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Dette dokument udgør referatet fra:  

Møde mellem Gudenåkomitéen og følgegruppe 

vedr. helhedsplan for vandhåndteringen i Gudenåen  

d. 24. september 2020 
 

 

Praktisk information om mødet 

  

Mødested: Scandic Silkeborg, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg. Mødelokale "Langsø" 

 

Mødets varighed: 15.00 – 19.00 

 

Forplejning: Der blev serveret eftermiddagskaffe til mødet. Efter mødet serveres aftensmad. 

 

 

Kontaktinformationer til Gudenåkomitéens Sekretariat/Projektleder for Gudenå Helhedsplan: 

• Morten Horsfeldt Jespersen 

Sekretariatschef - Gudenåkomitéens Sekretariat 

Direkte telefonnummer:  89 70 15 20/ 20 51 75 50 

e-mailadresse: mhj@silkeborg.dk 

 

• Mathias Utoft Jørgensen 

Projektleder Gudenå Helhedsplan 

Direkte telefonnummer: 89 70 14 71 / 23 84 87 61 

e-mailadresse: MathiasUtoft.Jorgensen@silkeborg.dk 

 

 

• Majbritt Kjeldahl Lassen 

Koordinator - Gudenåkomitéens Sekretariat 

Direkte telefonnummer: 51 44 49 43 

e-mailadresse: makla@silkeborg.dk 

 

 

• Besøgsadresse og hjemmeside  

Gudenåkomitéens Sekretariat 

Søvej 3, 8600 Silkeborg 

www.gudenaakomiteen.dk  
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Oversigt over inviterede mødedeltagere 
 

Gudenåkomitéen Repræsenterer 

Karen Lagoni (formand) Randers Kommune 

Kai Overgaard Andersen Viborg Kommune 

Anders G. Christensen Favrskov Kommune 

Claus Løwe Klostergård (næstformand) Silkeborg Kommune 

Jens Szabo Skanderborg Kommune 

Lars Skytte Nielsen Horsens Kommune 

Jeppe Mouritsen (supl.) Hedensted Kommune 

  

Følgegruppe – Gudenå Helhedsplan Repræsenterer 

Henrik Vest Sørensen Region Midtjylland 

Peter Kaarup Miljøstyrelsen 

Erik Jørgensen Landbrug & Fødevarer 

Lars Brinch Thygesen Danmarks Sportsfiskerforbund 

Gunhild Øeby Nielsen GudenåSamarbejdet 

Lars Bo Nielsen Danske Vandløb 

Jan Karnøe Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet 

Nicolaj Schultz Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug 

Bjarne Bach Ferskvandsfiskeriforeningen 

Henning Mørk Jørgensen Danmarks Naturfredningsforening 

Claus Vangsgård DANVA 

  

Kommunal teknisk deltagelse Repræsenterer 

Nels Markussen Randers Kommune 

Jens Albert Hansen  Favrskov Kommune 

Morten H. Jespersen  Silkeborg Kommune 

Hans Brok-Brandi Skanderborg Kommune 

Flemming Larsen Horsens Kommune 

Michael Laursen Hedensted Kommune 

Bjarke H. Jensen Hedensted Kommune 

Mathias Utoft Jørgensen Silkeborg Kommune 

Majbritt Kjeldahl Lassen Gudenåkomitéens Sekretariat 

  

  

  

Deltager ikke i mødet Repræsenterer 

Jørgens Jørgensen Viborg Kommune 

  

  

Eksterne oplægsholdere: På mødet deltager Birgitte Hoffmann (Aalborg Universitet, AAU) og Miriam 

Jensen (erhvervs-ph.d. stud. ved Orbicon WSP, Aalborg Universitet AAU, Skanderborg Forsyning samt 

Coast to Coast Climate Challenge C2C CC)  
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Dagsorden 
 

 

1) Velkomst (kl. 15.00 - 15.10) 

Gudenåkomitéens formandskab giver en kort introduktion til baggrunden for nedsættelse af 

følgegruppen og rammerne for arbejdet (kommissorium bilagt)  

v./ Karen Lagoni og Claus Løwe Klostergård 

 

2) Introduktion til Gudenå Helhedsplan (kl. 15.10 – 15.35)  

Projektleder på Gudenå Helhedsplan, Mathias Utoft Jørgensen, orienterer om Helhedsplanen, 

herunder Gudenå- og varslingsmodellen. Materialet, som de 7 Gudenåborgmestre besluttede 

udarbejdelsen af en helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen på baggrund af, er bilagt. Der 

orienteres om arbejdet frem til nu og planen for det videre arbejde. 

v./ Mathias Utoft Jørgensen 

 

3) Værdianalyse – Gudenåen (kl. 15.35 – 16.00)  

Region Midt har været en del af klimatilpasningssamarbejdet Coast to Coast Climate Challenge.  

Chefkonsulent Henrik Vest Sørensen fra Region Midt og erhvervs-ph.d. stud. Miriam Jensen 

orienterer om den værdikortlægning, der er foretaget i projektet.   

v./ Henrik Vest Sørensen og Miriam Jensen 

 

4) Inspirationsoplæg til klimatilpasning af Gudenåen (kl. 16.00 – 16.15) 

Birgitte Hoffmann af Aalborg Universitet kommer med eksempler til inspiration og perspektiverer 

arbejdet med klimatilpasning i et langtidsperspektiv. 

v./ Birgitte Hoffmann 

 

 

Pause 16.15 – 16.30 

 

 

5) Dialog om Helhedsplanens fokus og indhold (kl. 16.30 – 17.50) 

Der lægges op til en fælles drøftelse af arbejdet med helhedsplanen indtil nu, hvad det er vigtigt den 

har fokus på og hvordan den kan bidrage til en langsigtet udvikling for Gudenåen, dens mange 

beboere, brugere og lokalsamfund samt de 7 kommuner. 

 

6) Aftaler til næste møde (kl. 17.50 – 18.00)  

Følgegruppen får mulighed for sammen med Gudenåkomitéens og fokusgrupper langs Gudenåen at 

drøfte vandhåndtering langs Gudenåen på TEMAmøde d. 13. november 2020. På mødet drøftes kort 

rammer og indhold herfor. 

/v. Karen Lagoni 

 

 

Mødet afsluttes med fælles aftensmad fra 18.15 – 19.00 
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Bilagsoversigt  
 

Nr. Titel på bilag 

  

1 Kommissorium for følgegruppe vedr. helhedsplan for vandhåndteringen i Gudenåen 

 

  

2 Oplæg til helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen (anvendt på møde mellem de 7 

Gudenåborgmestre d. 5. februar 2020) 
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Kommissorium for følgegruppe vedr. helhedsplan for vandhåndteringen i Gudenåen 

 

Formål og grundlag 

Følgegruppen er nedsat af Gudenåkomitéen, som er faglig, politisk styregruppe for helhedsplanen for 

vandhåndteringen i Gudenåen. Borgermestergruppen er initiativtager til helhedsplanen, og Gudenåkomitéen 

referer gennem denne til de 7 byråd i Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og 

Randers kommuner. 

 

Følgegruppen er et rådgivende forum for Gudenåkomitéen i overordnede spørgsmål, der hører under 

”Helhedsplanen for vandhåndteringen i Gudenåen”. Følgegruppen har således, som overordnet funktion at 

sikre, at fokus og indhold i helhedsplanen er afstemt på tværs af interesseorganisationer.  

 

Følgegruppen er nedsat september 2020, og fungerer i perioden hvor udarbejdelsen af Helhedsplanen for 

vandhåndteringen i Gudenåen gennemføres.  

 

Sammensætning 

Følgegruppen består af en repræsentant fra følgende interesseorganisationer, der dækker Gudenåen fra 

udspring til udløb og oplandet hertil. Interesseorganisationerne kan herudover udpege en suppleant. 

 

Følgegruppen består af (alfabetisk arrangeret):  

Bæredygtigt Landbrug 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Sportsfiskerforbund  

Danske Vandløb 

DANVA 

Ferskvandsfiskeriforening 

Friluftsrådet 

GudenåSamarbejdet 

Landbrug og Fødevarer 

Miljøstyrelsen 

Region Midtjylland 

 

Gudenåkomitéen kan beslutte at optage andre organisationer i følgegruppen, hvis det vurderes relevant i 

arbejdet med helhedsplanen for vandhåndteringen i Gudenåen. 

 

Sekretariat 

Gudenåkomitéen har sekretariat i Silkeborg Kommune: 

Gudenåkomitéens Sekretariat 

Teknik og Miljø 

Søvej 1, 8600 Silkeborg 

 

Forslag til emner, der foreslås behandlet i Gudenåkomitéen og følgegruppen omkring helhedsplanen for 

vandhåndtering i Gudenåen sendes til Gudenåkomitéens Sekretariat (makla@silkeborg.dk) 

 

Møder 

Gudenåkomitéen inviterer følgegruppen ind efter behov. 
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Følgegruppens møder er lukkede for offentligheden 

 

Hver forening deltager alene med den udpegede repræsentant og er disse forhindret i at deltage, kan 

suppleanten deltage. 

 

Repræsentanter fra Gudenåkomitéens Sekretariatet og Gudenåkomitéens Embedsmandsgruppe deltager i 

møderne.  

 

Til møderne kan der inviteres nødvendig ekspertise og teknisk bistand fra de 7 Gudenåkommuners 

forvaltning samt relevant ekstern ekspertise. 

 

Gudenåkomitéen kan desuden i ekstraordinære tilfælde indhente skriftlige udtalelser fra følgegruppens 

medlemmer. 

 

Gudenåkomitéen sørger for forplejning til møderne. Gudenåkomitéen yder ikke mødediæter eller 

befordringsgodtgørelse. 

 

Mødeindkaldelse 

Møderne indkaldes af Gudenåkomitéens Sekretariat med mindst 4 ugers varsel. Dagsorden er offentligt 

tilgængelige på Gudenåkomitéens hjemmeside og udsendes til Gudenåkomitéen og følgegruppens 

medlemmer senest 1 uge inden mødet. 

 

Referat 

Gudenåkomitéens Sekretariat udsender referat til godkendelse fra møderne, så vidt muligt senest 14 dage 

efter mødernes afholdelse. Ethvert medlem kan forlange at få sin på mødet fremsatte mening ført til referat. 

Skriftlige bemærkninger til referatet skal være sekretariatet i hænde inden 8 dage efter referatets 

fremsendelse.  

 

Endelige referater er offentligt tilgængelige på Gudenåkomitéens hjemmeside og udsendes til 

Gudenåkomitéen og følgegruppens medlemmer. 

 

De enkelte repræsentanter er ansvarlige for at orientere bagud i organisationerne. 

 

Kommissorium 

Kommissoriet er gældende fra 24. september 2020.  Ændring af kommissorium kan kun ske ved beslutning i 

Gudenåkomitéen. 
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Bilag 2 
 

Dette bilag er ikke tilgængeligt i henhold til loven om webtilgængelighed. 

Har du spørgsmål til bilagets indhold, er du velkommen til at kontakte  

Gudenåkomitéens koordinator Majbritt Kjeldahl Lassen  

på tlf. 51 44 49 43 eller e-mail: makla@silkeborg.dk 

 

 

 
 

mailto:makla@silkeborg.dk
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OPLÆG TIL HELHEDSPLAN 
FOR VANDHÅNDTERING 
LANGS GUDENÅEN

Baggrund

Borgmestrene for Hedensted, Horsens, Skanderborg, 
Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers Kommuner, som 
ligger langs Gudenåen, har bedt om, at der udarbejdes et 
oplæg til en helhedsplan for håndtering af vandet langs 
Gudenåen.

Historisk har de højeste vandstande i Gudenåen optrådt 
i vinterhalvåret, typisk i forbindelse med situationer med 
omslag til tøvejr i form af en varmfront med regn, efter en 
længere frostperiode, hvor der er oplagret større mængder 
vand i form af sne på frossen jord.

Målinger af vandmængderne i åen på de målestationer, 
der har været drevet i mange år, viser, at vandføringen i 
Gudenåen er steget. Data fra en målestation ved Tvilum 
mellem Silkeborg og Kongensbro viser, at vandføringen i åen 
er steget med mere end 10 % siden 1920’erne.

Vandstanden i Gudenåen er på mange strækninger steget 
gennem de senere år. Gudenåens vand er altid gået over sine 
bredder i perioder i vinterhalvåret, men siden 2008 har det 
også været tilfældet i sommerhalvåret og efteråret på dele af 
strækningen. 

Efteråret 2019 er et godt eksempel på de ændringer, som 
sker. Her oplevede vi rekordstore mængder regn for årstiden, 
og Gudenåen gik flere steder over sine bredder. 

Forhøjet vandstand har medført problemer med 
oversvømmelse. Som eksempler kan nævnes oversvømmelse 
af bygninger mellem Silkeborg og Kongensbro, og mange 
er generede på grund af vand i haverne og manglende 
adgang til arealer og faciliteter ned mod åen, fx langs 
trækstien og i Uldum Kær. Høj vandstand om sommeren 
kan vanskeliggøre udnyttelse af arealer til græsning, 
høslæt eller anden landbrugsmæssig udnyttelse. I Favrskov 
Kommunes klimatilpasningsplan er der udpeget et vejareal 
og et renseanlæg, som vil være truet ved en ekstrem 
afstrømningshændelse i Gudenåen. Andre steder som Langå 
og Randers er på nuværende tidspunkt tilpasset til at klare 
de fleste større vandføringer med afledte oversvømmelser.

På dele af Gudenåen er vandstanden styret af 
stemmeværker, som også kan have betydning for 
vandstandsforholdene. 

Herunder opstemningen i forbindelse med Tangeværket.

På strækningen fra Silkeborg til Tange Sø har der de 
10 forudgående år før 2008 ikke været behov for at 
skære vandplanter i Gudenåen alene af den grund, at 
vandplanterne er blevet skygget væk som følge af det 
uklare vand i Gudenå-søerne. I 2005 blev den invasive art 
vandremusling første gang registreret i Gudenå-systemet, 
og siden har den spredt sig voldsomt. Vandremuslingen 
filtrerer vandet i søerne. Den lever af de mikroskopiske 
alger som den sorterer fra, så vandet bliver klart, og det 
giver igen gode kår for vandplanter i åen. I 2008 sås de 
første tegn på flere vandplanter, som siden har udviklet 
sig til massive forekomster. Vandplanterne er på mange 
strækninger en væsentlig årsag til øget vandstand i 
sommerperioden Før vandplanternes indtog i Gudenåen 
er set tilsvarende høje vandstande om vinteren, som vi nu 
ser om sommeren. Klimaændringerne fører samtidig til 
større vandmængder og tilhørende højere vandstande i åen. 
Antageligt er grundvandsstanden også stigende i området, 
fordi der kommer mere nedbør. Afvanding af tage og veje 
samt dræning af de dyrkede arealer bidrager til, at nedbør 
når hurtigere frem til vandområderne, end fra uberørte 
naturarealer, og det forøger risikoen for oversvømmelser.

Gudenåen får et betydeligt grundvandstilskud fra 
plateauerne mod ådalen både fra vest og øst og er dermed 
et udstrømningsområde for grundvand. Vandet i Gudenåen 
står i kontakt med grundvandet, og derfor vil en forhøjet 
vandstand i åen, kunne påvirke grundvandsstanden og 
omvendt. Tidevandspåvirkningen fra Randers Fjord ind i 
Gudenå påvirker vandstanden i Gudenåen til ca. Langå og til 
Ålum i Nørre Å.
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Coast to Coast Climate Challenge

De 7 kommuner langs Gudenåen og Skanderborg Forsyning 
har siden 2017 arbejdet sammen om et delprojekt for 
Gudenåen under det ambitiøse EU-støttede projekt ”Coast 
to Coast Climate Challenge” (C2C CC), med et samlet budget 
på 90 mio. kr.. Gudenå-projektet (delprojekt C12) indeholder 
bl.a. en vandløbsmodel for Gudenåen, der kan benyttes til at 
beregne effekter på vandstanden ved forskellige scenarier. 
Ved udarbejdelsen af modellen regnes der på 8 scenarier: 

1. Søparkering

2. Grødeskæring

3. Uddybning af Gudenåen

4. Høj klimafaktor (worst case scenarie)

5. Vandparkering i Gudenådalen

6. Parallelløb

7. Aflejringer i nedre Gudenå ved Randers

8. Forsinket afstrømning fra byer
Der er udarbejdet et internetbaseret varslingssystem, som 
kan forudsige ændringer i vandstanden 3 døgn frem ved 
inddragelse af meteorologiske data. Herudover ligger der 
i projektet for Gudenåen en inddragelse af interessenter 
langs åen og opstilling af muligheder for at afhjælpe gener af 

oversvømmelser. Modellen kan benyttes til udarbejdelse af 
oversvømmelseskort og risikokort til det videre arbejde med 
værdisætning og prioriteringer..

Med afsæt i EU-projektet er der opstillet en fælles vision om 
vandhåndtering for som alle byrådene langs Gudenåen har 
taget til sig. 

Gudenå-projektet under C2C CC er inddelt i 3 faser, hvor 
første fase, som udløber medio 2020, er tilblivelse af selve 
modellen inklusive scenarierne og varslingssystemet. Anden 
fase med interessentinddragelse og nøjere beskrivelse 
og analyse af udfordringer med vandet i Gudenåen 
udløber i 2020. I 3. fase, som udløber ved udgangen af 
2022, følges op på de forudgående faser, og resultater 
af det forudgående arbejde implementeres i kommunale 
klimatilpasningsaktiviteter. 

