
      
    

AARHUS 
UNIVERSITET A U  

KLIMATILPASNING: 
GRØDESKÆRING SOM 
VIRKEMIDDEL 
Se niorforske r  
Anne tte  Ba a ttrup-Pe de rsen, Bioscie nce , Se ktion for 
Va ndløbs- og Åda lsøkologi 
Rå dgive r 
Nie ls Ove se n, Bioscie nce , Se ktion for Opla ndsa na lyse  
 



ANNETTE BAATTRUP-PEDERSEN,  
SEKTION FOR VANDLØBS- OG ÅDALSØKOLOGI 

GUDENÅENKOMITEEN D. 24.6.2016 AARHUS 
UNIVERSITET A U  

   
   MERE NEDBØR OG STØRRE AFSTRØMNINGER 

 De r e r ge ne re lt ske t e n stigning i 
ne dbørsmæ ngde rne  i Da nma rk 
og de rfor e n stigning i 
a fstrømninge n i de  da nske  
va ndløb.  

 De r e r fle re  e kstre me  ne dbørså r 
og de rfor fle re  e kstre me  
a fstrømningså r 

Ge nne msnitlig  å rlig  a fstrømning 
ve d Tvillum bro i pe riode n 1920-
2015 
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Den ekstra mængde grøde kombineret med 
store mængder nedbør har betydet høj 
vandstand. Borgmester Steen Vindum (V) har 
vurderet, at situationen i Gudenåen er 
ualmindelig, og derfor er der nu iværksat årets 
anden grødeskæring fra Silkeborg til 
Kongensbro. 

”Vi er enige om, at der er behov for at gøre noget og er også 
enige om, at det ikke dur at vælge løsninger, som flytter 
problemerne til en anden kommune” 

Favrskov og Viborg kommuner 
døjer også med oversvømmelser i 
mindre grad, mens sejlere og 
fiskere i Randers genereres af store 
mængder grøde. 

”Lad os genindføre helt almindelig sund fornuft 
og slå mere grøde” 

Selvom vandstanden 
igen er på vej op i 
Gudenåen, er Jarl 
Gorridsen (V) sikker 
på, at det har haft en 
gavnlig effekt at slå 
grøde en ekstra gang 

 

GRØDESKÆRING SOM VIRKEMIDDEL: VIRKER 
DET SOM VI GERNE VIL HAVE DET SKAL? 



DATA 

 I alt 5 hydrometristationer med 
vandstande i Gudenåen 

 I alt 7 stationer med 
plantedækninggrader fra 
overvågningsprogrammets seneste 
periode 2010-2015 

Det nationale program for overvågning af 
vandmiljøet og naturen  

Blå punkter: 
NOVANA stationer 
med plantedata 
X Tvillum 
hydrometristation 
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VANDSTANDE DE SENESTE TRE ÅR VED 
TVILLUM I GUDENÅEN 
 Va ndsta nde ne  e r høje st om vinte re n, vinte re n 2015 va r me d sæ rde le s høje  va ndsta nde  
 Grøde skæ ring sæ nke r va ndsta nde n 30 cm i 2013; 45 cm i 2014; 35 cm i 2015  
 De r e r ga nske  ringe  ge nvæ kst og kun i 2013 

Blå  kurve : 
Styreva ndsta nd 
(va ndsta nd ve d 
konsta nt 
va ndføring) 
Sort kurve : Må lt 
va ndsta nd ve d 
a ktue l va ndføring 



SCENARIER FOR VANDSTANDE VED 
FORSKELLIGE GRØDESKÆRINGER 

Kilde: Silkeborg, Viborg, 
Favrskov og Randers 
kommuner. Notat nr. 2016-2 

Vandstande i perioderne 
2000-2007 og 2008-2015 
er baseret på gennemsnit. 
Scenarie beregninger 
dækker forskellige 
hyppigheder for skæring.  
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 Va ndsta nde n fa lde r, hvor me ge t a fhæ nge r a f 
bla . fa ld, pla nte mæ ngde  og sa mme nsæ tninge n 
a f a rte r 

 Pla nte rne  vokse r ige n e fte r skæ ring - ge nvæ kst 
e r størst i juni må ne d 

 Ge nvæ kste n e r høj fordi lysforholde ne  forbe dre s 
nå r de r skæ re s – se lvskygning e limine re s 

 Ge nvæ kste n stige r me d skæ ringshyppighe de n 
fra  ge nne msnitligt 0,04 cm/ da g ve d 1 å rlig 
skæ ring til 0,6 cm/ da g ve d 6 e lle r fle re  å rlige  
skæ ringe r 

MEN HVAD SKER DER NÅR  
DER GRØDESKÆRES? 

