, hvor det er ekstremerne (de høje vand-
spejlskoter), der er bestemmende for arealanvendelsen (dyrkede 
arealer). 

Som naturlig konsekvens af den begrænsede effekt på vandspejl-
skoten af 3 årlige skæringer vs. 1 årlig skæring resp. ingen skæ-
ring, er effekten på fugtighedsforholdene også begrænset. Det 
betyder, at hverken reduktion af grødeskæringen eller ophør af 
denne vil på afgørende vis forandre fugtighedsforholdene om-
kring vandløbet. Men igen – én grødeskæring i juli eller august 
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kan være nyttig i henseende til slåning eller græsning af de area-
ler, der ellers vil være for våde til ekstensiv anvendelse. 

6.4.2 Stuvning 

Ser man på effekten af at ændre grødeskæringen på den udpe-
gede strækning i forhold til den opstrøms beliggende strækning, 
viser det sig, at stuvningen er meget begrænset. Det hænger 
sammen med dels vandløbets store bundhældning og dels den 
begrænsede effekt af grødeskæringen på vandstanden. Det bety-
der, at der ikke forventes stor afsmittende effekt på fugtigheds-
forholdene omkring den opstrøms beliggende strækning af at 
ændre på grødeskæringen nedstrøms herfor. 
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7 SIMESTED Å 

Simested Å er i undersøgelsesområdet et stort vandløb. 

Den undersøgte strækning er beliggende i den nedre halvdel af 
vandløbet, se figur 7.1. 

 

Figur 7.1. Oversigt over beliggenheden af undersøgelsesområdet i Simested Å. 

Vandløbet har i undersøgelsesområdet et bugtet - slynget forløb, 
primært gennem udyrkede lavbundsområder. 

7.1 Beregningsmæssige forudsætninger 

7.1.1 Vandføringsdata 

Tidsserien for vandføringen på den undersøgte strækning er be-
stemt på grundlag af vandføringsdata fra den hydrometriske sta-
tion ved Skive-Hobrovej ved anvendelse af oplandskorrektion. 

7.1.2 Grøde og Manningtal 

Ud fra det eksisterende kendskab til grøden på strækningen 
(blandet, ikke særlig tæt grøde med flere langsomtvoksende ar-
ter) er det vurderet, at Manningtallet forud for grødeskæring, 
dvs. ved maksimal grødetæthed er 8, og at Manningtallet ved 
skæring øges til 17. 
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Ved kun én årlig skæring i juli er det vurderingen, at genvæksten 
vil være mindre omfattende, idet der ikke forud for denne ene 
skæring er gennemført skæringer, der har kunnet stimulere ud-
viklingen af en tættere grøde. 

7.2 Analyserede scenarier 

Følgende scenarier er analyseret: 

1. Nuværende praksis – 3 årlige skæringer ultimo juni, primo 
august og medio oktober 

2. 1 skæring i juli 
3. Ophør af grødeskæring 

 

Valget af 1 årlig grødeskæring som alternativ til såvel fuldstæn-
digt ophør som til den nuværende praksis er truffet ud fra den 
generelle erfaring, at 1 årlig skæring – under forudsætning af 
nødvendige miljøvenlighed - har begrænset negativ effekt på så-
vel grøden som på miljøtilstanden, mens 2 og flere årlige skærin-
ger har markant større negativ effekt. 

Alle tre grødeskæringsscenarier er analyseret på grundlag af det 
aktuelle (opmålte) profil. Der er ikke analyseret på grundlag af 
det regulativmæssige profil. 

7.3 Resultater 

7.3.1 Grødemodel 

Grødemodellen er opstillet på grundlag af dels beregnede Man-
ningtal (nuværende praksis) og dels skønnede Manningtal (redu-
ceret grødeskæring), se figur 7.2. 

Grødemodellen viser, at grøden i Simested Å ikke bevirker så la-
ve Manningtal, som man kender fra lignende vandløb med næ-
sten rene bevoksninger af enkelt pindsvineknop, jf. Vejle Å. Dertil 
kommer, at genvæksten ikke er nær så hurtig som i pindsvine-
knopdominerede vandløb. 
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Figur 7.2. Den anvendte grødemodel ved beregning af vandspejlskoterne i og omkring Si-
mested Å. 

7.3.2 Beregnede vandspejlskoter – opmålte profil 

Det opmålte profil repræsenterer vandløbet, som det ser ud i 
dag, og som det løber i forhold til det omgivende terræn. 