Arbejdet fra projektet indarbejdes i helhedsplanen for 
Gudenåen. Vandløbsmodellen kan indgå som værktøj til 
beregning af konsekvenser for vandstanden ved forskellige 
løsningsscenarier, og interessentinddragelse og analyse 
af mulige løsninger for håndtering af vandet i Gudenåen 
kan indarbejdes som en integreret del af helhedsplanen 
for Gudenåen. Denne viden kan hjælpe med at sikre en 
langsigtet forankring af en helhedsplan, som indtænker 
klimaforandringers konsekvenser i Gudenåens opland
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Formål

Formålet med helhedsplanen er at planlægge håndtering af vandet for at imødegå konsekvenserne af mere vand og højere 
vandstand i Gudenåen ved at få kortlagt omfanget af gener, og anvise løsningsmuligheder og handlinger. I helhedsplanen 
behandles:

• Helhedsorienterede løsninger
• Lokale løsningerMultifunktionel jordfordeling
• Klimatilpasning
• Virkemidler
• Handlinger
• Ansvarsfordeling mellem myndigheder, beredskab og den enkelte borger 
• Natur- og miljøhensyn 
• Forventningsafstemning 

En helhedsplan for Gudenåen skal hjælpe de 7 Gudenåkommuner med sammen at administrere åen på en hensigtsmæssig måde, 
så der tages hensyn til klimaændringerne og afvandingsbehovet samtidig med, at der værnes om naturen. Der er stor variation 
i åens højdemæssige forløb i de 7 kommuner. Det vil givetvis give anledning til forskellige indfaldsvinkler afhængigt af, hvor på 
strækningen man er, se figur 1. 

Kommunerne skal gennem planens tilblivelse samarbejde om at beskrive og forpligte sig til projekter, som har til formål at 
sikre afvanding, klima og miljø gennem helhedsorienterede løsninger. Dette er i tråd med en række anbefalinger der kom fra et 
ekspertudvalg i december 2017, nedsat af den daværende regering som forberedelse til en revision af vandløbsloven (’Rapport fra 
ekspertudvalget til ændret vandløbsforvaltning’, Miljø- og Fødevareministeriet, december 2017).

Det skal i planen fastlægges, hvad kommune og stat kan og skal gøre, hvad den enkelte lodsejer selv kan og skal gøre, og hvad 
det kan forventes, at beredskabet gør.

Helhedsplanen skal bidrage til, at hensyn til klimatilpasning, afvanding, natur- og miljø bedre varetages og koordineres på tværs 
af kommunegrænser. Med helhedsplanen kan skabes grundlag for iværksættelse af nye initiativer og konkrete helhedsorienterede 
projekter, fx etablering af vandparkeringspladser, forbedring af afvandingsforhold og initiativer til forbedring af naturindholdet.

Det er målet at få beskrevet og værdisat de konsekvenser, der følger af høj vandstand i givne situationer på forskellige 
strækninger. Berørte lodsejere og andre interessenter forelægges de muligheder, som helhedsplanen peger på som realistiske og 
omkostningseffektive løsninger til at imødegå eller begrænse følgerne af fremtidige oversvømmelser. 

I helhedsplanen skal det også være muligt for den enkelte kommune at angive indsatser af lokal betydning, som samtidigt ikke 
har betydende konsekvenser for nabokommuner, hvilket er i tråd med den tiltrådte vision for Gudenåen.

Projektet skal således udgøre en samlet plan for hele strækningen af Gudenåen med hensyn til at kunne overvåge og forudsige 
udviklingen i vandstand samt forebygge og afhjælpe eller acceptere følgerne af fremtidige oversvømmelser. 5 
 

Formål 
Formålet med helhedsplanen er at planlægge håndtering af vandet for at imødegå 
konsekvenserne af mere vand og højere vandstand i Gudenåen ved at få kortlagt omfanget af 
gener, og anvise løsningsmuligheder og handlinger. I helhedsplanen behandles: 

• Helhedsorienterede løsninger 
• Lokale løsningerMultifunktionel jordfordeling 
• Klimatilpasning 
• Virkemidler 
• Handlinger 
• Ansvarsfordeling mellem myndigheder, beredskab og den enkelte borger  
• Natur- og miljøhensyn  
• Forventningsafstemning 

En helhedsplan for Gudenåen skal hjælpe de 7 Gudenåkommuner med sammen at 
administrere åen på en hensigtsmæssig måde, så der tages hensyn til klimaændringerne og 
afvandingsbehovet samtidig med, at der værnes om naturen. Der er stor variation i åens 
højdemæssige forløb i de 7 kommuner. Det vil givetvis give anledning til forskellige 
indfaldsvinkler afhængigt af, hvor på strækningen man er, se figur 1.  

  Figur 1 – Gudenåens leje på vejen fra udspringet ved Tinnet Krat ned til udløbet i Randers Fjord. 
Bunden af åen er angivet som højden i m over havets overflade. 

Kommunerne skal gennem planens tilblivelse samarbejde om at beskrive og forpligte sig til 
projekter, som har til formål at sikre afvanding, klima og miljø gennem helhedsorienterede 
løsninger. Dette er i tråd med en række anbefalinger der kom fra et ekspertudvalg i december 
2017, nedsat af den daværende regering som forberedelse til en revision af vandløbsloven 
(’Rapport fra ekspertudvalget til ændret vandløbsforvaltning’, Miljø- og Fødevareministeriet, 
december 2017). 

Det skal i planen fastlægges, hvad kommune og stat kan og skal gøre, hvad den enkelte 
lodsejer selv kan og skal gøre, og hvad det kan forventes, at beredskabet gør. 

Helhedsplanen skal bidrage til, at hensyn til klimatilpasning, afvanding, natur- og miljø bedre 
varetages og koordineres på tværs af kommunegrænser. Med helhedsplanen kan skabes 
grundlag for iværksættelse af nye initiativer og konkrete helhedsorienterede projekter, fx 
etablering af vandparkeringspladser, forbedring af afvandingsforhold og initiativer til forbedring 
af naturindholdet. 

Figur 1 – Gudenåens leje på vejen fra udspringet ved Tin-
net Krat ned til udløbet i Randers Fjord. Bunden af åen er 
angivet som højden i m over havets overflade.
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ORGANISERING

De 7 borgmestre langs Gudenåen har igangsat 
helhedsplanen og vil, indtil andet er besluttet, udgøre den 
politiske styregruppe for helhedsplanen. Borgmestergruppen 
træffer overordnede og principielle beslutninger og indstiller 
den endelige helhedsplan til vedtagelse i de 7 byråd. 
Borgmesteren for Silkeborg Kommune foreslås som formand 
for styregruppen.

Gudenåkomitéen, som består af udpegede 
byrådsmedlemmer fra de samme 7 kommuner langs 
Gudenåen, har i en lang årrække samarbejdet om Gudenåen, 
f.eks. om vandkvalitet, sejlads på åen og klimatilpasning. 
I den tiltrådte vision for Gudenåen hedder det bl.a., at 
Gudenåkomitéen styrkes som tværfagligt tværkommunalt 
politisk forum, der kan anbefale Gudenåens kommuner 
løsninger i spørgsmål om klimatilpasning. 

Det foreslås derfor, at Gudenåkomitéen udgør en faglig 
politisk arbejdsgruppe for helhedsplanen. Gudenåkomitéen 
kan på sine jævnlige møder tage stilling til politiske og 
tværkommunale problemstillinger og indstille væsentlige 
politiske problemstillinger til borgmestergruppen. Mandatet 
for medlemmerne i Gudenåkomitéen afklares i de enkelte 
kommuner efter vanlig praksis.

Det kan besluttes i arbejdet med helhedsplanen at nedsætte 
en ekstern følgegruppe for helhedsplanen bestående af 
centrale interessenter, der kan repræsentere hele den 
geografiske udstrækning for planen. Følgegruppens 
sammensætning og rolle kan besluttes under udarbejdelsen 
af planen. Der kan med fordel inddrages det arbejde, der i 
forvejen foregår med interessentinddragelse i forbindelse 
med EU-projektet om Gudenåen.

Det administrative arbejde forankres i den 
embedsmandsgruppe, der i forvejen eksisterer under 
Gudenåkomitéen. Projektledelsen af planen varetages af 
Silkeborg Kommune ved en projektleder.

Den administrative embedsmandsgruppe og 
borgmestergruppen betjenes af projektlederen. 
Gudenåkomitéens arbejde med helhedsplanen betjenes af 
komitéens sekretariat og projektlederen i samarbejde.  

Ideskitse til organiseringen for udarbejdelse af helhedsplanen

Kommunikation og formidling

Der udarbejdes en kommunikationsstrategi for 
helhedsplanen. Kommunikationsindsatsen skal sikre, at 
lokal viden inddrages, da de gode løsninger ofte skal findes 
her. Det vil ofte være lettere at sikre opbakning til lokalt 
forankrede løsninger.

Præsentation af helhedsplanen sker på en digital platform. 
Helhedsplanen kan herved tilgås fra alle kommunale 
hjemmesider.
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RESSOURCER OG  
ØKONOMI

Projektledelsen af helhedsplanen varetages og afholdes af Silkeborg Kommune. Hver kommune bidrager herudover med 
ressourcer til udarbejdelse af den tværgående del af helhedsplanen. Supplerende ressourcer fra alle kommuner inddrages til at 
beskrive lokale forhold og indsatser. Denne supplerende ressourceindsats afhænger af lokale ambitioner og indsatsbehov.  

Der inddrages rådgivere i delarbejder efter behov. Der skal aftales en fordeling af de økonomiske udgifter mellem kommunerne til 
rådgiver, juridisk bistand mv. til arbejdet med helhedsplanens tilblivelse. Det foreslås at anvende samme fordelingsnøgle som i arbejdet 
med Gudenåkomiteen (figur 4). Alternativt fordeles udgifter til rådgivere og anden ekstern bistand ligeligt mellem de 7 kommuner.

• Det vurderes på nuværende tidspunkt, at udgifter til rådgivere og anden ekstern bistand kan løbe op i 500.000 – 
1.000.000 kr. Eksempler på udgifter kan være juridisk vurdering, habitatkonsekvensvurdering, kortlægningsopgaver, 
grundvandsvurderinger.

Af ovenstående fremgår det, at der formentlig vil blive et behov i hver enkelt kommune for at afsætte ekstra ressourcer til at få 
udarbejdet helhedsplanen.

Hertil kommer og ressourcer og økonomiske udgifter til de handlinger fra helhedsplanen, der ønskes gennemført. Disse kan først 
fastsættes, når beslutninger om handlinger er truffet. I helhedsplanen vil der blive givet forslag til finansiering af handlinger i de 
tilfælde, det er muligt. Det kan f.eks. være i form af statslige puljer, EU-midler, private fonde mv. 

Herudover skal den remtidige drift af den hydrauliske model for Gudenåen forankres og finansieres.
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Der inddrages interessenter med afsæt i det ”Aktørlandskab”, der er under udarbejdelse i forbindelse med gudenåprojektet i C2C 
CC samarbejdet.

I handleplanen beskrives hvilke interessenter, der inddrages, på hvilket tidspunkt og i hvilken form. Der skal ske 
interessentinddragelse i forhold til selve helhedsplanen og ved gennemførelse af de enkelte besluttede handlinger. 
Interessentinddragelsen vil have forskelligt udgangspunkt afhængig af hvor på åen handlinger skal foregå. Nogle inddragelser vil 
være lokalt forankrede og andre vil være af mere generel karakter.

Mulige interessenter vil være lodsejere, lokale borgere, virksomheder, foreninger og grupper med relation til Gudenåen der kan 
bidrage med lokalkendskab og lokale løsninger og samtidig sikre den lokale forankring når handlinger evt. skal gennemføres. 
Landsdækkende interesseorganisationer inden for landbrug, natur og vand kan inddrages. Forsyninger og værker er også 
væsentlige interessenter som kan inddrages. Videns institutioner f.eks. universiteter kan bidrage med faglige vurderinger. Øvrige 
interessenter kunne være museer og formidlingscentre, der har arbejder med Gudenåen, nøglelokationer med stor folkelig 
interesse f.eks. Svostrup Kro, Tangeværket osv. Brugere af å og opland, lokale virksomheder, borgerforeninger samt øvrige 
kommune bør også inddrages.

INTERESSENTER
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TIDS- OG AKTIVITETSPLAN

En mere detaljeret tidsplan udarbejdes som del af det første i arbejdet med helhedsplanen

Miljøstyrelsens erfaringsopsamling fra 2019 (Erfaringsopsamling med helhedsplanlægning for vandløb, Miljøstyrelsen, december 
2019) viser, at det er vigtigt med tålmodighed i planlægningen. Planen skal have tid til at modnes, og interessenterne skal 
opnå ejerskab til planen. Der vil dog ikke være noget til hinder for, at erkendte indsatser, som bidrager til helhedsplanen, kan 
igangsættes i perioden, hvor handlingsplanen er under udarbejdelse. 

AKTIVITET PERIODE BEMÆRKNING

Borgmestermøde 5. februar 2020 Beslutning om igangsættelse

Eventuel politisk behandling om 
igangsættelse i kommunerne

Forår 2020

Informationsmøde om  
beredskabsmuligheder

Forår 2020 Borgmesterfremmøde

Udarbejde udkast til Helhedsplan Forår 2020 - Forår 2021 8 - 12 uger

8 uger

Udkast til helhedsplan foreligger 2021

Politiske behandlinger af udkast til 
helhedsplan

2020-2021

Høringer 2021

Endelig vedtagelse af  
helhedsplan for Gudenåen

2022

Udførsel af allerede  
besluttede handlinger

Løbende Lokale tiltag og aftalte  
tværkommunale tiltag 
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1 Projektafgrænsning

Det geografiske omfang for projektet skal besluttes med udgangspunkt i Gudenåens hovedløb og de vandløbsnære arealer, 
der oversvømmes. Projektgrænsen fastlægges af de 7 kommuner med udgangspunkt i beskyttelse af ådalen. Afgrænsningen 
identificeres nærmere ved hjælp af oversvømmelseskort og risikokort fra vandløbsmodel for Gudenåen. Gudenådalen ses 
tydeligt på højdemodelkort (figur 2). Indsatsområdet udgøres af hele oplandet til Gudenåen, da vandhåndtering længere ude i 
sidegrenene kan have betydning for vandet i selve ådalen.

Figur 2 – Kortudsnit fra Silkeborg Kommune med visuel angivelse af højde.

INDHOLD I  
HELHEDSPLANEN
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2 Kortlægning 

Der tages udgangspunkt i den kortlægning, der er foretaget 
i delprojektet om Gudenåen fra EU-projektet Coast to Coast 
Climate Challenge (C2C CC), hvor produktet bl.a. omfatter 
en vandløbsmodel for Gudenåen. Detaljeringsniveauet i 
vandløbsmodellen videreføres i helhedsplanen. Kortlægning 
foregår som udgangspunkt inden for projektafgrænsningen

Kortlægningen indeholder:

• Oversvømmelseskort, her besluttes hvilke forskellige 
hændelser der skal laves handleplan efter og hvilken 
klimahorisont der skal anvendes. Her anvendes 
oversvømmelseskort fra vandløbsmodellen for Gudenåen. 
Der udarbejdes oversvømmelseskort, som kan omfatte 
årstidsvariation mht. nedbør, vandplanter og andre 
variabler, se eksempel i figur 2.1.

• Arealanvendelse og værdier indenfor de oversvømmede 
arealer skal kortlægges. Her anvendes værdikort 
fra vandløbsmodellen for Gudenåen. Kortet 
fra vandløbsmodellen kan eventuelt forfines. 
Oversvømmelseskortene bidrager til at få overblik over 
ejendomme, marker, haver, rekreative anlæg med videre, 
der er berørt af vandet

• Områder, der ofte oversvømmes, og hvor der er høje 
skadesomkostninger, præsenteres på et risikokort. 
Risikokortlægningen udgør grundlaget for at prioritere for 
hvilke områder, der ønskes iværksat en offentlig indsats. 

• Kortlægning af grundvandsstanden i Gudenådalen, 
der kan belyse sammenhængen med vandstanden i 
Gudenåen.

Figur 2.1 – Eksempel på oversvømmelseskort fra Silkeborg ved en 20 års regnhændelse i 2050.
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Figur 3 – Oversigtskort med hele Gudenåens hovedforløb og større tilløb 

3 Undersøgelser af virkemidler 
Der udarbejdes et virkemiddelkatalog med klimatilpasningstiltag i forhold til de udfordringer 
der er identificeret og prioriteret i helhedsplanen. Der skelnes mellem en bruttoliste over 
virkemidler og en prioriteret liste over de virkemidler, som handleplanen rent faktisk anbefaler 
og/eller peger på, skal gennemføres. 

Mulige virkemidler for lodsejerne beskrives i helhedsplanen. Lodsejeres oplevelser med 
oversvømmelse og forslag til løsninger kan give anledning til at udvælge, hvilke virkemidler, 
der skal undersøges nærmere både bredt og hos den enkelte. Miljøstyrelsen har udgivet en 
erfaringsopsamling for helhedsplanlægning for vandløb (Erfaringsopsamling med 
helhedsplanlægning for vandløb, Miljøstyrelsen, december 2019). Miljøstyrelsen skriver bl.a. at 
’ Modellering af vandløb og nærmeste omgivelser på baggrund af ny data-indhentning og 
kortlægning synes nødvendig for at gennemføre helhedsplanlægning. Vandløbsmodellen 
bruges som udgangspunkt til at beregne effekt på vandstand mv. af de foreslåede 
løsningsscenarier. Det er derfor vigtigt, at driften af vandløbsmodellen efter udløb af perioden 
for EU-projektet Coast to Coast Climate Challenge forankres fagligt og økonomisk i 
helhedsplanen. 