Kilde : Just e t a l. 2016 (Aktue l Na turvide nska b) 
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Arte r me d størst ge nvæ kst e r  
1. Arte r me d ba sa lt væ kstpunkt – de  vokse r 

hurtigt fre m ige n fordi væ kstpunkte t e r 
inta kt 

2. Arte r me d hurtig væ kst – de  vinde r 
konkurre nce n om lyse t som e r de n 
be græ nse nde  fa ktor for pla nte væ kst i 
va ndløb 

HVILKE ARTER HAR STØRST GENVÆKST? 
…og domine re r de  a lle re de  i Gude nå e n? 

Så  nå r de r skæ re s 
hyppigt e r de t nogle  
sæ rlige  a rte r de r 
komme r til a t domine re  i 
va ndløbe ne  
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DET ER IKKE ARTER MED HURTIG GENVÆKST 
DER I DAG DOMINERER I GUDENÅEN 
Ve d Gude nå e ns udspring: Sma lbla de t mæ rke  (19%) 
og brøndka rse  (30%) 
Tinne t Bro: Sma lbla de t mæ rke  (34%), due urt (17%).  
Voe rva dsbro: Gul å ka nde  (17%) og va ndpe st (11%).  
Konge nsbro: Pindsvine knop (43%)  
Syd for Bje rringbro: Rørgræ s (11%) og va ndra nunke l 
(9%) 
Åbro: Børste bla de t va nda ks (18%), hje rte bla de t 
va nda ks (33%) 
Ba se re t på  ove rvå gningsda ta  fra  NOVANA  i pe riode n 2010-2015. 
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SÅ HVAD SKER DER HVIS DER SKÆRES   
HYPPIGERE? 

Genvæksten risikerer 
at stige markant… 
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SCENARIER FOR VANDSTANDE VED 
FORSKELLIGE GRØDESKÆRINGER 

Kilde: Silkeborg, Viborg, 
Favrskov og Randers 
kommuner. Notat nr. 2016-
2 

? 
I disse scenarier er der ikke taget 
højde for ændringer i 
plantesammensætning og øget 
genvækst ved hyppigere 
skæring. 



SKÆRING ER DEN STØRSTE TRUSSEL MOD 
MANGE VANDAKSARTER SOM I DAG ER 
SJÆLDNE 

I Gudenåen findes mange vandaksarter: 

 Børste bla de t va nda ks 

 Svømme nde  va nda ks 

 Kruse t va nda ks 

 Hje rte bla de t va nda ks 

 Glinse nde  va nda ks 

 La ngbla de t va nda ks 

 Rust va nda ks 

 Lide n va nda ks 

 Butbla de t va nda ks 

 Græ sbla de t x skinne nde  va nda ks 
… og må ske  e ndnu fle re  på  ste de r hvor de r ikke  e r da ta  i 
ove rvå gningsprogra mme t. 
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KONKLUSION: GRØDESKÆRING SOM 
VIRKEMIDDEL I GUDENÅEN 

Hyppigere 
skæring 

Flere 
skæringstole
rante arter 

Hurtigere 
genvækst 

Hurtigere 
behov for ny 

skæring 

 Grøde skæ ring give r i ge nne msnit 35 cm fa ld i 
va ndsta nd (se ne ste  3 å r; Tvillum bro) 

 Ge nvæ kste n e r ge ne re lt me ge t lille  
 Hvis skæ ringshyppighe de n øge s e r de r stor 

risiko for:  
 Skæ ringstole ra nte  a rte r som Pindsvine knop og 

a ndre  a rte r me d ba sa l væ kst b live r hyppige re   
 Pla nte ge nvæ kste n stige r og skæ ringsbe hove t 

b live r større  
 Sjæ ldne  pla nte a rte r gå r tilba ge  og vil væ re  i 

risiko for a t forsvinde  - ma nge  a f de m e r a f 
na tiona l og inte rna tiona l be tydning 
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   LÆSNING OM GRØDESKÆRING 

Just et al. 2016. Aktuel Naturvidenskab, 2, 8-12. 
http:/ / aktuelnaturvidenskab.dk/ fileadmin/ Aktuel_
Naturvidenskab/ nr-2/ AN2-2016groede.pdf’ 
 

Bach, H. (red.), 2016. Faglig udredning om grødeskæring 
i vandløb. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 
106 s. -Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og 
Energi nr. 188 
http:/ / dce2.au.dk/ pub/ SR188.pdf 


	Klimatilpasning: Grødeskæring som virkemiddel
	Mere Nedbør og større afstrømninger
	Grødeskæring som virkemiddel: virker det som vi gerne vil have det skal?
	Data
	Vandstande de seneste tre år ved tvillum i gudenåen
	Scenarier for vandstande ved forskellige grødeskæringer
	Men hvad sker der når �der grødeskæres?
	Hvilke arter har størst genvækst?
	Det er ikke arter med hurtig genvækst der i dag dominerer i gudenåen
	Så hvad sker der hvis der skæres   hyppigere?
	Scenarier for vandstande ved forskellige grødeskæringer
	Skæring er den største trussel mod mange vandaksarter som i dag er sjældne
	Konklusion: grødeskæring som virkemiddel i Gudenåen
	Læsning om grødeskæring