De beregnede vandspejlskoter i det aktuelle, opmålte profil er 
vist i figur 7.3 og figur 7.4. 
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Figur 7.3. Beregnede vandspejlskoter i Simested Å i station 26.266 i det aktuelle, opmålte 
profil ved hvert af de 3 analyserede grødescenarier, vist for perioden 1986-2005. 

 

Figur 7.4. Beregnede vandspejlskoter i Simested Å i station 26.266 i det aktuelle, opmålte 
profil ved hvert af de 3 analyserede grødescenarier, vist for året 2002. 
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De tre grødescenarier resulterer i følgende værdier af den karak-
teristiske vandspejlskote, se tabel 7.1. 

Karakteristisk 
vandspejlskote 

(DVR90) 

3 årlige 
grødeskæringer 

1 årlig 
grødeskæring 

Ingen 
grødeskæring 

Maj-september 3,05 3,18 3,21 
Juni-august 3,04 3,13 3,19 

Juli 2,96 3,12 3,19 
August 2,95 2,96 3,15 
 
Tabel 7.1. Oversigt over størrelsen af den beregnede karakteristiske vandspejl-
skote i station 26.266 ved de tre undersøgte grødeskæringsscenarier i faktiske, 
opmålte profil. De beregnede karakteristiske vandspejlskoter er vist for den lange 
sommerperiode maj-september og den korte sommerperiode juni-august samt for 
de to sommermåneder juli og august. 
 

Til sammenligning er i tabel 6.2 vist størrelsen af middelvand-
spejlskoten ved hvert af de tre grødescenarier. 

Karakteristisk 
vandspejlskote 

(DVR90) 

3 årlige 
grødeskæringer 

1 årlig 
grødeskæring 

Ingen 
grødeskæring 

Maj-september 2,90 2,97 3,04 
Juni-august 2,91 2,98 3,08 

Juli 2,90 2,99 3,11 
August 2,89 2,94 3,10 
 
Tabel 7.2. Oversigt over størrelsen af middelvandspejlskoten (DVR90) i station 
26.266 ved de tre undersøgte grødeskæringsscenarier i det aktuelle, opmålte pro-
fil. De beregnede middelvandspejlskoter er vist for den lange sommerperiode 
maj-september og den korte sommerperiode juni-august samt for de to som-
mermåneder juli og august. 
 

De arealmæssige konsekvenser af de tre undersøgte grødeskæ-
ringsscenarier er vist i tabel 7.3, mens Bilag 3 viser de beregnede 
fugtighedsforhold på kort. 

Fugtighedsklasse 
3 årlige 

grødeskæringer 
1 årlig 

grødeskæring 
Ingen 

grødeskæring 
Frit vandspejl 0,4 1,5 2,5 

Sump 2,8 3,8 5,1 
Våd eng 6,7 10,7 13,4 

Fugtig eng 15,0 17,0 15,4 
Tør eng 13,5 10,5 9,7 

 
Tabel 7.3. Oversigt over den arealmæssige (ha) fordeling af de enkelte fugtig-
hedsklasser ved de tre undersøgte grødeskæringsscenarier i faktiske, opmålte 
profil og gældende for den korte sommerperiode juni-august. 
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7.4 Samlet vurdering 

Beregningerne af fugtighedsforholdene omkring den undersøgte 
strækning af Simested Å viser, at der er forholdsvis lille vand-
spejlsmæssig forskel på, om der skæres grøde kun én gang eller 
slet ikke. Forskellen mellem 3 årlige skæringer og én årlig skæ-
ring er større, men dog stadig mindre end intervalbredden af én 
fugtighedsklasse. 

Selvom effekten på vandspejlskoten af at reducere grødeskærin-
gen fra de nuværende 3 gange årligt til én gang eller til fuld-
stændigt ophør er mindre end intervalbredden af en fugtigheds-
klasse (25 cm), har grødeskæringen i Simested Å synlige effekter 
på fugtighedsforholdene omkring åen. 

Det hænger sammen med, at de ånære arealer omkring den un-
dersøgte strækning ligger lavt i forhold til åen og har karakter af 
vådbundsarealer. Selv de få centimeters ændringer af vandspejl-
skoten, som grødeskæringen kan bevirke, giver derfor synlige og 
betydende forandringer af fugtighedsforholdene på relativt store 
arealer. Ved 3 årlige skæringer har kun ca. 1/4 af de ånære area-
ler en fugtighed svarende til våd eng eller vådere, mens det ved 
1 årlig skæring er ca. 1/3 af arealerne og ved ingen skæring knap 
halvdelen af arealerne, der har karakter af våd eng eller vådere. 