Effekten og prisen for virkemidlerne skal undersøges. Det skal undersøges, hvilke 
konsekvenser et virkemiddel får lokalt og i bredere forstand i Gudenåsystemet. Der skal tages 
stilling til serviceniveauet med beskrivelse af, hvor meget der skal løses og med hvilken 

3 Undersøgelser af virkemidler
Der udarbejdes et virkemiddelkatalog med 
klimatilpasningstiltag i forhold til de udfordringer der er 
identificeret og prioriteret i helhedsplanen. Der skelnes 
mellem en bruttoliste over virkemidler og en prioriteret liste 
over de virkemidler, som handleplanen rent faktisk anbefaler 
og/eller peger på, skal gennemføres.

Mulige virkemidler for lodsejerne beskrives i helhedsplanen. 
Lodsejeres oplevelser med oversvømmelse og forslag 
til løsninger kan give anledning til at udvælge, hvilke 
virkemidler, der skal undersøges nærmere både bredt 
og hos den enkelte. Miljøstyrelsen har udgivet en 
erfaringsopsamling for helhedsplanlægning for vandløb 
(Erfaringsopsamling med helhedsplanlægning for vandløb, 
Miljøstyrelsen, december 2019). Miljøstyrelsen skriver 
bl.a. at ’ Modellering af vandløb og nærmeste omgivelser 
på baggrund af ny data-indhentning og kortlægning 
synes nødvendig for at gennemføre helhedsplanlægning. 
Vandløbsmodellen bruges som udgangspunkt til at beregne 
effekt på vandstand mv. af de foreslåede løsningsscenarier. 
Det er derfor vigtigt, at driften af vandløbsmodellen efter 
udløb af perioden for EU-projektet Coast to Coast Climate 
Challenge forankres fagligt og økonomisk i helhedsplanen.

Effekten og prisen for virkemidlerne skal undersøges. Det 

skal undersøges, hvilke konsekvenser et virkemiddel får 
lokalt og i bredere forstand i Gudenåsystemet. Der skal tages 
stilling til serviceniveauet med beskrivelse af, hvor meget der 
skal løses og med hvilken 

hændelseshyppighed ex. 5 års hændelse, som vi kender 
det fra håndtering af regnvand og spildevand. Resultatet 
af undersøgelserne skal bruges til at udvælge, hvilke 
virkemidler der skal indgå i handleplanen.

Det skal fremgå af handleplanen, hvilke handlinger 
kommunen og beredskab udfører, hvilke handlinger den 
enkelte lodsejer har mulighed for at udføre, og hvilke 
handlinger staten kan udføre. Det skal også fremgå, hvad 
den enkelte er forpligtet til, og hvem der skal afholde 
eventuelle omkostninger, hvad enten det er en offentlig 
instans eller den enkelte grundejer. 

De juridiske rammer for handlemuligheder afdækkes 
under hvert enkelt virkemiddel, så det fremgår, hvilken 
lovgivning der kræves tilladelser eller sagsbehandling efter 
for at kunne udføre en given handling. Det kan f.eks. være 
sagsbehandling efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven, 
konsekvensvurdering ift. EUs habitatdirektiv. Den 
juridiske afdækning bør også omhandle en vurdering af 
sandsynligheden for, at der kan opnås tilladelse til en given 
handling.

Figur 3 – Oversigtskort med hele Gudenåens hovedforløb og større tilløb
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VIRKEMIDDEL BESKRIVELSE

Grødeskæring Ændret praksis for grødeskæring.

Forår 2020

Oprensning Identifikation og fjernelse af aflejringer

Udgravning Uddybning og dobbeltløb

Omlægning af jorde Udtagning af lavbundsjorde gennem multifunk-
tionel jordfordeling, vådområdeordningen eller 
andre ordninger, opkøb af ejendomme

Hævning af træksti Forhøje træksti for at øge periode, hvor den  
er farbar

Anlæg af diger, evt. med pumpning Terrænhævning omkring udsatte steder,  
f.eks. Svostrup Kro

Samtænkt drift af opstemningsanlæg  
-søparkering

Koordineret styring af opstemningsanlæg, så der 
ikke opstår problemer andre steder i systemet. 

Udnytte magasineffekt i søerne ved ekstrem nedbør. Løbende

Restaurering Vandplanprojekter

Etablering af omløbsstryg omkring Tange Sø De hydrauliske konsekvenser opstrøms og  
nedstrøms Tange Sø skal beskrives.

Mulige virkemidler inkl. analyse og vurdering

Tabel 1 – Ikke-udtømmende liste over mulige virkemidler med en kort beskrivelse. en vurdering af sandsynligheden for, at der kan 
opnås tilladelse til en given handling.

Nogle af virkemidlerne vil have konsekvenser for vandstanden på lange strækninger af Gudenåen på tværs af kommunegrænser. 
Indsatser, der skal hjælpe i et område i en nedstrøms kommune, skal måske udføres opstrøms i en anden kommune. Derfor er det 
vigtigt, at der samarbejdes på tværs af kommunegrænser, så et problem i én kommune ikke transporteres til en anden kommune.

På grund af Gudenåens indskudte søer og stemmeværker kan visse af indsatserne opdeles på delstrækninger af åen.

Delstrækning 1: Tørring - 

Delstrækning 2: A-B

Osv.



15

Hedensted Kommune
I Hedensted Kommune er der særligt 2 fokuspunkter; Tørring By samt de naturmæssige og rekreative 
værdier i Natura 2000-området Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær. Gudenåen løber igennem Tørring 
By og selvom der gennem god byplanlægning er taget højde for Gudenåens vand, er der områder i byen 
som er i risikozonen ved meget forhøjede vandstande. Natura 2000-områdets lysåbne naturarealer plejes 
med græsning og høslet hvilket vanskeliggøres af for store vandmængder i Gudenåen. Visse naturtyper, 
som er udpegningsgrundlag for Natura 2000-området, vil gro til og forsvinde ved vedvarende påvirkning 
med næringsrigt vand, særligt hvis der ikke kan ske afgræsning eller høslæt. Kæret rummer desuden mange 
attraktive vandreruter, fugletårne og shelterpladser med stor rekreativ værdi som er i risiko ved forhøjet 
vandstand i Gudenåen.

Horsens Kommune

Gudenå i Horsens Kommune passerer enkelte mindre bysamfund. Vandløbsstrækningen har et stort 
naturligt fald (bundhældning) med en meget varieret bund. Der er strækninger, der er rige på grus, men der 
er også stedvis stor forekomst af sand, og på nogle strækninger er der betydelig sandvandring. Bredvad 
Møllesø er næsten fyldt op med sand. 

Gudenåen er på det meste af strækningen forholdsvis ureguleret og sammen med det relativt store fald gør 
denne del af Gudenåen til et usædvanlig flot vandløb efter danske forhold. Vandløbet har endvidere god 
vandkvalitet.

Strækningen i Horsens Kommune er næste udelukkende omgivet af engarealer, og hvoraf nogle afgræsses. 
Desuden er en del af de ånære arealer helt uden landbrugsmæssig udnyttelse. Der er dog en enkelt 
strækning, hvor vandløbet løber langs med dyrkede arealer. På denne strækning pumpes vandet fra disse 
marker ud i åen.

Strækningen fra Mattrup Å til Mossø er ikke underlagt en regelmæssig grødeskæring. I praksis foretages 
grødeskæring på delstrækninger ved ekstraordinær stor grødevækst, når det vurderes at kunne afhjælpe 
problemer for kanosejladsen under Bredstenbro og/eller afvanding af afgræsnings-/dyrkningsarealer. 
I de seneste år er der foretaget én årlig grødeskæring omkring Bredstenbro. Denne behovsbestemte 
grødeskæring er med til at tilbageholde vand, som kan afhjælpe i en oversvømmelsessituationen hos 
nedstrøms beliggende kommuner. Omfanget af grødeskæring i Horsens Kommune vurderes ikke at påvirke 
vandstanden i Uldum Kær i Hedensted kommune. Dette skyldes den store terrænmæssige højdeforskel.

Ophør af tidligere regelmæssig grødeskæring på Gudenå strækningen i Horsens Kommune forbedrer 
vandløbskvaliteten med hensyn til alle biologiske kvalitetselementer, dels en varieret sammensætning af 
vandløbsplaner, dels større mangfoldighed af smådyrs- og fiskefaunaen. Forbedringerne bidrager således 
positivt til opfyldelsen af målene i vandområdeplanerne.

Planlagte indsatser i Gudenåen i Horsens Kommune vurderes ikke at have væsentlige hydrauliske 
konsekvenser for opstrøms eller nedstrøms beliggende kommuner.

Der skal i helhedsplanen være mulighed for, at hver enkelt kommune kan fokusere på særlige problemstillinger eller virkemidler. 
Det skal sikres, at lokale hensyn og aktiviteter ikke påvirker andre strækninger af Gudenåen negativt eller spænder ben for ønsker 
om helhedsløsninger. 

4 Lokale fokuspunkter og indsatser
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Skanderborg Kommune

Gudenåen i Skanderborg Kommune er meget præget af de store indskudte søer, hvoraf de 2 største 
er Mossø og Julsø. Mange af de øvrige søer er også mere eller mindre direkte afhængige af vandstand 
og vandføring i Gudenåen. I og med vi store søområder, fungerer området i dag som en buffer på 
Gudenåsystemet, og afstrømninger og vandstande udlignes mere eller mindre, herfra og nedstrøms.

Ud over vandføringen, er vandstanden i systemet i området bestemt af de lokale stemmeværker og driften 
heraf. Her skal nævnes Slusen i Silkeborg, Ry Mølle og Fuldbro Mølle, hvoraf de 2 sidste pt. er privatejede. 

Eksempelvis er vandstanden omkring kritisk beliggende sommerhusområder ved søbredden i Mossø, 
ekstremt afhængige af hvorledes vandspejles styres ved Ry Mølle.

Ønskes der lokal klimasikring langs Gudenåsystemet i Skanderborg Kommune, bør der indledningsvis 
foretages undersøgelse af mulighederne for alternativ styring af disse stemmeværker, og de konsekvenser 
det kan have, både indenfor og udenfor kommunen.

Silkeborg Kommune

Nogle ejendomme bl.a. Svostrup Kro har i efteråret 2019 været truet af oversvømmelser. 

Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune har besluttet at undersøge muligheden for at fjerne 
sandaflejringer ved at sænke vandstanden i Tange Sø.

Byrådet i Silkeborg Kommune har besluttet, at kommunen selv udarbejder et regulativ for delstrækningen 
Silkeborg til Tange Sø.

Byrådet i Silkeborg Kommune har besluttet at følgende skal indgå i helhedsplanen for strækningen her: 

En vurdering af konsekvenser for fjernelse af eventuelle konkrete sandbanker.

Udarbejdelse af objektive kriterier for igangsættelse af ekstra grødeskæring.

Mere konkret og præcis viden om mængder og afledningsevne på delstrækninger.

Undersøgelse og eventuelle planer for etablering af dobbeltløbede delstrækninger, hvor det nye løb ikke er 
omfattet af Habitatsdirektivet.

At undersøge/ overveje køb eller leje af vandlidende arealer langs Gudenåen.

omfattet af Habitatsdirektivet.

At undersøge/ overveje køb eller leje af vandlidende arealer langs Gudenåen.
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Favrskov Kommune

I Favrskov Kommunes klimatilpasningsplan er der i 2013 gennemført en risikokortlægning. Kortlægningen 
skal give et samlet overblik over, hvilke områder i kommunen, der har størst sandsynlighed for 
oversvømmelse, og hvor skadesomkostningsværdien i forbindelse med en oversvømmelse vil være høj. I 
forbindelse med risikokortlægningen er der udpeget en række prioriterede risikoområder. Ved et vejareal i 
Ulstrup og Ulstrup Renseanlæg skyldes udpegningen risiko for påvirkning eller oversvømmelse ved meget 
høj vandstand i Gudenåen. Der vil være arealer i ådalen, som også er påvirket ved meget høj vandstand, 
men som ikke er prioriteret i udpegningen. 

Favrskov Kommune har i en årrække arbejdet med at hæve trækstien, så den er farbar en større del af året. 
Dannebrogspladsen i Ulstrup er ligeledes blevet hævet, så den er tør en større del af året.

Derudover arbejder kommunen på at lave vådområder og klimasikringsprojekter i Lilleå omkring Hadsten til 
forsinkelse af vandets afstrømning til blandt andet Gudenåen.

Mere konkret og præcis viden om mængder og afledningsevne på delstrækninger.

Viborg Kommune

I Viborg kommune er det især strækningen omkring Bjerringbro hvor væsentlige værdier er berørt af høje 
vandstande. Med de nuværende vandmængder i åen er enkelte industrier, huse og haver, samt rekreative 
arealer udsat ved de højeste vandstande. Klimafremskrivningen viser, at antallet af bygninger m.v. der 
forventes berørt af åen vil stige.

Trækstien oversvømmes ligeledes ved høje vandstande.

Klima og Miljøudvalget har godkendt et administrationsgrundlag for finansiering af 
klimatilpasningsprojekter.

Der er endvidere vedtaget et forslag til principper for økonomisk ansvarsfordeling for projekter til 
højvandsbeskyttelse, der foreslås ved Bjerringbro. 

Randers Kommune

Strækningen er forholdsvis flad og ligger under kote 0 fra ca. Ulstrup, der kommer flere store tilløb til bl.a. 
Lilleåen og Nørre Å. På den nederste strækningen fra Langå er tidligere pumpelag nedlagt og omdannet til 
vådområder med diffusion af vand mellem å og vådområde. Strækningen er rimelig formstabil 

Randers Kommune har undersøgt hvilken effekt sedimentationen ved motorvejsbroen har på 
vandføringsevnen opstrøms. Beregninger viser at effekten er ubetydelig, og at det er vandstanden i fjorden 
er helt afgørende for vandstanden i de nedre dele af Gudenåen.
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5 Beredskab

Helhedsplanen skal indeholde en beskrivelse af kommunernes beredskab i en situation med oversvømmelser. Varsling af forhøjet 
vandstand er et vigtigt værktøj for beredskabet. Et konkret tiltag som helhedsplanen kan pege på, kan f.eks. være en samlet 
varslingsmodel for Gudenåen. Arbejdet fra vandløbsmodellen inddrages. Niveauet for beredskab (se Holstebro, roller) skal 
besluttes. Planen kan indeholde en beskrivelse af mulige selvhjælpshandlinger for den enkelte berørte borger eller virksomhed, 
herunder en tydelig afgrænsning af i hvilke situationer det er beredskabet der skal sætte ind og hvornår det er op til den enkelte, 
at sikre sig i tilfælde af oversvømmelser. Forebyggende handlinger indgår i virkemiddelkatalog.
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6 Miljøvurdering

Planen miljøvurderes efter bestemmelserne i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
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Referat fra møde mellem Gudenåkomitéen og følgegruppe vedr. 

helhedsplan for vandhåndteringen i Gudenåen d. 24. september 2020. 
 

Om dette referat: 

Da oplæggene fra mødet medsendes referatet (pdf-versioner af PowerPoint oplæg findes i 

slutningen af dokumentet), indeholder referatet kun en kort opsummering af hvert oplæg.  

Opklarende spørgsmål til oplæggene sendes til gudenaakomiteens.sekretariat@silkeborg.dk. 

Spørgsmålet fremsendes herefter til rette vedkommende. 

 

Der gøres opmærksom på, at tallene i de medsendte PowerPoints ikke er endelige, da 

Gudenåmodellen ved mødets afvikling fortsat var underlagt kvalificering ved eksternt 

konsulentfirma (Orbicon).  

 

De medsendte oplæg er ikke webtilgængelige. Tilgængelighedsmæssige spørgsmål kan rettes til 

Projektleder på Gudenå Helhedsplan Mathias Utoft Jørgensen på 89 70 14, eller Gudenåkomitéens 

koordinator Majbritt Kjeldahl Lassen på tlf. 51 44 49 43. Skriftlige henvendelser sendes til 

mailadressen gudenaakomiteens.sekretariat@silkeborg.dk 

 

 

Samlet opsummering af mødets oplægsdel (dagsordenpunkt 1 – 4): 

Formandskabets takkede indledningsvist følgegruppen for at deltage i arbejdet med helhedsplanen. 

Mødet mellem Gudenåkomitéen og følgegruppen er det første af pt. 3 planlagte møder. Der var 

afbud til mødet fra Gudenåkomitéens repræsentant fra Horsens Kommune, og repræsentanten fra 

DANVA deltog i mødet på Skype. Som en del af interessentinddragelsen kontaktes følgegruppens 

medlemmer for at følge op på refleksioner på det første følgegruppemøde (opfølgende interviews). 

 

Projektleder på Gudenå Helhedsplan, Mathias Utoft Jørgensen, gav en introduktion til arbejdet med 

Helhedsplanen. Arbejdet med helhedsplanen er et samarbejde mellem de 7 Gudenåkommuner. 

Formålet er at planlægge håndteringen af vandet for at imødegå konsekvenserne af mere vand og 

højere vandstand i Gudenåen ved at få kortlagt omfanget af gener og anvise løsningsmuligheder og 

handlinger. Helhedsplanen bygger videre på det arbejde, der er foretaget i projektet Coast to Coast, 

C12 Gudenåen, hvor der bl.a. er udviklet en vandløbsmodel for Gudenåen. Der arbejdes på at 

screene for potentialet for vandparkering i oplandet til Gudenåen for at afdække eventuelle 

muligheder for indsatser til dette virkemiddel.  Helhedsplanen samles som en digital plan. De 

enkelte virkemidler præsenteres i et skema, som beskriver det enkelte virkemiddel nærmere gennem 

eksempelvis effekten ved virkemidlet, hvad løser det, gældende lovgivning, pris, afledte effekter 

mv.  