Disse forskelle indikerer umiddelbart, at 3 årlige skæringer er 
nødvendige for at opretholde grundlaget for en ekstensiv udnyt-
telse af de ånære arealer, men det skal bemærkes, at den ene af 
de tre skæringer ligger så sent (oktober), at den ikke indgår i be-
regningerne og derfor ikke har indflydelse på de beregnede fug-
tighedsforhold i sommerperioden. Problemstillingen reduceres 
derfor til et spørgsmål om én vs. 2 årlige skæringer. 

Ser man nærmere på effekterne af de enkelte grødeskæringer, 
viser det sig også for Simested Å’s vedkommende, at én skæring 
på det rigtige tidspunkt kan gøre en forskel. Særlig én skæring i 
juli kan i følge beregningerne forårsage en så stor vandspejls-
sænkning, at den må tilskrives en reel nytteværdi i forhold til den 
ekstensive anvendelse af de ånære arealer.  

Det skal afslutningsvis bemærkes, at hvis man i tillæg til den ka-
rakteristiske vandspejlskote beregner en simpel middelvandspejl-
skote, vil sidstnævnte for det meste ligge lavest. Anvendelse af 
middelvandspejlskoten vil dermed give indtryk af mindre fugtige 
forhold (en bedre afvandingstilstand) omkring vandløbet, uagtet 
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at der bag de ”bedre” middelvandspejlskoter ”skjuler sig” flere 
høje vandspejlskoter, der er kritiske i forhold til arealanvendelsen 
(dyrkede arealer). 

Sammenligningen af de to beregnede vandspejlskoter illustrerer 
dermed det generelle problem, der er forbundet med brugen af 
middelværdier i tilfælde, hvor det er ekstremerne (de høje vand-
spejlskoter), der er bestemmende for arealanvendelsen, jf. figur 
7.5. Havde man i tilfældet Simested Å benyttet middelvandspejl-
skoten som grundlag for beregning af, hvorledes ændret grøde-
skæring påvirker fugtighedsforholdene, ville fugtighedsforholdene 
i august måned stort set være de samme, uanset om der kun var 
blevet skåret grøde én gang (i juli) eller om der var blevet skåret 
2 gange (i juni og august). 

7.4.1 Stuvning 

Ser man på effekten af at ændre grødeskæringen på den udpe-
gede strækning i forhold til den opstrøms beliggende strækning, 
viser det sig, at stuvningen er begrænset til en strækning på ca. 
500 meter med den største effekt umiddelbart opstrøms den un-
dersøgte strækning. Det hænger sammen med dels vandløbets 
stigende bundhældning i opstrøms retning og dels den begræn-
sede effekt af grødeskæring. Det betyder samlet set, at der ikke 
forventes stor afsmittende effekt på fugtighedsforholdene om-
kring den opstrøms beliggende strækning af at ændre på grøde-
skæringen nedstrøms herfor. 
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Figur 7.5. Kortudsnit der viser fugtighedsforholdene omkring en del af den undersøgte strækning af Simested Å. Kor-
tene i venstre kolonne viser fugtighedsforholdene, beregnet på grundlag af den dyrkningsspecifikke vandspejlskote for 
august måned, mens kortene i højre kolonne viser fugtighedsforholdene, beregnet på grundlag af middelvandspejlsko-
ten for sommerperioden juni-august. Begge kolonner viser fra oven og nedefter: 3 årlige skæringer, 1 årlig skæring og 
ingen skæring. 
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8 PERSPEKTIVERING 

Analysen af de tre udvalgte vandløb viser sammen med analysen 
af Elvedgårdsafløbet, at vandløb er forskellige med hensyn til, 
hvordan de aktuelt vedligeholdes, og med hensyn til hvordan 
ændringer af vedligeholdelsen kan forventes at komme til at på-
virke vandstanden i vandløbene og fugtighedsforholdene omkring 
disse. 

Selvom de undersøgte vandløb er valgt med sigte på at give så 
repræsentative billeder som muligt, så står det efter gennemfø-
relsen af analyserne klart, at resultaterne ikke afdækker alle re-
levante aspekter af problemstillingen. Elvedgårdsafløbet er gan-
ske vist et lille vandløb, der afvander intensivt dyrket højjord, 
men giver til trods herfor næppe et fyldestgørende billede af de 
særlige forhold, der gør sig gældende i små vandløb, der afvan-
der drænede, intensivt dyrkede højjorder. 