 

Indsamling af inputs til helhedsplanen sker igennem forskellige aktiviteter bl.a. via 

Gudenåkomitéen og den tilhørende følgegruppe samt gennem lokale fokusgruppe workshops 4 

steder ved åen. Følgegruppen inviteres til at deltage i de workshops, der laves i efteråret for 

mailto:gudenaakomiteens.sekretariat@silkeborg.dk
https://www.c2ccc.eu/projektmateriale/delprojekterne/aben-land-projekterne/gudenaen/
https://www.c2ccc.eu/projektmateriale/delprojekterne/aben-land-projekterne/gudenaen/


fokusgrupperne. Følgegruppen var interesseret i at vide, om følgegrupperne var åbne for alle eller 

om man blev inviteret til at deltage hertil. Man vil blive inviteret, men deltagerantallet afhænger 

dog af Corona-situationen. Projektlederen blev opfordret til at sikre, at skovejere (fx NST 

Søhøjlandet) blev inviteret med, da skovejere kan være en del af løsningen. Følgegruppen kan ifm. 

de opfølgende interviews bringe yderligere interessenter i spil.  

 

Følgegruppen bemærkede det positive i at inkludere oplandsanalyser i Helhedsplanen, idet oplandet 

leverer vand til Gudenåen, som står for den videre transport. Der blev spurgt til, hvorvidt der tages 

hensyn til områder der sætter sig. Helhedsplanens projektleder vil få dette spørgsmål afklaret.   

 

Som svar på et opklarende spørgsmål på hvorvidt helhedsplanen regnede på sideeffekter af 

anvendte virkemidler, oplyste projektlederen, at disse ville blive beskrevet ift. de enkelte 

virkemidler. Projektlederen noterede endvidere opfordringen til at medtage tømningstiden i 

modellen og ikke kun fyldningstiden.  

 

Henrik Vest Sørensen, teamleder for Klima og Vand, Region Midtjylland og Miriam Jensen, 

Erhvervs-ph.d. stud., berettede på mødet om den igangværende værdianalyse af Gudenåens forløb. 

Der blev her gennemgået, hvad de foreløbige resultater af analysen viser og hvad analysen kan 

benyttes til fremadrettet. Særligt vigtigt blev det her fremhævet at analysen skal bidrage til et 

overblik over de interesser og værdier der eksisterer langs med åen og til en yderligere forståelse af 

at det omhandler om mere og andet end oversvømmelser. Værdianalysen skal bidrage til den 

fremtidige, tværgående indsats i helhedsplanen.  

 

Birgitte Hoffmann fra Aalborg Universitet gav et oplæg om, hvordan det forandrede klima sætter 

eksisterende arealanvendelser i byen og i det åbne land under pres, og eksempler på løsninger 

herpå, som rækker ud over blot vandhåndtering. Klimatilpasning, der på nye måder giver plads til 

vandet, kan være et springbræt til lokal udvikling og løsning af samfundsudfordringer. Forskning 

viser, at investeringer i klimatilpasning kan skabe værdier for på en række andre områder 

(biodiversitet, erhvervsudvikling, friluftsliv, turisme, omstilling af landbrug, sundhed, kultur, 

fællesskaber, innovation og læring). Der blev på mødet givet eksempler fra Danmark og Tyskland 

på hvordan en klimarobust løsning har bidraget til at skabe rekreative værdier, byudvikling, øget 

turisme og beskæftigelse.   

 

Helhedsplanen for Gudenåen vurderes at have helt unikke kvaliteter og potentialer for at blive en 

ramme for bæredygtig udvikling samt et nationalt og internationalt eksempel på et klimarobust og 

langsigtet samarbejde på tværs af kommuner og sektorer. Der lød en opfordring til ikke at se 

økonomien for snævert. En ambitiøs helhedsplan er en ramme, der inspirerer og engagerer andre 

aktører (virksomheder/foreninger/borgere/fonde) til at investere ressourcer og udvikle initiativer, 

der bygger videre.  

 

 

 



Samlet opsummering af mødets dialogdel (dagordenspunkt 5-6): 

Følgegruppen tog efter oplæggene hul på dialogen om Gudenå Helhedsplan, som blev vurderet som 

et godt grundlag for at skabe en langsigtet løsning på udfordringerne med den øgede vandmængde. 

Tidlig og løbende inddragelse blev nævnt som både positivt og nødvendig for at skabe ejerskab til 

planen. Da debatten var bred, er hovedpointerne samlet punktvis i hovedemner herunder: 

 

Betragtninger om økonomi:  

- Vandet kan ikke trylles væk. Hvis der skal være plads til vandet, er der nogle, der mister 

noget. Det kræver kompensation. Der blev fremført synspunkter for fuld kompensation, men 

også for delvis kompensation. Det er en samfundsopgave, der skal løses. 

 

- Det kræver mange penge at skabe noget ordentligt og langsigtet. Behovet for statslig 

finansiering blev drøftet. Der er behov for en samlet finansieringspulje; nuværende system 

er for fragmenteret og kompliceres af at alt efter hvilken pulje, der skal søges, findes der 

forskellige regler. 

 

- Nogle ting kan løses, andre ting må afskrives. Konkret blev pulje til opkøb af huse uden jord 

foreslået. 

 

- Man skal huske de dynamiske effekter - udgifter til en klimaløsning kan give indtægter fx på 

oplevelsesøkonomien. Trækstien/”Krominoen” er konkrete eksempler fra Gudenåen, hvor 

der kan tjenes penge på naturen. Gudenåkomitéens studietur til Scotland viste, at der kunne 

skabes rekreative løsninger på oversvømmelsesproblematikken samtidig med, at der skabes 

god natur.  

 

- Interessante perspektiver i flersidet arealanvendelse, herunder også nye erhverv som følge af 

klimatilpasning (jobgenerering). 

 

- Ved at tænke stort tiltrækkes nemmere investeringer og midler fra fonde.  
 

 

Betragtninger om virkemidler/værktøjer: 

- alle virkemidler bør undersøges, da det ikke forventes at et enkelt virkemiddel kan løse 

udfordringerne. Der er hensyn at tage til at vores vandløb lever op til gældende mål og 

lovgivning, hvilket sætter krav til virkemidlerne. Ændring af regulativerne kan grundet 

klagenævnsafgørelser i april 2020 være vanskelige. En retslig, juridisk vurdering af de 

enkelte virkemidler og Helhedsplanen blev anbefalet. 

 

- Som medvirkende årsager til de nuværende udfordringer blev øget grødemænge drøftet. 

Effekten af grødeskæring opleves kortvarigt. En langsigtet løsning kræver noget andet. Det 

blev foreslået at medsende rapport fra 2016 om grødeskæring ifm. referatets rundsendelse. 

 



- Multifunktionel jordfordeling vurderes interessant (lodsejere). Collective Impact blev 

ligeledes nævnt. 

 

- Hvornår vil man lukke ”parkeret” vand ud? Afstrømning vurderes at være vigtig. 

 

 

Følgegruppen have følgende forslag til muligt indhold på TEMAmøde d 13. november 2020. 

 

• Fremlæggelse af den færdige værdikortlægning 

 

• Gudenåmodellen 

o beregninger på afstrømning 

o manningtal 

o placering af bygværker (dæmninger)  

o hvor skal vandet parkeres 

 

• Grødeskæring 

o Oplæg (fx af hydrolog) om fakta om grødeskæring   

o Oplæg om grødeskæringsrapport (2016) 

 

• Bæredygtigt Landbrug tilbød oplæg om notat fremsendt til Silkeborg, Favrskov, Viborg og 

Randes kommuners borgmestre 

 

• Oplæg om juridiske udfordringer ved de forskellige virkemidler  

 

• Oplæg om grundvand og grundvandsstigning 

 

• Oplæg om flersidet arealanvendelse – fjerne næringsstoffer, klimasikring.  

 

• Eksempler på hvilke nye typer erhverv, der kunne tænkes at udspringe som følge af 

klimapasning 

 

• Oplæg om ”Collective Impact” og/eller den igangværende ordning om Multifunktionel 

Jordfordeling 
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Oplæg 

Mathias Utoft Jørgensen 
 

Dette oplæg er ikke tilgængeligt i henhold til loven om webtilgængelighed. 

Har du webtilgængelighedsmæssige spørgsmål til oplæggets indhold, 

er du velkommen til at kontakte Gudenåkomitéens koordinator  

Majbritt Kjeldahl Lassen på tlf. 51 44 49 43; e-mail: makla@silkeborg.dk 
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2: Introduktion til Gudenå Helhedsplan

Mathias Utoft Jørgensen



Landskabsforvalter (Landbohøjskolen)

• Fokus på planlægning/forvaltning i det 
åbne land

• Speciale om deltidslandbruget (med 
SEGES)

Efteruddannelse i projektledelse

Konsulent v. SEGES (deltidslandbrug)

Projektleder v. Herning Kommune

• Naturpleje, skovdrift, friluftslivsudvikling

• Helhedsplanlægning på div. projekter

• Egnsudviklingsprojektet ”Riverfisher” 
(lystfiskerturisme, erhvervsudvikling, 
vandløbsarbejde)

Mathias Utoft Jørgensen



Helhedsplanen
er et 

samarbejde
mellem 7 

kommuner



Kort om baggrunden

• Politisk behandling af oplæg til helhedsplan for 
vandhåndteringen i Gudenåen i de 7 kommuner

• Gudenåkomitéen er faglig, politisk arbejdsgruppe for arbejdet

• Helhedsplanen afleveres til politisk behandling hos de 7 
Gudenåkommuner til sommeren 2021



Formål med helhedsplanen

• Identifikation og kortlægning af udfordringer m. vandet 

• Værdisætning af skader på ejendomme og arealer 

• Virkemidler 
• Helhedsorienterede løsninger

• Lokale løsninger

• Prioritering af indsatser

• Lokale fokuspunkter

• Ansvarsfordeling; myndigheder, beredskab, den enkelte 

borger 

• Natur- og miljøhensyn 

At planlægge håndtering af vandet for at imødegå konsekvenserne af mere vand og 

højere vandstand i Gudenåen ved at få kortlagt omfanget af gener, og anvise 

løsningsmuligheder og handlinger. 



Afgrænsning

• Det geografiske omfang for projektet 

er Gudenåens hovedløb og de 

vandløbsnære arealer heromkring. 

• Indsatsområdet udgøres af hele 

oplandet til Gudenåen, da 

vandhåndtering længere ude i 

sidegrenene kan have betydning for 

vandet i selve ådalen.



Helhedsplanen 
som digital plan

• Gudenåsystemet

• Gudenåen og fremtidens 
klima

• Om helhedsplanen

• Virkemidler og 
indsatser

• Værdianalyse

• Ansvar og roller



Coast to Coast Climate Change
C12, Gudenåen

Fase 1
Samlet model for Gudenåen

8 scenarier

Varslingsmodel (fremskrivning af 

vandstand 3 dage frem)

Fase 2
Interessentinddragelse

Tæt samarbejde med 

helhedsplanen

Anvendelse af 

Gudenåmodellen

Fase 3:
Løsningsmuligheder



Opgaven i fase 1 i C12

• Udvikling af hydraulisk model for Gudenå, 

• Model anvendt i 8 klimatilpasningsscenarier 

• Udarbejdelse af en varslingsmodel for oversvømmelser 

langs Gudenåen



Gudenåens opland



Hvor kan modellen regne?



Scenarier – oprindelig fastlagt i ansøgningen

• Søparkering

• Grødeskæring

• Uddybning

• Jordkøb/jordfordeling

• Vandparkering

• Parallelløb

• Aflejringer

• Forsinket afstrømning fra byer

- I C12 modellen kun konsekvensvurderet som enkeltindsatser (ingen kombinationer)



Vandparkering i ådalene

Hvor meget kan vi sænke vandstanden ved 
at lade vandløbene brede sig ud på terræn?

• En undersøgelse, der afdækker alle potentielle 
magasineringsvolumer i ådalene

• Indeholder alle vandløb og søer fra DHI-modellen

• Undersøgelsen spiller altså sammen med DHI-modellen



Vandparkering i ådalene

• Der ”indsættes” et stort antal 
dæmninger i alle vandløb

• Derefter beregnes den mængde 
vand, der kan stå bag en given 
dæmning

• I alt udlægges der over 2000 
dæmninger med højderne 1 – 3 m

• For hver dæmning findes det 
vandspejl, den vil skabe

• Samt naturligvis volume



Vandparkering i lavningerne

Hvor meget regn kan holdes tilbage i 
deloplandenes lavninger?

• Alle større deloplande kortlægges

• For hvert delopland findes lavningernes samlede 
magasineringsvolume

• Hvor store mængder regn kan holdes tilbage?

• Hvad er fyldetiden af lavningerne?



Præsentation af data

Hvor findes udfordringerne og 
hvilke virkemidler kan anvendes?

• Én samlet fremvisning af 
udfordringer og løsning

• Kobling af løsninger og 
udfordringer så fokus konkretiseres



Virkemiddelkatalog



Vidensindsamling - interessentinddragelse

• Møde i dag

• Opfølgende Interview med følgegruppe

• Workshops x 4 (for fokusgrupper)

• Temamøde 

• 1. udkast af et samlet overblik over 
udfordringer og identificerede løsninger

• 24/9

• Primo oktober

• Ultimo okt/primo nov.

• 13/11

• 1/1-21



Gudenåen som system



Fokusgrupper - Workshops

• at informere deltagerne i workhops om status på arbejdet med 
klimatilpasning af Gudenåen

• at inddrage deltagernes lokale perspektiver i det fortsatte arbejde med 
klimatilpasning af Gudenåen

• at facilitere dialog på tværs mellem lokale perspektiver i en lokal 
kontekst, forstået som en strækning af Gudenåen, som alle deltagere i 
de enkelte workshop kan forholde sig til



Fokusgrupper - Workshops

”Åen”: Tinnet til Mossø (Hedensted, 
Horsens og Skanderborg kommuner)

”Søerne”: Mossø til Silkeborg 
(Horsens, Skanderborg og Silkeborg 
kommuner)

”Søerne og Åen”: Silkeborg til Tange 
(Silkeborg, Favrskov og Viborg 
kommuner)

”Floden og Fjorden”: Tange til 
Randers (Viborg, Favrskov og Randers 
kommuner)



Output helhedsplanen

• Et fælles samarbejde på tværs i de 7 Gudenåkommuner og 
interessenter omkring vandhåndteringen i Gudenåen

• Et samlet overblik over virkemidler, handlemuligheder og effekter 
differentieret mht. hvad der kan anvendes på tværs af kommuner og 
hvilke, som kan anvendes lokalt

• Anvendelse af Gudenåmodellen som værktøj til vurdering af 
forskellige tiltag i forbindelse med oversvømmelser langs Gudenåen

• Et værktøj til at kunne prioritere indsatserne 

• Et værktøj til at kunne lave en langsigtet planlægning
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Oplæg 

Henrik Vest og Miriam Jensen 
 

Dette oplæg er ikke tilgængeligt i henhold til loven om webtilgængelighed. 

Har du webtilgængelighedsmæssige spørgsmål til oplæggets indhold, 
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Helhedsplan for Gudenåen

Fremlæggelse af værdianalysen for Gudenåen

24. september 2020

Miriam Jensen, Erhvervs- Ph.d. studerende
Henrik Vest Sørensen, teamleder for Klima og Vand, Region Midtjylland



Værdianalysen

• Opstod i kølvandet på Masterclassen i C2CCC, hvor vi netop arbejdede med 
merværdier i klimatilpasningsprojekter 

• Og med afsæt i aktørlandskabet, som viste hvor mange forskellige interesser 
der er i og langs Gudenåen

• I det hydrauliske modelarbejde for Gudenåen blev der beregnet på forskellige 
scenarier. Hvordan hænger de værdimæssigt sammen med det der opnås? 
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Det der tæller i pressen



Hvad består analysen af?

- Det er en analyse og ikke en kortlægning

- De konkrete hydrauliske beregninger fra DHI, som lige 
nu er ved at blive kalibreret af Orbicon, hvilket sinker 
processen med færdiggørelsen 

- Lokale aktørers syn på og oplevelser af 
oversvømmelser og løsningsforslag hertil gennem en 
række interviews. Det er altså ikke dækkende for alles 
mening

- Hvilke økonomiske interesser er der langs Gudenåen 
Bygger på eksisterende tal og viden. Det giver således 
et billede af størrelsesordener

- Økonomi på virkemiddel og effekt

© Karen Rud Morthorst, Skanderborg Forsyning A/S



Hvad kan analysen bruges til?

• Skabe et overblik over værdier langs Gudenåen
• En forståelse af, at det handler om mere end oversvømmelser
• En indsigt i hvordan værdierne bliver påvirket af oversvømmelserne/høje 

vandstande
• En indsigt i økonomien for virkemidler/scenarier og effekt
• Spændende læsning generelt om interesserne i Gudenåen



Og så til analysen..............................................
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Datagrundlaget

1. DHI- rapport, vandløbsmodel og værdikortlægning
fra 2020

2. En optælling af oversvømmelsesramte bebyggelser
og områder via BBR-udtræk

3. Interviews med 36 lokale aktører.
4. Interviews og sparring med ca. 15 aktører, herunder

blandt andet GudenåSamarbejdet, kommunale
forvaltninger, turistforeninger,
landbrugsorganisationer m.m.

5. Mailkorrespondancer med ca. 70 aktører, herunder
særligt foreninger.

6. Økonomiske analyser
7. Kortmateriale, her f.eks. udsnit fra ”Fund og

Fortidsminder”
8. Analyse af tekst-materiale, her f.eks. kommunernes

tidligere værdikortlægninger fra
klimatilpasningsplaner fra 2014

9. Baggrundsmateriale i form af rapporter,
hjemmesidemateriale og analyse

Vandløbsnetværk og søer inkluderet i vandløbsmodel for 
Gudenåen. Kilde: DHI (2020), figur 4-1.