Analyserne af de 4 udvalgte vandløb viser, at der kan forventes 
effekter på fugtighedsforholdene, når grødeskæringen ændres, 
og der som følge heraf bliver højere vandstande i vandløbene. 
Der er tale om dels de direkte effekter og dels de indirekte effek-
ter.  

De direkte effekter – ændret vandspejlshøjde og fugtighedsklasse 
i jorderne omkring vandløbene – kan beregnes, mens de indirek-
te effekter – ændret funktion af de underjordiske drænledninger 
– ikke kan beregnes. Den ændrede funktion af drænene vil ikke 
desto mindre kunne betyde, at den ændrede vedligeholdelse 
kommer til at berøre større arealer end dem, der påvirkes direk-
te, og hvis udstrækning man kan beregne. 

De ændrede fugtighedsforhold vil påvirke de ånære arealer på to 
måder, idet der dels er arealer, hvis anvendelse allerede er på-
virket af vandspejlet i vandløbene, men vil blive vådere, og dels 
er tilgrænsende arealer, for hvilke vandspejlet i vandløbene i ud-
gangspunktet er uden betydning, men hvis anvendelse på grund 
af hævet vandspejl vil blive påvirket af vandløbene. 

Som forventet har analyserne af de 4 vandløb med stor tydelig-
hed illustreret betydningen af adgang til de nødvendige data og 
oplysninger. I den forbindelse har særlig oplysninger om grøden 
og dens indflydelse på vandstandsforholdene vist sig at være af 
kritisk betydning: kender man ikke grødens sammensætning og 
mængde samt effekten af grødeskæring på vandstanden, er det 
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forbundet med betydelig usikkerhed at fastlægge en model for 
grødens udvikling ved ændret vedligeholdelse. 

Analyserne taler derfor klart for, at der forud for de kommende 
analyser af konsekvenserne af ændret vedligeholdelse i de udpe-
gede vandløb foretages tilvejebringelse af alle de data og oplys-
ninger, der er nødvendige for at kunne beregne effekterne af 
ændret vedligeholdelse på fugtighedsforholdene. 

Det er vurderingen, at der blandt de vandløb, der i vandplanerne 
er udpeget til ændret vedligeholdelse, findes nogle, for hvilke der 
foreligger utilstrækkelig viden til at man kan foretage beregnin-
ger af de afvandingsmæssige konsekvenser af en ændret vedli-
geholdelse, i hvert fald hvis beregningerne skal gennemføres ef-
ter det koncept, der er beskrevet i nærværende sammenhæng. 

Selvom regeringen har afsat midler til at kompensere de berørte 
lodsejere, er det en udbredt opfattelse, at det afsatte beløb næp-
pe rækker til at kompensere lodsejerne omkring alle de vandløb 
og strækninger, der i udkastene til vandplanerne er udpeget til 
ændret vedligeholdelse. Der vil derfor blive behov for at prioritere 
vandløbsindsatsen. 

Hvordan og efter hvilke kriterier denne prioritering skal foreta-
ges, er endnu uafklaret. Det er dog overvejende sandsynligt, at 
der i prioriteringen vil indgå væsentlige spørgsmål som: ”Vil en 
ændring af vedligeholdelsen få betydende indflydelse på målop-
fyldelsen, eventuelt i forening med egentlig vandløbsrestaure-
ring?”, ”Vil omlægning til en mere miljøvenlig vedligeholdelse 
kunne have samme eller større effekt end reduktion af vedlige-
holdelsens omfang?” og ”Vil den miljømæssige gevinst ved æn-
dring af vedligeholdelsen stå i rimeligt forhold til de afvandings-
mæssige konsekvenser og de hermed forbundne omkostninger?” 

Ser man på listen over vandløb og strækninger, der er udpeget til 
ændret vedligeholdelse, er det vurderingen, at der er vandløb og 
strækninger, der - af naturlige eller menneskelige årsager - har 
ringe fysiske forudsætninger for at kunne opnå målopfyldelse ved 
ændring af vedligeholdelsen. På tilsvarende vis kan man have en 
begrundet formodning om, at de afvandingsmæssige konsekven-
ser omkring nogle af de udpegede vandløb vil være meget store i 
forhold til de miljømæssige gevinster, der vil være forbundet med 
ændring af vedligeholdelsen. Sidstnævnte kan eksempelvis være 
tilfældet omkring de vandløb, hvor der kan forventes stuvnings-
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påvirkning af lange strækninger opstrøms de udpegede stræk-
ninger. 

By- og Landskabsstyrelsens erfaringsopsamling om grødeskæring 
i vandløb for få år siden viste, at mange vandløb ikke vedligehol-
des miljøvenligt, enten fordi regulativerne ikke foreskriver en så-
dan vedligeholdelse, eller fordi den faktiske vedligeholdelse ikke 
svarer til regulativernes bestemmelser.  