Omfanget af oversvømmelser - bebyggelser

Ved en 100 års hændelse er:

• 202 mindre bebyggelser ramt, såsom værksteder, udhuse, 
annekser m.m.

• 82 boliger 

• 69 erhvervsmæssige bebyggelser

• 62 sommerhuse

• 30 kulturhistoriske eller fritidsmæssige bebyggelser ramt, 
såsom museer, klubhuse, kirker mfl. 

• 8 tekniske anlæg
.. påvirkede af oversvømmelser

Det er primært byområder der er påvirkede– i det åbne land er 
det andre problemstillinger der er på spil – her særligt 
påvirkninger på arealer 

NB! Verificering af disse tal er ved at blive udarbejdet, og Randers 
Fjord bebyggelser skal tages fra.

Påvirkede bygninger ved en 100-års hændelse, fra udspring til Silkeborg. Kilde: Region Midtjylland, C2C CC



Oversvømmelsesramte arealanvendelsestyper 

Arealanvendelse % Opstrøms % Nedstrøms % Total

Landbrug 9,2 55,0 40,0

Natur 86,7 42,0 56,7

Veje 2,0 2,2 2,2

Boliger 2,1 0,7 1,1

Industri og 
erhverv 0,0 0,1 0,1

Den procentmæssige fordeling af oversvømmelsesramte arealanvendelsestyper opstrøms, nedstrøms og total. 
Kilde: DHI (2020), tabel 7-5. 

• Overordnet set landbrugs-og naturarealer 
der er mest påvirket af oversvømmelser 

• Som det ses udgør natur den mest 
påvirkede arealtype opstrøms, mens 
landbrug udgør den mest påvirkede 
nedstrøms

• NB! Det skal dog her bemærkes at selvom 
veje, boliger og industri/erhvervsarealer 
ikke udgør den største procentmæssige del, 
florerer de ofte med højere værdimæssige 
tab

• Nuancering i tallene ift. Strækninger og 
yderligere beskrivelse af hver kategori de 
her tal mere, f.eks. indenfor 
landbrugsarealerne



Det økonomiske omfang af oversvømmelser
- fra DHI vandløbsmodel

• DHI har ud fra en kortlægning af forskellige arealanvendelsestyper, 
f.eks. landbrug, bebyggelser, natur, industri, infrastruktur mfl. 
skønnet de fremtidige skadesomkostninger ved oversvømmelser på 
disse arealanvendelsestyper

• Her forventes det at de øgede skadesomkostninger fra nu og frem 
til 2050 vil løbe op i ca. 3-4 mio. kr./år for alle arealanvendelsestyper 
ud fra en middel ændring i klimaet.

• Ud fra en maksimumklimaændring vurderer DHI at det vil resultere i 
en meromkostning på ca. 11 mio. kr./år fra nu og indtil 2050.

• NB! Vigtigt at bemærke at dette er et skøn, og ikke inkluderer f.eks. 
skadesomkostninger for kulturhistorie og tekniske anlæg og det er 
ved at blive verificeret af Orbicon WSP

Analyseområde i kortlægning. Kilde: Region 
Midtjylland, C2C CC.



Aktører repræsenteret i undersøgelsen

1. Lodsejere og borgere-
• Lodsejerforeninger, grundejerforeninger, 
lokalråd og borgerforeninger.
2. Landmænd-
• Organiseret i foreninger eller uorganiserede 
landmænd. 
3. De kulturhistoriske interesser-
• Horsens Museum, Skanderborg Museum, 
Museum Silkeborg og Tangeværket.
4. De natur-og miljømæssige interesser-
• Naturstyrelsen, lokale afdelinger af Danmarks 
Naturfredningsforening, Gjern Natur og Uldum 
Kær Naturlaug.
5. Det lokale turismeerhverv –
• Såsom campingpladser, kroer og 
fartøjsudlejere.
6. Foreningslivet –
• Lokale foreninger, såsom sejladsforeninger, 
lystfiskeriforeninger og friluftslivsforeninger.

Aktørlandskabet i C12 Gudenå projektet. 

Andre aktørperspektiver kunne f.eks. være….
1. Uddannelser (skoler, efterskoler, højskoler mfl.)
2. Videnscentre
3. Industri og erhverv
4. Yderligere by-perspektiver og byudvikling

© Karen Rud Morthorst, Skanderborg Forsyning A/S



Aktørperspektiver på oversvømmelser Bred enighed hos lokale aktører om at 
oversvømmelser er en del af åens naturlige 
udsving – men at de:

1. Er blevet voldsommere 

2. Er gået fra blot vinteroversvømmelser til 
også sommeroversvømmelser, indenfor 
de seneste 5-10-15 år

Aktørers antagelser om oversvømmelserne i 
prioriteret rækkefølge:

1. Klimaforandringer

2. Manglende samarbejde mellem 
kommunerne

3. Manglende kommunal handling i den 
enkelte kommune

4. Øget byudvikling

Oversvømmet mark ved Mossø. Foto: Carsten Pedersen.



Aktører fremhæver særligt følgende værditab på 
forskelligartede måder:

1. Økonomiske tab

2. Ikke økonomiske tab, personlige eksempler.
”de sidste 12 år har været en konstant kamp, også 
psykisk!” (indehaver ved Kongensbro Kro)

3. Manglende adgang til åen og dens områder 

4. Ændringer i arealbrug (fra dyrkning til høslæt 
eller afgræsningsarealer) 

5. Ændringer i naturtyperne (fx fra engarealer til 
vådområder)

Disse aktører fremhæver at særligt 
sommeroversvømmelser er problematiske –
dyrkningssæsonen, men at et vist niveau af 
oversvømmelser godt kan accepteres om vinteren. 

Aktørperspektiver på oversvømmelser 

https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/34f0f621-ef80-4b71-bf64-de2413a1c40c/



• Manglende adgang til natur og friluftslivsinfrastruktur kan 
have økonomiske konsekvenser for turismeerhvervet der er 
afhængig af nærheden til naturen
- Eksempel fra Kongensbro Kro, Svostrup Kro og 
aktivitetscentre

• Arealtilstande ændrer sig og leder til eksempelvis at arealer 
tages ud af drift eller tilskud fra EU ikke kan opnås

”Det som kan være en god løsning for nogle interessenter kan 
være en dårlig løsning for andre. Mange ting har en afledt effekt 
der måske kan påvirke os” 
(Interview med Silkeborg Sejlklub).

• Aktører såsom lystfiskeriforeninger, museerne, DN mfl. 
fremhæver at tekniske løsninger ofte kan lede til større 
værditab end selve oversvømmelserne.

• Eksempel fra lystfiskeriet 
COWI vurderede i 2013 at lysfiskeriturismen årligt bidrager 
med et årligt lokaløkonomisk forbrug på 7,7 millioner kr. ved 
et kig på bare nedstrøms
Blot indtjening på medlemskaber generer ca. 3,5 mio. kr./år
Her vil eventuelle tiltag der væsentligt forringer 
vandløbskvaliteten og gydebanker kunne lede til et stort 
økonomisk værditab

Hvilke dynamikker ser vi?

Foto: Per Bisgaard. Kilde: https://www.tv2ostjylland.dk/silkeborg/se-billederne-traeksti-
oversvommet-af-gudenaen



Aktører som turismeerhvervet, DN, 
lystfiskeriforeninger, sejladsforeninger og 
de museale interesser fremhæver tørke 
som en større problematik end 
oversvømmelser grundet

1. Pres på fiskebestandene:

2. Mulighed for at gå på grund med 
sejlbåde

3. Pres på særligt sjældne naturtyper

4. Pres på endnu ikke udgravede 
arkæologiske fund

5. Pres på foreningsaktiviteter i naturen

6. Pres på turismeaktiviteter i naturen og 
på fartøjsudlejning

Aktørperspektiver på tørke

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/historisk-lav-vandstand-i-aaerne-presser-fiskebestanden

https://www.tv2ostjylland.dk/tv2dk/torken-rammer-turbade-har-aldrig-oplevet-
noget-lignende



Løsningsscenarier 

• Hos DHI er søparkering det scenarie der vurderes at have størst effekt med 
1 mio. kr./år i reducerede skadesomkostninger ud af de ca. 3-4 mio. kr./år 

• Søparkering som løsning kan dog ifølge lokale aktører også give 
konsekvenser 

• Jordfordeling/jordkøb er det scenarie der er bredest enighed om på tværs 
af alle aktører  - men med forbehold

• Ådalsparkering har også bred opbakning hos de fleste aktører – særligt 
aktuelt i Illerup Ådal, hvor de forskellige interesser kombineres

• Grødeskæring fremstår som det mest komplekse scenarie med flest 
interesser på spil

• Overordnet set ønsker lokale aktører mere tværgående samarbejde og at 
løsningsscenarier skal koordineres opstrøms som nedstrøms:

”Det virker som om samarbejdet ikke er godt, der er forskellige måder 
at gøre det på i kommunerne, forskellige måder at regulere 
vandet på. Hvorfor er der ikke samme tilgang?” 
(interview med lodsejer i Resenbro)

• Kompleksiteten er stor – og der er mange forskellige interesser på spil –
men også mange lighedspunkter og et fælles fodslaw

© Karen Rud Morthorst, Skanderborg Forsyning A/S



• Friluftslivsinfrastruktur og rekreativ færdsel på arealer til 
Gudenåen 

• Natur og biodiversitet – varieret natur og bevarelse af 
eksisterende natur

• Kulturhistorie 

• Større fokus på udvikling i det åbne land

• Bæredygtig byudvikling 

• Turisme

• Erhvervsmuligheder – sikre og udvikle det daglige levebrød

Hvilke bredere værdier og udviklingsperspektiver fylder særligt hos aktører?
Og kan med fordel inddrages i udviklingen af løsninger



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplæg 

Birgitte Hoffmann 
 

Dette oplæg er ikke tilgængeligt i henhold til loven om webtilgængelighed. 

Har du webtilgængelighedsmæssige spørgsmål til oplæggets indhold, 

er du velkommen til at kontakte Gudenåkomitéens koordinator  

Majbritt Kjeldahl Lassen på tlf. 51 44 49 43; e-mail: makla@silkeborg.dk 

 

 

 
 

 

mailto:makla@silkeborg.dk


Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet
1. Klimatilpasning er et springbræt til

udvikling
2. Eksempler
3. Trends og nye muligheder for 

værdiskabelse og indtjening
www.klimaskolen.dk



Klimaet forandrer sig 

Vådere perioder og varmere
Vi er udfordret på nogle af de 
eksisterende brug af nogle
arealer

- Vi får vådere jorde i nogle områder og perioder med 
tørke og udtørringer i andre … 
- Vi får skader på byggerier, infrastruktur, landbrug, 
kultur og natur … 
- Det koster … den enkelte og samfundet … 
Hvordan skal vi håndtere dette? 

(Visitjuelsminde.dk) 



Vi skal handle og investere - og det kan vi bruge 
som et springbræt for udvikling og værdiskabelse 

Vi kan understøtte:
• En langsigtet klima-

robust udvikling
• Innovative, multi-

funktionelle løsninger
• Værdiskabelse for aktører

og lokalsamfund omkring
åen og i kommunerne

Det er ikke lige meget, hvilke
løsninger ,vi vælger … 

Klima 
tilpasning

Lokal 
udvikling 

Grøn
vækst

www.vandibyer.dk



…

En klima-robust fremtid kræver 
samarbejder og nytænkning 

‘Business as usual’  
Klima-sårbarhed
Ufleksible, mono-
funktionelle løsninger  
Sektor-orientering

Klima-robust udvikling
Tilpasser på den lange bane
Samarbejder og arbejder
innovativt
Har fokus på værdiskabelse og 
udvikling

SøNæs, Viborg



Sildebroådal
Plads til vandet skaber nye muligheder 

for natur og ‘liveability’ 

Niras: https://www.slideshare.net/EVAnetDenmark/naturgenopretning-og-klimatilpasning-i-sillebro-adal



Niras: https://www.slideshare.net/EVAnetDenmark/naturgenopretning-og-klimatilpasning-i-sillebro-adal



Emcher Park
Restaurering og klimatilpasning af flodsystem –
koblet til bæredygtig omstilling i Ruhr

www.metropoleruhr.de

http://www.metropoleruhr.de/


Ex på helhedsplan i stor skala
Klimatilpasning blev
koblet til udfordringer og 
potentialer: 
• Stigende arbejdsløshed
• Manglende investeringer
• Forurening og vandkvalitet
• Oversvømmelser og 

vandhåndtering
• Historiske landskaber og 

bygninger
• Bæredygtig udvikling



Masterplan som afsæt for udvikling
Helhedsplan 2006 – efter
flere års proces:
- 450 lokale projekter i 
samarbejde med 
• 17 kommuner
• Flere regionale

myndigheder
• Vandselskaber
• Virksomheder
• Foreninger og 

sammenslutninger
• Borgere

Samarbejde om 
bæredygtig vand-
håndtering på tværs af
kommuerne - koblet til
- Naturgenopretning og 

biodiversitet
- Rrekretive oplevelser og 

forbindelser
- Erhvervsmuligheder og 

arbejdspladser
- Regionale samarbejder
- Læring og uddanennelse
- Byudvikling og bosætning



En unik mulighed
Vi skal se Helhedsplanen og 
investeringerne i et strategisk
perspektiv:

• Hvilken udvikling skal
Helhedsplanen bidrage
til?

• Hvilke værdier vil vi 
fremme?

• Hvilke strategiske mål
vil vi bidrage til?

Biodiversitet? 
Erhvervsudvikling? 
Friluftsliv? Turisme? 
Landbrugets udvikling? 
Sundhed? Kultur? 
Fællesskaber? Innovation?  
CO2 mål? Læring? 

(Visitjuelsminde.dk) 



Ny måder at bruge arealer på …  

www.politiken.dk



Urbanisering skaber nye behov
for natur

https://www.slideshare.net/KarolineMathilde/urbanisering



De nye landskabs-erhverv

• Potentiale for både iværksættere 
og landdistrikter til at udvikle 
nye landdistriktsøkonomier

• Landbrugs- og ikke-
landbrugsmæssige værdier skaber 
nye multifunktionaliteter

• Supplere by-erhverv med unikke
services, skræddersyet til
landskabet

(Hanne Bat Finke 2016) 

Galleri og 
kunst-

håndværk

Mikro-
fødevare-

produktion

Kursus og 
konsulentvirk

somhed

Udvikling 
og 

vedligehold 
af 

Infrastruktur

Sociale 
tilbud

Nye 
produkter

Sundheds-
tilbud

Uddannelse 
og læring Turisme



Grøn vækst -
lokale arbejdspladser



Vi kan skabe nye muligheder og 
oplevelser med natur og vand 



Nye muligheder i turisme-erhverv



En plan, der skaber ramme
for aktiviteter og salg



Kobler til og 
understøtter
kultur og historie



Klimaskolen  - leg og læring 
www.klimaskolen.dk



Vi kan skabe nye 
mødesteder, samarbejder,  
fællesskaber, demokrati 

Foto: Grundejerforeningen Øresund



Strategisk kobling til sundhed 
kan spare enorme summer i 

sundhedsvæsnet, rehabilitering, 
sygedagpenge og tabt 
arbejdsfortjeneste … 

www.portlandoregon.gov/bes/article/123776





Regional udvikling, der tiltrækker 
børnefamilier



Store fonde har interessse



Vi skal tænke bredt og langsigtet, når vi 
laver en plan for klimatilpasning 

Og koble til de store 
samfundsudfordringer og krav i en 
bæredygtig omstilling …
• Biodiversitet
• Grøn mobilitet
• Sundhed 
• Byfornyelse
• Fra udkant til forkant
• Læring og uddannelse
• Nye indtjeninger for landbrug

• …



Klimatilpasning på den lange bane
- oplæg til diskussion

Hvilke kvaliteter ser vi? 
• Erhvervsmuligheder?
• Natur- og 

landskabsmæssige
kvaliteter?

• Historiske og kulturelle? 
• Kompetencer? 
• Andre?

Hvad vil vi udvikle?
• Hvilke kvaliteter og tilbud vil vi 

gerne fremme?
• Hvad vil vi have ud af det? 
• For vores lokalsamfund?
• For vores børn og deres fremtid? 
• For naturen? 
• Nye erhvervsmuligheder?





Strategisk kobling til sundhedsøkonomi
Forskningen viser, at hvis hver indbygger i London går
eller cykler 20 min. hver dag så vil det spare 
sundhedsbudgetterne over de næste 25 år for 1,7 
milliarder £ - bare i behandlingsudgifter –f.eks. for:
• 85.000 færre som skal behandles for 

hoftefraktur
• 19.200 færre mennesker med demens
• Ca. 18.800 færre Londoner der lider af depression
• 16.400 færre med hjerte-kar problemer
• …
Dertil kommer færre udgifter til sygedagpenge og de 
manglende arbejdsdage og produktion

ARGUMENTATION 
Ved at tale om gang og 
cykling i et mere 
sundhedsfagligt sprog, så 
er der vedtaget en 
ambitiøs plan, der bygger 
bro mellem veje og 
sundhed i London.



Bruge produktion som oplevelse



Udvikle nye produkter

http://www.agrar-plus.dk



Oplevelser + grej + kunnen
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Forord 

Denne rapport er en faglig udredning om grødeskæring i danske vandløb. 
Den er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af forskere ved Aarhus 
Universitet, Købehavns Universitet og Aalborg Universitet under ledelse af 
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Den faglige 
udredning er udarbejdet på opfordring af Miljø- og Fødevareministeriet ved 
Naturstyrelsen i henhold til Kommissoriet for opgaven.  

Vi vil hermed på arbejdsgruppens vegne takke for det gode samarbejde med 
alle parter, der har bidraget til og været involveret i opgavens løsning og 
håber resultatet vil være til nytte i det videre arbejde med vedligeholdelse af 
de danske vandløb.  
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Sammenfatning 

Vandløbsloven har følgende formålsparagraf: 

”§ 1. Ved denne lov tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning 
af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. 

Stk. 2. Fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske 
under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som 
fastsættes i henhold til anden lovgivning.”  

I Danmark er der ca. 70.000 km vandløb, hvor ca. 28.000 km er omfattet af na-
turbeskyttelsesloven, der beskytter mod ændringer af tilstanden bortset fra 
sædvanlige vedligeholdelsesarbejder. Ud af de 28.000 km er ca.19.000 km 
vandløb medtaget i det foreliggende udkast til vandområdeplaner 2015-21, og 
for disse er der endvidere sat bindende miljømål. De resterende ca. 42.000 km 
er små vandløb, hvortil der primært er knyttet afvandingsmæssige interesser.  

Natur- og miljøtilstanden i vandløb har generelt set været i fremgang de se-
neste 30 år som følge af reduceret spildevandspåvirkning og forbedrede fy-
siske forhold, herunder mere miljøvenlig grødeskæring. Omkring 24 % af de 
danske vandløb lever i dag op til vandrammedirektivets krav om god øko-
logisk tilstand. Den største udfordring for at opnå en bedre miljøtilstand i 
vandløb er fortsat forbedring af de fysiske forhold og dermed livsbetingel-
serne for planter, smådyr og fisk.  

Grøde findes i vandløb primært fra juni til september med mindre mængder 
ved opvæksten i maj og ved henfaldet i oktober. Der kan være mindre mæng-
der overvintrende grøde i visse vandløb. I de største vandløb i Danmark er 
grødemængden regel ikke af et omfang, så det medfører en væsentlig påvirk-
ning af vandføringsevnen. Det skyldes den meget ringe mængde lys, der når 
ned til bunden, hvis vandløbet er omkring 1,5 meter dybt eller dybere. Der er 
dog undtagelser fra dette på strækninger, hvor vandet er særlig klart. I vandløb 
med ringe fald (typisk mindre end ca. 0,5 promille) vil strømhastigheden gene-
relt være lavere, og grødevæksten vil derfor kunne påvirke vandstanden mere.  

Grødeskæring gennemføres primært i perioden fra maj til september, især i 
juli og august og i mindre omfang i maj og oktober. Grødeskæring praktise-
res på forskellige måder med varierende principper for skæring og efterla-
delse af uberørt grøde. Der er meget stor forskel på de klimatiske betingelser 
fra år til år, og det vil ofte have større betydning for grødens vækstbetingel-
ser, og dermed vandføringsevnen, end en ændring i grødeskæringsmetoden. 
De observerede effekter af grødeskæring på vandstanden ved mere end 
3.000 skæringer i store og mellemstore vandløb lå mellem 1 og 73 cm med en 
gennemsnitsværdi på 16 cm. Observationerne indikerer således, at der gen-
nemføres skæringer med ringe eller ingen effekt på vandstanden. De største 
grødeskæringseffekter på vandføringsevnen findes i vandløb med ringe 
fald, en vis vanddybde (0,5-1,5 m) og en relativt stor vandføring året rundt. 
Det drejer sig især om nord- og vestjyske mellemstore vandløb med velud-
viklet biomasse. Mindst effekt ses i mindre østdanske vandløb, hvor vand-
dybden normalt ikke er særlig stor i sommerperioden, og alene derfor vil 
den umiddelbare vandstandssænkning ofte ikke kunne blive særlig betyde-
lig. I øst-danske vandløb, som tørrer ud i sensommeren, vil det være hen-
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sigtsmæssigt at undlade at slå grøde for at holde på vandet og dermed beva-
re levesteder for vandløbsplanter og dyr. Genvækst af grøde efter skæring 
har betydning for, hvor længe effekten af en grødeskæring fastholdes. Gen-
væksten er størst i juni måned, mens der ingen genvækst er i efteråret. Sam-
tidig er genvæksten størst i de vandløb, der skæres hyppigst.  

Grødeskæring påvirker den biologiske kvalitet, dels planterne selv men også 
smådyr og fisk, som lever på planterne og i plantedækket. Meget hyppige og 
omfattende grødeskæringer og fysisk vedligeholdelse i vandløbene fjerner 
derfor samtidigt grundlaget for at opnå en god økologisk tilstand vurderet 
ud fra eksisterende tilstandsindikatorer for planter, smådyr og fisk. Den 
økologiske tilstand tilgodeses bedst ved at begrænse både antallet af grøde-
skæringer og omfanget af grødeskæringen (andelen af vandløbsprofilet der 
skæres), samt tidspunktet for grødeskæringen. Overordnet set vil grødeskæ-
ringer, der gennemføres mere end én gang i løbet af planternes vækstsæson 
medføre risiko for, at den økologiske tilstand i type 2 og 3 vandløb, hvor 
DVPI indgår i tilstandsvurderingen, ikke når målopfyldelse. Jo mindre en 
del af biomassen i vandløbet, der skæres, des mindre vil den negative effekt 
være, fordi en større del af plantebiomassen vil være upåvirket af skærin-
gen. Når kun en del af vandløbsprofilet skæres, opstår der nemlig såkaldte 
refugier for planterne, altså områder hvor planterne ikke påvirkes af skæ-
ringen og hvor plantesammensætningen derfor kan udvikle sig naturligt. I 
vandløb, hvor der opstår refugier, kan god økologisk tilstand formentlig op-
nås, såfremt der i refugierne er forekomst af diverse plantesamfund med ka-
rakteristika, der ligner de, der findes i upåvirkede vandløb og det kan derfor 
være muligt at nå målopfyldelse i vandløb, der skæres mere end én gang år-
ligt. Det er helt centralt, at det skal være de samme områder, der skånes for 
skæring fra gang til gang, såfremt der gennemføres flere skæringer årligt, da 
plantesammensætningen ellers hurtigt vil ændre sig henimod større dæk-
ning af skæringstolerante arter som indvirker negativt på DVPI.  

Det er vanskeligt at anbefale særlige grødeskæringsmetoder for på samme 
tid at sikre vandafledningsevnen og den økologiske tilstand. Det skyldes 
bl.a., at vandløb ikke er statiske men undergår formmæssige forandringer 
over tid som følge af den grødeskæringsmetode, der praktiseres. Samtidig 
spiller vandløbenes størrelse og fald, mængde og sammensætning af sedi-
ment, der transporteres (relateret til geologi og arealanvendelse i oplandet), 
plantesammensætning og vandløbets beliggenhed i terrænet en rolle for, 
hvor hurtigt og hvordan formændringerne sker som følge af en given grøde-
skæringsmetode. Formændringerne kan betyde, at strømrendeskæring ek-
sempelvis fører til en indsnævring af tværsnitsprofilet, hvilket i nogle vand-
løb er sket i kombination med en samtidig, naturlig uddybning af profilet. 
Lokalt kendskab til vandløbene er derfor centralt i forhold til sikre det bed-
ste valg af grødeskæringsmetode. 

Forhøjet vandstand kan påvirke afdræningen af de vandløbsnære dyrkede 
arealer og føre til oversvømmelse. Det største afvandingsbehov ligger i vin-
terperioden, mens afvandingsbehovet er mindre i sommerperioden. Grøde-
skæring gennemføres for at forbedre afvandingen fra de dyrkede arealer i 
vandplanternes vækstperiode. Afdræning af vandløbsnær landbrugsjord af-
hænger af en række faktorer, herunder grundvandstand, topografi, jord-
bund og drænenes beliggenhed og beskaffenhed. Afdræningen vil være dår-
ligst på landbrugsarealer med mindre end optimal drændybde samt i topo-
grafisk set flade områder på en jord med lav hydrauliske ledningsevne på 
grund af jordbundens tekstur og struktur. De berørte vandløbsnære land-
brugsarealer er både lavbundsarealer og højbundsjorde. Den sidste gruppe 
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er typisk (men ikke udelukkende) drænede jorde dannet på moræneler i 
Østjylland og på Øerne. 

Grødeskæring løser ikke i sig selv de generelle problemer omkring afdræning 
af landbrugsjord og er ikke tilstrækkeligt til at sikre vandafledningen af de 
vandløbsnære arealer i perioder med megen nedbør, herunder klimabetinge-
de stigninger i afstrømningen. Årsagen er primært, at de største afstrøm-
ningsproblemer findes i perioder, hvor planterne typisk har en lav biomasse i 
vandløbet, og hvor strømningsmodstanden fra planter er begrænset.  

Grødeskæring på faste terminer er ikke et særligt effektivt virkemiddel i for-
hold til at sikre vandafledningen på de dyrkede arealer. Tidspunktet for 
grødeskæring anbefales i højere grad planlagt efter afdræningsbehovet. I 
gennemsnitsår er vandbalancen negativ fra ca. april til ca. august, og afdræ-
ningsbehovet er derfor i de fleste vandløbsnære landbrugsområder begræn-
set i denne periode. Primo august stiger risikoen for positiv nettonedbør 
samtidig med, at der er høstaktiviteter. De efterfølges af jordbehandling og 
såning og derfor et stort behov for at kunne færdes på markerne. Det kræ-
ver, at jordene kan dræne vandet af. Behovsbestemt grødeskæring, dvs. at 
skæringen kun gennemføres, når der er risiko for store afstrømninger, vil gi-
ve en bedre effekt af grødeskæring. Samtidig vil behovsbestemt grødeskæ-
ring begrænse antallet af skæringer og derfor også mindske de negative na-
turmæssige påvirkninger. Online data for vandstand og nedbør samt vand-
balanceberegninger kan nyttiggøres som beslutningsstøtte til, hvornår grø-
deskæringer skal gennemføres. 
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1 Introduktion 

1.1 Baggrund 
Danske vandløb afleder nedbøren (eller mere præcist nettonedbøren, som er 
forskellen mellem nedbøren og fordampningen) fra hele landets samlede 
areal (landbrug, byer, natur, veje mv). Den eneste undtagelse er de mest 
kystnære områder, som afvander direkte til havet via grundvandet. Nedbø-
ren føres via grundvandet eller via dræn frem til nærmeste vandløb, hvorfra 
vandet fortsætter til havet, ofte efter vandløbets sammenløb med andre 
vandløb. Landskabet gennemskæres således af et stort system af bække og 
åer og disse tillægges (ud over deres afvandingsfunktion) en vigtig natur-
mæssig og rekreativ betydning for samfundet.  

Vandafledningssystemet omfatter dræn, vandløb og grøfter, hvor drænene 
og grøfterne er etableret for at forbedre en afvanding, mens vandløbene er 
naturlige og findes, hvor vandet naturligt vil samle sig og hvor der er til-
strækkeligt fald til at sikre en ensrettet vandbevægelse 

Gennem de seneste århundreder, og særligt i perioden 1850 -1950, er noget 
nær alle vandløb i større eller mindre grad blevet ændret af menneskelig ak-
tivitet, primært af afvandingsprojekter, som har haft til formål at transfor-
mere vådområder til landbrugsjord. Ved disse projekter er vådområder ble-
vet drænet med grøfter og rørdræn, samtidigt med at vandløbene er blevet 
reguleret (udrettet, sænket, rørlagt mv.). Trods disse betydelige ændringer 
følger de regulerede vandløb i store træk nogenlunde de oprindelige vand-
løbs forløb. Det er disse fortidige afvandingsprojekter, der i mange tilfælde 
har været udgangspunktet for de linieføringer, længdeprofiler og tværsnit 
for vandløbene, der arbejdes med i dag. Disse fysiske forhold for vandløbe-
ne er for de offentlige vandløb sammenfattet i vandløbsregulativerne, som er 
udgangspunktet for vedligeholdelsen af vandløbene (se 2.1). 

De nævnte fysiske ændringer har påvirket den biologiske kvalitet i form af 
forringelse af levesteder for dyr og planter. Vedligeholdelse af vandløbene 
til sikring af deres vandføringsevne og udledning af spildevand er sammen 
med de store fysiske ændringer de mest betydende påvirkningsfaktorer for 
vandkvaliteten og den biologiske kvalitet i vandløbene. I de senere år er 
spildevandspåvirkningen blevet væsentlig reduceret, især i store og mellem-
store vandløb, hvor der er gennemført en del restaureringstiltag, hvoraf 
Skjern å nok er det mest kendte, og grødeskæring gennemføres her mere 
miljøvenligt end for 30 år siden, hvilket alt sammen har påvirket kvaliteten i 
positiv retning. Det kan fx observeres i de årlige målinger af den biologiske 
vandløbskvalitet, hvor andelen af vandløb med stærk påvirket fauna, er ble-
vet reduceret over perioden 1994-2014 og andelen af upåvirkede eller svagt 
påvirkede vandløb er gået frem (figur 1.1).  

Der er sket en omfattende reduktion i spildevandsbelastningen siden 1989, 
og yderligere reduktioner, om end i betydeligt mindre skala, i form af re-
duktion af spildevandspåvirkning fra spredt bebyggelse i det åbne land for-
ventes at føre til yderligere forbedringer.  Den anden væsentlige faktor for at 
opnå god økologisk tilstand i en større del af vandløbene er en forbedring af 
de fysiske forhold, fx bundforhold for planter og dyr, planter som hjemsted 
for dyr og fri passage for især fisk (Wiberg-Larsen et al, 2014). Vandløbsved-
ligeholdelse, herunder grødeskæring, er af væsentlig betydning for de fysi-
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ske forhold, idet grødeskæring påvirker planterne i sig selv og deres funkti-
on som levested for smådyr og skjulested for fisk. 

 

1.2 De danske vandløb 
Der findes ca. 70.000 kilometer vandløb i Danmark, heraf er ca. 75 % private 
og ca. 25 % offentlige. De private vandløb er primært grøfter og mindre vand-
løb, mens de offentlige vandløb omfatter både små og store vandløb. Af de 
70.000 kilometer er ca. 19.000 km omfattet af Lov om Vandplanlægning, mens 
ca. 28.000 km er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. I alt er omkring 28.000 
km vandløbsstrækning omfattet af den ene eller begge lovgivninger. Endelig 
er der krav om gunstig bevaringsstatus i vandløb beliggende i NATURA 2000 
områder. Samlet set viser disse tal, at ca. 27% af vandløbsstrækningerne har 
bindende natur- og miljømål for tilstanden, mens yderligere ca. 13% er omfat-
tet af naturbeskyttelsesloven, der beskytter mod ændringer af tilstanden bort-
set fra sædvanlige vedligeholdelsesarbejder.  

Naturgivne forhold spiller en væsentlig rolle for fordelingen af planter, 
smådyr og fisk i danske vandløb, idet især vandløbenes størrelse er af be-
tydning. Det er årsagen til, at vandløbene i den administrative praksis ind-
deles i type 1-3 som funktion af netop størrelsen. Type 1 er de små vandløb  
(0-2 m; opland <10 km2), mens type 2 er mellemstore (2-10 m; opland 10-100 
km2)  og type 3 store vandløb (>10 m; opland >100 km2). Alle type 2 og 3 
vandløb er omfattet af Lov om Vandplanlægning, mens kun type 1 vandløb 
med dokumenteret høj naturværdi i form af en god-høj tilstandsklasse eller 
et fysisk potentiale til at få det, er omfattet, hvilket er ca. 10.000 km. 

De danske vandløb er gennemgående små, lavvandede og med et beskedent 
fald. I danske vandløb er faldet typisk 0,1-5 promille. Vandløbene har overve-
jende lave til middelhøje strømhastigheder samt en blød bund af især sand, 
men ofte iblandet finkornet silt og mudder samt stedvis grus og sten (Sand-
Jensen og Lindegaard, 2004). Disse miljøforhold tilbyder optimale forhold for 
udvikling af vandplanter (Baatrup-Pedersen 2000, Sand-Jensen et al. (red.) 
2006). Dog er der undtagelser i vandløb med høj grad af beskygning og born-
holmske vandløb med klippebund. I alle andre danske og tilsvarende nord- 
og mellemeuropæiske vandløb er deres fysiske udformning og smådyrenes og 
fiskenes forekomst og tilpasninger i betydelig grad udviklet i overensstem-
melse med planternes økologiske nøglerolle (Sand-Jensen 1997).  

Figur 1.1. Udvikling i Dansk 
Vandløbs Fauna Indeks i perio-
den 1994-2014 (Wiberg-Larsen 
et.al., 2015). FK1-3 tildeles vand-
løb, der har en stærk eller meget 
stærk påvirket fauna; FK4 svarer 
til vandløb med moderat påvirket 
fauna og FK5, 6 og 7 svarer til 
vandløb, hvor faunaen er upåvir-
ket eller svagt påvirket. 
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1.3 Vandstand og vandføringsevne i vandløb 
Det er vandspejlets fald, som får vandet til at strømme ned ad vandløbet fra 
højere til lavere beliggende arealer. Vandstanden i vandløbene afhænger 
primært af vandføringen, altså hvor meget vand, der strømmer i vandløbet. 
Vandføringen i et vandløb på et givent tidspunkt bestemmes af tilførslen af 
vand opstrøms, som styres af nettonedbøren (forskellen mellem nedbør og 
fordampning), oplandets form, areal og topografi, vandindholdet i jorden, 
grundvandsstanden, dræn og jordenes hydrauliske egenskaber. Desuden 
kan befæstning af arealer på grund af infrastruktur (veje, bebyggelse) og ud-
løb fra rensningsanlæg og lignende have indflydelse på vandføringen. 