På den baggrund er der grund til at antage, at ændring af vedli-
geholdelsen i nogle af de udpegede vandløb mere bliver et 
spørgsmål om at indføre miljøvenlig vedligeholdelse end om at 
reducere vedligeholdelsens omfang. Det gælder i sagens natur 
især i de vandløb, hvor der aktuelt kun vedligeholdes en enkelt 
gang hvert år, men også vandløb med mere omfattende vedlige-
holdelse kan falde i denne kategori. Dertil kommer små vandløb, 
der løber dybt nedskået i terrænet, og hvor bortskæring af bund-
grøden ikke har samme betydning for vandføringsevnen som slå-
ning af brinkvegetationen vil have det. I sådanne vandløb kan 
der være god idé i at gentænke vedligeholdelsen, når der i frem-
tiden skal udarbejdes nye regulativer. 

Endelig skal det nævnes, at en betydelig del af de vandløb, der er 
udpeget til ændret vedligeholdelse, også er udpeget til forbedrin-
ger af den fysiske tilstand gennem egentlig vandløbsrestaurering, 
eksempelvis udlægning af grus og sten. 

Sådanne restaureringsforanstaltninger vil almindeligvis også have 
indflydelse på vandføringsevnen og dermed på afvandingstilstan-
den omkring vandløbene. Hvor der skal ske ændring af vedlige-
holdelsen og forbedringer af den fysiske tilstand, vil beregninger-
ne af den fremtidige afvandingstilstand skulle tage højde for ef-
fekterne af begge foranstaltninger for at give retvisende billeder 
af ændringerne af afvandingstilstanden. 

For fuldstændighedens skyld skal også nævnes nødvendigheden 
af den ekstensive landbrugsdrift som kreaturgræsning og/eller 
høslæt for den den lysåbne ådalsnatur – våde enge og rigkær 
mv. Det er derfor af interesse for naturbevarelsen omkring de 
vandløb, der er udpeget til ændret vedligeholdelse, at de gen-
nemførte analyser viser mulighed for at reducere vedligeholdel-
sen, uden at det på afgørende vis fjerner muligheden for eksten-
siv arealanvendelse. 
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Både hensynet til landbrugsdriften og hensynet til såvel vand-
løbskvaliteten i som naturkvaliteten omkring vandløbene taler for 
en trinvis ændring af vedligeholdelsen. En sådan vil nemlig mu-
liggøre justeringer af indsatsen, både hvor det vil kunne under-
støtte en positiv udvikling, og hvor det vil kunne begrænse util-
sigtede effekter. 
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9 BILAG 1 – VEJLE Å 

1. Fugtighedskort gældende for perioden juni-august ved 1 årlig 
skæring sidst i juli/ingen grødeskæring i aktuelle, opmålte profil 

2. Fugtighedskort gældende for perioden juni-august ved 6 årlige 
skæringer i aktuelle, opmålte profil 

3. Fugtighedskort gældende for perioden juni-august ved 1 årlig 
skæring sidst i juli/ingen grødeskæring i regulativmæssige profil 

4. Fugtighedskort gældende for perioden juni-august ved 6 årlige 
skæringer i regulativmæssige profil 

5. Længdeprofil med beregnede vandspejlskoter ved de analyse-
rede grødeskæringsscenarier 
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10 BILAG 2 – SIMMELBÆK 

1. Fugtighedskort gældende for perioden juni-august ved ingen 
grødeskæring i aktuelle, opmålte profil 

2. Fugtighedskort gældende for perioden juni-august ved 1 grø-
deskæring sidst i juli i aktuelle, opmålte profil 

3. Fugtighedskort gældende for perioden juni-august ved 3 årlige 
skæringer i aktuelle, opmålte profil 

4. Længdeprofil med beregnede vandspejlskoter ved de analyse-
rede grødeskæringsscenarier 
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11 BILAG 3 – SIMESTED Å 

1. Fugtighedskort gældende for perioden juni-august ved ingen 
grødeskæring i aktuelle, opmålte profil 

2. Fugtighedskort gældende for perioden juni-august ved 1 grø-
deskæring sidst i juli i aktuelle, opmålte profil 

3. Fugtighedskort gældende for perioden juni-august ved 3 årlige 
skæringer i aktuelle, opmålte profil 

4. Længdeprofil med beregnede vandspejlskoter ved de analyse-
rede grødeskæringsscenarier 
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