Udover vandføringen afhænger vandstanden også af vandløbets dimensio-
ner (bredde, dybde og fald) samt af strømningsmodstanden ved vandets 
kontakt med vandløbsbunden, brinkerne og andre faste genstande samt ved 
kontakten med undervandsplanter og kantplanter. Vandløbets strømnings-
modstand kan beskrives ved hjælp af en empirisk fastlagt koefficient, Man-
ningtallet, der er en slags ruhedsparameter. Den er et udtryk for grødens og 
vandløbsprofilets modstand mod vandets strømning. En stor tilført vand-
mængde opstrøms fra, en ringe hældning på en å-strækning, og stor mod-
stand i form af grøde og andre bremsende elementer fører alt andet lige til 
en højere vandstand. 

Et vandløbs evne til at aflede vand kan udtrykkes ved en såkaldt Q-H relation 
(figur 1.2, Box 1), der beskriver sammenhængen mellem vandføring og vand-
stand. Vandføringsevnen er defineret som den mængde vand, der kan passere 
ved en bestemt vandstandskote. Hvis modstanden stiger fx i løbet af foråret, 
når grøden vokser, vil Q-H kurven blive stejlere og ligge over den viste kurve 
på figur 1.2 Hvis grøden skæres, falder modstanden og Q-H kurven vil ligge 
lavere. Ved en bestemt vandstadskote H vil der kunne passere mere vand, jo 
lavere kurven ligger, dvs. jo mindre modstanden i vandløbet er. 

Variationer i vandføringsevnen kan lettest illustreres ved at se på ændringer 
i vandstanden ved en antaget bestemt vandføring, en såkaldt kontrol- eller 
styrevandføring. Den udtrykker vandstanden, når der løber en bestemt 
mængde vand i vandløbet. Ved denne faste vandføring vil vandstanden væ-
re højere jo større modstanden er (jo højere Q-H ligger) og lavere jo mindre 
modstand, der er, fx når grøden lige er skåret. Når man ud fra samtidige må-
linger kender variationerne i sammenhængen mellem vandstand og vandfø-
ring, kan man beregne kontrolvandstanden ved en valgt værdi af vandfø-
ringen. Udviklingen i kontrolvandstanden er dermed et direkte udtryk for 
vandføringsevnen, så forøgelse af kontrolvandstanden svarer til reduktion i 
vandføringsevnen og vice versa.   

I store dybe åer er tværsnitsarealet meget stort, og da modstanden mod 
strømningen kun sker i kontakten med bunden, siderne og planter, der op-
fylder en lille del af tværsnitsarealet, er deres samlede effekt begrænset. Det 
samme er tilfældet, når vandløbet bliver meget dybt og tværsnittet stort ved 
høje vandføringer. I et smalt vandløb er vandstanden højere end i et bredt 
vandløb ved samme vandføring, og når der vokser planter i vandløbet, sti-
ger vandstanden tilsvarende, selvom vandføringen er konstant. Forhindres 
vandstrømmen lokalt i vandløbet, vil det ligeledes få vandstanden til at stige 
på en kortere eller længere strækning ovenfor forhindringen. Under forud-
sætning af, at der er tilstrækkeligt fald nedstrøms, og at der ikke er lokale 
forhold, der bevirker en opstuvning af vandet, eller andre forhindringer som 
eksempelvis en underdimensioneret vejunderføringer, vil en opgravning og 
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uddybning af en vandløbsstrækning give et tilsvarende fald i kontrolvand-
standen og dermed stigning i vandføringsevnen. 

Box 1. Vandføring og vandstand i vandløb 
 
Sammenhængen mellem vandføring og vandstand beskrives ved en Q-H relation (figur 1.2), der udtrykker 
vandstandens variation med mængden af vand, der løber i vandløbet. Jo større modstand, der er i vandlø-
bet (lavere Manning tal), jo hurtigere stiger vandstanden ved en given forøgelse i vandføringen svarende til 
at Q-H kurven bliver stejlere. Tilsvarende bliver vandføringsevnen større og Q-H kurven fladere når mod-
standen falder fx ved grødeskæring. For at sammenligne forskellige situationers vandføringsevne bruger 
man begrebet kontrolvandstand, som er vandstanden ved en bestemt vandføring med ved forskellig mod-
stand. Variationen i kontrolvandstanden udtrykker således variationen i vandføringsevnen dvs. vandløbets 
evne til at transportere vand bort.  
  
Q= a*(H-H0)

b 

hvor 
Q = vandføring, m3/s 
H = kote til vandspejlet (cm)  
H0= kote til referenceniveau (normalt vandløbsbunden) (cm) 
a og b er konstanter som afhænger af modstanden og tværsnitsgeometrien (a og b findes ved kurvetilpas-
ning). 
 

Figur 1.2. Illustration af Q-H rela-

tion.  

 
En alternativ metode til at udtrykke vandføringsevnen og Q-H-relationen sker ofte via Manning-formlen 
(Brorsen og Larsen, 2009).  Manning- formlen (vist nedenfor) angiver vandføringen (Q), der kan strømme 
gennem vandløbets tværsnitsareal (A) med tilhørende hydraulisk radius (R)  som funktion af vandspejlets 
hældning (S) og Manning-tallet (M). A og R afhænger af tværsnittets geometri og vandstanden.  Manning-
tallet (M), med enheden m1/3s-1, ses ofte i den internationale litteratur erstattet af 1/n, hvor n betegnes 
”Manning’s n”  
 

  Q = A M R2/3 S1/2 
A = areal af strømningstværsnit (m2)  
M = Manning-tallet (m1/3s-1) (empirisk bestemt) 
R = hydraulisk radius (m),  R = A/P , (R er ca. lig vanddybden) 
P = våd perimeter (m), (P er omkredsen af strømningstværsnittet minus bredden af vandoverfladen) 
S = hældning på vandspejlet, (dimensionsløs, sættes ofte lig vandløbsbundens fald) 
 
Manning-tallet for vandløb kan variere betydeligt fra år-til-år og fra vandløb til vandlob. Det afhænger 
kraftigt af grødemængden i vandløbet og i sommersæsonen, hvor grøden vokser, aftager Manning-tallet 
med tiden, og det kan kun antages at være konstant i få dage. 
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1.4 Grødeskæringens kompleksitet 
Grødeskæring gennemføres for at reducere planternes strømningsmodstand 
og dermed reducere vandstanden i vandløbet. Forhøjet vandstand kan både 
påvirke dræningstilstanden af de dyrkede arealer og føre til oversvømmelse af 
nærliggende arealer. Der findes en række metoder til skæring af grøde, manu-
elle (med le) og med maskiner påmonteret knive. Strategien for skæring af 
grøden kan være at fjerne større eller mindre dele af grøden og den kan fore-
tages på forskellige tidspunkter og med forskellig hyppighed i den periode, 
hvor der er grøde – dvs. almindeligvis maj-oktober. Det er kommunernes an-
svar at planlægge og gennemføre grødeskæring i de offentlige vandløb (25 %), 
så regulativerne overholdes, mens det er de private lodsejeres ansvar at plan-
lægge og gennemføre vedligeholdelse i de private vandløb (75 %).   

Som udgangspunkt indebærer grødeskæring en negativ påvirkning af vand-
løbskvaliteten. Jo mere grøde, der bortskæres, desto større er den negative 
påvirkning for planterne, smådyrene og fiskene. Ved grødeskæring sænkes 
vandstanden, strømmønstrene ændres og tabet af den fysiske struktur, som 
planterne udgør, fjerner skjul for fisk og smådyr og substratet for smådyr og 
mikroorganismer. Derfor er grødeskæring et voldsomt indgreb for de øko-
logiske tilstandselementer.  

I arbejdet med udvikling af grødeskæringsmetoderne har det overordnede 
mål været på samme tid at bevare vandløbets vandføringsevne og sikre de 
miljømæssige forhold (jf Vandløbslovens bestemmelser), ved at efterlade en 
delmængde af planterne og dermed også levesteder for smådyr og fisk i 
vandløbene (Skov- og Naturstyrelsen 2007a). Denne balance er imidlertid 
vanskelig at ramme i et meget komplekst system, hvor flere forhold spiller 
ind på både vandføringsevnen og miljøforholdene, herunder både land-
brugspraksis, en række klimatiske, geologiske og andre naturbestemte fak-
torer samt en række påvirkningsfaktorer, som alle direkte eller indirekte in-
fluerer på den økologiske tilstand vurderet på basis af sammensætningen af 
plante-, smådyrs- og fiskesamfundene. Grødeskæring udgør således en risi-
ko for ikke at kunne opnå god økologisk tilstand og for ikke at kunne opfyl-
de miljømålene for den fysiske tilstand og for planterne, smådyrene og fi-
skene. 

1.5 Rapportens indhold 
Denne rapport er en faglig udredning om grødeskæring, som udover en gen-
nemgang af den faglige viden om grødeskæringens effekter på afvanding og 
miljøkvalitet præsenterer anbefalinger til, hvordan grødeskæring bedst udfø-
res i de vandløb, hvor der er flere hensyn, der skal varetages. Disse hensyn 
omfatter samtidige hensyn til afvanding og miljømæssige krav til vandløbs-
kvaliteten fastsat i anden lovgivning jf. vandløbslovens formålsbestemmelse. 
Den danske implementering af Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet 
fastsætter mål for den natur- og miljømæssige tilstand, mens Naturbeskyttel-
seslovens § 3 beskytter mod ændringer af den fysiske tilstand.  

Rapporten baserer sig på den eksisterende litteratur i videnskabelige tids-
skrifter såvel som i tekniske og videnskabelige rapporter. Der anvendes så-
vel nyere som ældre litteratur, idet mange fundamentale forhold omkring 
grøde og effekter af grøde er blevet studeret over en længere årrække. Viden 
om grødeskæring blev senest sammenfattet i 2007-2008 (Skov- og Natursty-
relsen, 2007a; Skov- og Naturstyrelsen, 2007b). Grødeskæringens effekt og 
særligt effekten af forskellige grødeskæringsmetoder og strategier på vand-
føringsevnen og på vandløbskvaliteten er kun i meget begrænset omfang 
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dokumenteret systematisk. Det gør det vanskeligt at uddrage erfaringerne af 
den grødeskæring, der finder sted og har fundet sted i de danske vandløb. 
På grund af den omfattende dræning, der blev gennemført i første halvdel af 
sidste århundrede, har der siden begyndelsen af 1970’erne ikke har været 
fokus på landbrugsmæssige effekter af dårlig dræning. Den forskning, der er 
udført, er derfor overvejende udført før 1975 og havde mere fokus på land-
brugs- end miljøaspekter og afspejlede de afgrødevalg og landbrugsmeto-
der, der var gængse på det pågældende tidspunkt.  

I kapitel 2 gennemgås kort en række relevante problemstillinger for grøde-
skæring, herunder forvaltningsmæssige rammer, vandløbenes funktion, grø-
dens funktion i vandløb og kendte grødeskæringsmetoder. Kapitel 3 gennem-
går den kendte viden om grødeskæringens effekter på vandstand og vandfø-
ringsevne og kapitel 4 grødeskæringens effekter på den økologiske tilstand i 
vandløb. Andre afledte effekter på miljø herunder sedimenttransport og næ-
ringsstoffer beskrives i kapitel 5.  Sammenhængene mellem forholdene i åen, 
forholdene opstrøms og nedstrøms for en strækning og de omgivende arealer 
herunder årsager til de variationer, der kan observeres, gennemgås i kapitel 6. 
I kapitel 7 sammenfattes viden om de kendte grødeskæringsmetoder og deres 
effekt. Kapitel 8 indeholder konklusion og anbefalinger. 
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2 Grødeskæring i vandløb 

2.1 Vandløbslovens forvaltningsmæssige rammer for grøde-
skæring 

2.1.1 Vandløbsloven 

Vandløbsvedligeholdelse, herunder grødeskæring er reguleret via Vand-
løbsloven og med udgangspunkt i lovens formålsparagraf: 

”§ 1. Ved denne lov tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning 
af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. 

Stk. 2. Fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske 
under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som 
fastsættes i henhold til anden lovgivning.” 

De generelle betingelser for hvordan vedligeholdelse kan foregå specificeres i 
§27, mens de specifikke bestemmelser for vedligeholdelse af vandløb, herun-
der for grødeskæring, ligger for offentlige vandløb i vandløbsregulativer ud-
arbejdet med hjemmel i Vandløbsloven. Ifølge lovens §12 skal et regulativ in-
deholde bestemmelser for: 1) vandløbets skikkelse eller vandføringsevne; 2) 
vandløbets vedligeholdelse; 3) ændringer i retten til sejlads; 4) restaurerings-
foranstaltninger og 5) beslutning om friholdelse af arealer langs vandløb. 

For private vandløb gælder: § 15. Vandløbsmyndigheden kan fastsætte be-
stemmelser om vandløbets skikkelse eller vandføringsevne. 

Et væsentligt element i et regulativ er således vandløbets vedligeholdelse, 
herunder grødeskæring. Bestemmelserne om grødeskæring kan være ud-
formet forskelligt, men vil typisk være fastlagt med faste terminer for skæ-
ringerne i perioden maj-oktober, samt den metode, der skal anvendes (fuld-
skæring, strømrendeskæring eller lign.). Regulativerne er således det lov-
mæssige grundlag for grødeskæringen og de skal sikre, at grødeskæringen i 
offentlige vandløb gennemføres på en sådan måde, at den i overensstem-
melse med vandløbslovens §1 kan bidrage til opfyldelse af miljømålene. 

Det er væsentligt at understrege, at det alene er de vandløb, der er omfattet 
af beskyttelse i henhold til anden lovgivning end vandløbsloven , hvor ved-
ligeholdelsen skal ske under hensyntagen til vandløbskvaliteten. Øvrige 
vandløb skal alene sikre afledningen af vand, med mindre der er hensynta-
gen til anden anvendelse af vandløbet (fx dambrug). 

En udredning fra 2007 (Naturstyrelsen, 2007a) beskriver, hvorledes vand-
løbslovens hensyntagen til hhv. afvandingsinteresser og miljømål har været 
håndteret historisk set. Det blev her vurderet, at grødeskæring var en af de 
væsentlige årsager til, at mange vandløb fortsat ikke havde målopfyldelse 
(se fx figur 1.2), og at afvandingsinteresserne i den gældende forvaltning ge-
nerelt vejede tungere end natur- og miljøhensynet. 

2.1.2 Sammenhæng mellem grødeskæring og miljømål 

Der er på nuværende tidspunkt en overgang mellem den hidtidige planlæg-
ning af målsætninger for vandløb i henhold til Vandrammedirektivet (i regi 
af Lov om miljømål og gældende vandplaner 2009-15) og den fremadrettede 
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(i regi af Lov om vandplanlægning, udkast til Vandområdeplaner 2015-21). 
Vandrammedirektivets formål er, at de europæiske vandområder skal opnå 
god økologisk tilstand, hvor god tilstand betyder, at de biologiske kvalitets-
elementer kun må afvige lidt fra referencetilstanden - dvs. der opereres med 
en absolut og dokumenteret referenceramme. Referencetilstanden er de øko-
logiske forhold, der findes i en given type vandområde under forhold upå-
virkede af menneskelig aktivitet.  

”De miljømæssige krav til vandløbskvaliteten”, som det nævnes i Vandløbs-
lovens §1, fastsættes i forbindelse med den planlægning, der er beskrevet i 
Lov om Vandplanlægning. Loven sætter imidlertid kun de overordnede 
rammer for vandløbenes målsætninger.  De konkrete målsætninger for vand-
løbene er foreslået fastsat i bekendtgørelse om miljømål, der forelå i udkast til 
høring i foråret 2015 sammen med udkast til Vandområdeplaner for perioden 
2015-21. I forbindelse med samme høring var der også udsendt udkast til be-
kendtgørelse om indsatsprogrammer. For vandløb er der anført, at ”foran-
staltninger til opfyldelse af miljømål for vandløb omfatter restaureringer m.v. 
samt begrænsning af forurening fra punktkilder”. Ændret grødeskæring ind-
går således ikke som et specifikt virkemiddel til at nå miljømålene, idet det i 
2014 blev besluttet, at ændret vandløbsvedligeholdelse ikke skal indgå som 
aktivt virkemiddel i vandområdeplanen for anden planperiode. 

Danmark tilsluttede sig i 1992 FN’s biodiversitetskonvention og har både i 
EU og nationalt forpligtet sig til at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten in-
den 2020. Denne forpligtelse gælder også for vandløbets organismer. Der-
udover findes der i vandløb naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat-
direktivet. Det drejer sig om tre naturtyper og 6 arter, heraf to muslinger og 
fire fisk. 

2.2 Grøde i vandløb 

2.2.1 Plantetyper og -arter 

Den samlede pulje af undervandsplanter er høj (ca. 51 arter) i danske vand-
løb. Artspuljen er lige så stor (ca. 45 arter) for amfibiske planter, der både 
kan vokse i luft og under vand, og endnu større (ca. 75 arter) for overvejende 
landplanter, der kan overleve kortvarigt under vand i tilfælde af høj vand-
stand (Sand-Jensen 1997).  

En undersøgelse gennemført sidst i 1990’erne af 200 danske vandløbsstræk-
ninger viste, at især undervandsplanter og de amfibiske plantearter er hyp-
pigt forekommende med ca. tredjedel til halvdelen af alle registreringer (Riis 
et al. 2000). Biodiversiteten af planter i vandløb er således ganske betydelig 
og af national betydning og i flere tilfælde tillige af international betydning. 
Nationale og internationale målsætninger og forpligtelser for vandløbsplan-
terne indgår i de forpligtigelser, der danner rammer for forvaltningen af 
vandløbene (se afsnit 2.1.2 og 4.9).  

De dominerende plantearter i vandløb er præget af, at de har været påvirket af 
intensiv fysisk forstyrrelse, som ensretter samfundene og eliminerer de mest 
følsomme arter. Den almindeligste art, enkelt pindsvineknop, voksede i slut-
ningen af 1990’erne på ca. tre fjerdele af 200 undersøgte vandløbsstrækninger. 
Den tåler bedre end andre arter grødeskæring, hvorunder bladene klippes eller 
skæres af, men vækstpunktet efterlades intakt i bunden, så nye blade hurtigt 
kommer op på samme måde, som man kender det fra plænegræs.  
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Enkelt pindsvineknop er ikke den art, som vokser hurtigst (3-5 % per dag), 
men sammen med sin nære slægtning, grenet pindsvineknop (forekomst i 
ca. halvdelen af registreringerne) har arten den hurtigste genvækst. Pindsvi-
neknop kan genopbygge den samme biomasse hurtigt efter en omfattende 
grødeslåning (Figur 2.1), mens biomassen holder sig på et lavere niveau i 
længere tid for de øvrige arter (Sand-Jensen et al. 1989). Genvæksten er lang-
sommere for vandranunkel, vandstjerne, vandpest og vandaksarter med 
spidsvækst, hvor vækstpunkterne fjernes ved grødeslåning.  

 
Arter af vandstjerne og arter af vandranunkel var også i slutningen af 
1990’erne hyppige repræsentanter i danske vandløb. Arter af vandstjerne 
vokser med nogenlunde samme hastighed som enkelt pindsvineknop, mens 
arter af vandranunkel kan vokse mindst dobbelt så hurtigt. Det gælder også 
en anden hyppig art, børstebladet vandaks. Men da begge artskomplekser 
og børstebladet vandaks har vækstpunkter i spidsen af skuddene, rammes 
de hårdere af grødeskæring end pindsvineknop og genvæksten bliver lang-
sommere, fordi de i langt mindre grad kan lukrere på nytilvækst fra stæng-
ler og et intakt vækstpunkt i vandløbsbunden. At de alligevel er hyppige i 
danske vandløb beror sandsynligvis på to forhold. Vandstjerner og vandra-
nunkler kan bedre overvintre med en lille biomasse end enkelt pindsvine-
knop og derfor få en kickstart tidligt om foråret (Thyssen et al. 1990). De 
spreder sig også effektivt med drivende skud, som fanges omkring sten eller 
andre ujævnheder på bunden, kan slå rod og danner en ny bestand (Riis og 
Sand-Jensen 2006). 

Figur 2.1. Sæsonændringer i mængden af børstebladet vandaks (øverst) og enkelt pindsvineknop (nederst). Biomassen er vist 
på logaritmisk skala. Efter grødeskæring (efter pludselig dyk i biomassen) vokser enkelt pindsvineknop hurtigt tilbage. Efter 
Sand-Jensen (1997, Figur 6.7).  
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Vandpest var også en almindelig vandplante i vandløbene i 1990’erne, som 
vokser hurtigt og har en begrænset genvækst fra underjordiske dele. Også 
vandpest spredes effektivt med drivende kortskud, som er tungere end 
vand og derfor lægger sig til hvile og kan vokse frem på steder med lav 
strømhastighed og finkornet sediment (Riis og Sand-Jensen 2006). 

Hyppige amfibiske planter dengang var smalbladet mærke og eng-
forglemmigej, der voksede på ca. halvdelen af de undersøgte strækninger.  
Derudover findes en lang række forskellige sumpplanter i vandløbene som 
fx rørgræs, høj sødgræs og grenet pindsvineknop, og dækningen af disse er 
stor især i mange af de mindre vandløb med relativ lav sommervandføring. 

2.2.2 Grødens udvikling og grødeslåning over året 

Grøden findes især i månederne juni til september. Det er samtidig den perio-
de på året, hvor vandføringerne er lavest. Fra oktober til og med maj er grø-
den sædvanligvis sparsomt udviklet, og det er det tidsrum, hvor vandførin-
gerne til gengæld er højest (Figur 2.2). Der er dog visse forskelle i grøde-
mængde om vinteren mellem vandløb på øerne og i Jylland og mellem små 
bække og store dybe åer. I de fynske og sjællandske vandløb er der uanset 
størrelse sædvanligvis ingen grøde om vinteren (Figur 2.2). I de jyske vandløb 
er grøden fraværende eller sparsom om vinteren i de større åer, hvorimod der 
kan findes en vis overvintrende biomasse især i de grundvandsfødte bække 
og små åer såsom Kastberg Å og Gryde Å (Figur 2.3). I Gryde Å var biomas-
sen på den uforstyrrede strækning gennem det militære øvelsesterræn i de fle-
ste vintre på 40-50 g tørstof m-2, mens biomassen om sommeren er omkring 
200 g m-2, altså 4-5 gange højere. I de to vestjyske vandløb Fjederholt Å og Ra-
bis Bæk var vinterbiomassen på henholdsvis 0 og 20 g m-2 og sommerbiomas-
sen var også her omkring 200 g m-2 (Thyssen et al. 1990). Især smalbladet 
mærke og vandranunkel kan have en vis biomasse om vinteren. Forskellene i 
vinterbiomasse mellem vandløb på øerne og i Jylland og mellem bække og 
større åer skyldes især forskelle i lystilgængelighed. I de østdanske vandløb er 
vandføringen og vandstanden meget højere om vinteren end om sommeren 
(Figur 2.2) og sammen med lav solindstråling om vinteren fører det til util-
strækkeligt med lys til undervandsplanterne i de mellemstore og store vand-
løb (Sand-Jensen et al. 1989). Ofte er lysnedtrængningen gennem vandet om 
vinteren også mindre pga. stor lysdæmpning fra mange opslemmede partikler 
fra bunden, brinkerne og tilløbene. I især de vestjyske vandløb tilføres det me-
ste vand fra grundvandet, og det dæmper variationen i vandføring og vand-
stand over året (Figur 2.3), så visse vandplantearter kan opretholde en lav vin-
terbiomasse i de lavvandede bække, mens de forsvinder om vinteren i de dy-
bere åer, hvor lyset absorberes ved passage gennem det dybere vand. I de lav-
vandede stryg kan der til gengæld være overvintrende grøde. I lysåbne lav-
vandede kildefelter kan der både i øst- og vest-Danmark forekomme en lav 
biomasse af amfibiske planter om vinteren, fordi vandet ikke fryser og lyset 
ikke dæmpes væsentligt pga. lav vanddybde.   
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Figur 2.2. Sæsonudvikling af den 
gennemsnitlige vandføring 
(øverst) og mængden af grøde 
(nederst) i den mellemste del af 
Suså i tre år. Suså er et østdansk 
vandløb i Sydsjælland. Strømha-
stigheden falder om sommeren, 
når vandføringen reduceres og 
grøden vokser op. Efter Sand-
Jensen et al. (1989a) og Sand-
Jensen (1997, Figur 6.6).  
 

Figur 2.3. Sæsonudvikling i den 
gennemsnitlige vandføring 
(øverst) og mængden af grøde 
(nederst) i Gryde Å i løbet af en 
årrække på en strækning gen-
nem det militære øvelsesterræn 
syd for Holstebro. Efter Thyssen 
(1990) omtegnet af Sand-Jensen 
(1997, Figur 6.4). 
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Behovet for grødeskæring af hensyn til vandafledning er knyttet til perioden 
maj til oktober, men især juni til september og med de største behov juli-
august. Tidspunktet for grødeskæring ligger da også almindeligvis i perio-
den juni til september. I specielle år med et varmt solrigt efterår kan der dog 
være en betydelig biomasse af vandranunkler allerede i maj og ind i oktober. 
Det kan være forstærket af en tidlig sommerskæring, der giver plads og lys 
til planterne og udløser genvækst i høj- og sensommer. Der findes mange 
hydrometriske dataserier, som demonstrerer, hvornår grødeudviklingen be-
gynder, topper og forsvinder (Kapitel 3). 

I en del østdanske vandløb er vandføringen meget lav i sensommeren, og 
der er risiko for alt for lave vandføringer og vandstande i vandløbet til at 
sikre overlevelsen af smådyr og især fisk. I takt med at vandføringen falder, 
vokser der også sumpplanter ind i vandløbet fra vandløbets kanter og brin-
ker. Egentlig udtørring forekommer ofte. I sådanne vandløb vil det være 
hensigtsmæssigt at undlade at slå grøde eller at fokusere på skæring af 
sumpplanter for at holde på vandet og dermed opretholde den økologiske 
tilstand i vandløbene. 

I de overvejende grundvandsfødte vestjyske vandløb varierer vandføringen 
som nævnt mindre over året (Figur 2.3). Her kan der i de små lavvandede 
vandløb være en lav overvintrende biomasse, og betydelige biomasser kan 
optræde allerede i maj, hvorfor tidspunktet for eventuel grødeskæring kan 
være fremrykket til juni.       

2.3 Grødens økologiske rolle i vandløb 

2.3.1 Strømning, vandstand, sedimentation og stoftransport 

Den store interesse for grøden i vandløb skyldes, at den spiller en økologisk 
nøglerolle for de fysiske, kemiske og biologiske forhold (Figur 2.4). Man ta-
ler ligefrem om grøden som en økologisk entreprenør.  

Figur 2.4. Oversigt over grødens rolle for vandløbenes fysiske og biologiske forhold. Efter Sand-Jensen og Lindegaard (2004, 
Figur 6.1). 
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Vandets strømning modificeres af planterne, som dæmper strømmen og 
skaber læ inde i og bag bestandene, mens strømmen omvendt accelereres og 
skaber øget turbulens langs bestandenes eksponerede overflader. Det lokale 
strømlæ stabiliserer bunden mod transport og ophvirvlen af partikler og 
øger tillige chancerne for udfældning på bunden af fine partikler i suspende-
ret transport i vandet. Acceleration af strømmen i ubevoksede render om-
kring bestandene øger til gengæld erosionen af bunden og blotlægger grus 
og sten, fordi sand og fine organiske partikler transporteres bort, mens grus 
og sten ikke gør. På den måde skaber spredte planteøer en mosaik af veks-
lende strøm og substrater, som øger artstallet af bundlevende smådyr. 

I nogle af de små vestjyske vandløb med sandbund kan vandplanternes til-
stedeværelse være forudsætningen for at stabilisere bunden og forhindre 
omfattende sandvandring og dermed ødelæggelse af bundens smådyrssam-
fund og fiskenes gyde- og opvækstområder. Undersøgelser i Rabis Bæk har 
vist, at planterne efter en grødeslåning ikke kommer tilbage i det samme år 
og heller ikke nødvendigvis i det følgende år og dermed ødelægges vandlø-
bets økologi, idet den omfattende sandvandring hinder genvækst (Thyssen 
et al. 1990). 

I en række middelstore planteøer i jyske vandløb hævede ophobningen af 
partikler bunden med op til 11 cm hos vandstjerne, 5-6 cm hos vandpest og 
vandranunkel, men blot 2 cm hos enkelt pindsvineknop (Sand-Jensen 1998). 
Dette er med til at skabe variation i bundforholdene, fordi der samtidig ero-
deres bundmateriale pga. højere strømhastighed uden for planteøerne. Op-
hobning af partikler inde i planteøer omfatter både organisk stof, kvælstof 
og fosfor. Der ophobes en relativt set større fosforpulje i sedimentet under 
planteøerne, idet fosfor udover som kvælstof at være indbygget i det organi-
ske stof, også i høj grad er knyttet til mineralske partikler med aluminium, 
jern og kalk, som ligeledes fanges. Mængden af organisk stof, kvælstof og 
forfor, som ophobes i planteøer, varierer afhængig af typen af vandplanter, 
men er typisk mange gange større i forhold til indholdet i plantebiomassen 
(se Kapitel 5).     

Overordnet set dæmpes strømhastigheden over strækninger pga. grødens 
tilstedeværelse. Derfor stiger vandstanden, idet samme vandføring skal pas-
sere ned ad vandløbet, hvorfor tværsnitprofilet og dermed vandstanden 
øges. Effekten af tæt grøde på vandstanden varierer afhængig af artssam-
mensætning og biomasse af planterne. Generelt dæmper sump- og kantplan-
ter strømhastigheden mere end de egentlige vandplanter (se Kapitel 3). En 
undersøgelse af over 3000 grødeskæringshændelser viste en gennemsnitlig 
reduktion i vandstanden på 16 cm umiddelbart efter grødeskæring (Simon-
sen, 2016; se Kapitel 3). 

Stofpuljen i bunden bliver naturligt bragt i suspension og transporteres vi-
dere ned ad vandløbet ved høje vandføringer om efteråret. På det tidspunkt 
er meget af det organiske stof allerede blevet nedbrudt i vandløbet, tilførslen 
sker til et større vandvolumen og vandtemperaturen er faldet markant så 
nedbrydningshastigheden er lavere og dermed risikoen for iltsvind som føl-
ge af tilførslen af det organiske stof mindre set i forhold til frigørelse ved 
grødeskæring om sommeren. Grødeskæringen frigør en puls af iltforbrug-
ende organisk stof, der transporteres ned ad vandløbet og videre til ned-
strøms søer og kystområder, hvilket kan påvirke den økologiske tilstand ne-
gativt i disse vandområder(se Kapitel 5). 
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2.3.2 Substrat for smådyr 

I vandløb med tæt grøde kan overfladearealet af planterne udgøre 5-10 m2 

for hver 1 m2 af vandløbsbunden. Der er således en meget stor tilgængelig 
overflade, som smådyrene kan sidde på (Figur 2.4). Da vandplanterne er frit 
eksponerede til vandets strømning, vil smådyrene til stadighed blive passe-
ret af nyt vand med fødepartikler og ilt. Smådyr såsom kvægmyg, visse 
dansemyg og filtrerende vårfluer, der opfanger fødepartiklerne fra vandet, 
kan derfor opnå meget store tætheder, hurtig vækst og høj produktion og 
dermed udgøre en vigtig fødekilde for andre smådyr og fisk.  

Ved en moderat grødebiomasse (51 g tørvægt per m2) i Suså i juli 1979 sad 
der omkring 350 tusinde dansemyg og 75 tusinde kvægmyg tilknyttet grø-
dens overflader per m2 af bunden. På selve bunden levede blot omkring 30 
tusinde dansemyg, næsten ingen kvægmyg, men tilsammen omkring 13 tu-
sinde orme, vandbænkebidere og vandlopper (Iversen et al. 1985). Den sam-
lede produktion af smådyr er meget høj i lysåbne vandløb med grøde og er 
eksempelvis 10 gange større her end produktionen af smådyr i den beskyg-
gede, grødefri Rold Kilde inde midt i Rold Skov, hvor smådyrene ikke har 
vandplanter at sidde på og mængden og kvaliteten af føde tillige er meget 
lavere (Iversen 1988, Tabel 6.5 i Sand-Jensen 1997).  

2.3.3 Planter skaber skjul for fisk 

Det er velkendt, at der i lavvandede lysåbne grødefri vandløb er meget få 
standpladser for ørred, i nogle tilfælde ingen overhovedet. Dog kan trærød-
der og underskårne brinker skabe standpladser. Men er der spredte grøde-
øer i vandløbet eller hænger brinkplanter ud i vandløbet er mulighederne 
markant bedre. I to vandløb med ens høj vandkvalitet kan man derfor ople-
ve, at der ingen ørred er i det vandløb, hvor grøden er skåret tæt, mens der 
er mange ørreder i mange aldersklasser i vandløbet, hvor nogen grøde er 
ladt tilbage i og langs vandløbet (Wiberg-Larsen et al. 1994). Det er også 
åbenbart, at fødekilden til fiskene er meget sparsom i vandløb, hvor grøden 
er skåret tæt, mens der er skjul og masser af smådyr at æde i vandløbet med 
efterladt grøde, som smådyrene kan leve på. 

2.3.4 Omsætning og tilbageholdelse af næringsstoffer   

Organisk stof og næringsstoffer, som ophobes under grøden, nedbrydes af 
mikroorganismer på bunden. Der foregår tillige en optagelse af næringsstof-
fer af planter og mikroorganismer både fra vandet og bunden. For kvælstofs 
vedkommende ved man, at der sker en betydelig nitrifikation af autotrofe 
bakterier, hvorved ammonium tilført udefra eller frigjort ved nedbrydning 
af organisk stof i vandløbet, omsættes til nitrat under forbrug af ilt. Herefter 
kan nitraten eventuelt blive fjernet fra omsætningen ved denitrifikation i 
områder med iltfrie forhold; typisk nede i vandløbsbunden, og undtagelses-
vis ved iltfrie forhold i belægninger af mikroorganismer på planteoverfla-
derne (biofilm) på planterne. Nitrifikation på planterne kan fremme den ef-
terfølgende fjernelse af kvælstoffet ved omdannelse til kvælstof på gasform.     

Til planterne selv og biofilmen er knyttet en betydelig omsætning. Dels sker 
der om dagen opbygning af organisk stof og frigivelse af ilt ved fotosyntesen 
af mikroalger og planterne selv, dels sker der døgnet rundt en betydelig 
nedbrydning af organisk stof og forbrug af ilt (Sand-Jensen et al. 1989a). Da 
planternes overfladeareal i tætte bestande som nævnt kan udgøre op til 10 
m2 per 1 m2 af vandløbsbunden kan der foregå en betydelig omsætning til-
knyttet biofilmen. Opløst organisk stof, der føres med vandet, omsættes i høj 
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grad af bakterier, og organiske partikler kan konsumeres af smådyr, som alle 
lever i biofilmen. Hvis den organiske belastning er stor, kan biofilmen rum-
me meget tætte bestande af bakterier og filtrerende smådyr, som sikrer en 
bedre selvrensning af vandet, som ikke kan finde sted, hvis grøden er skåret 
og de biologisk aktive overflader dermed fjernet. Iltforbruget i mørke er 
sædvanligvis mindre i biofilmen end i selve planterne nedenunder, men ved 
høj tilførsel af organisk stof kan biofilmens omsætning overstige planternes. 

2.4 Hydraulisk modstand og grøde i vandløb 

2.4.1 Hydraulisk modstand i vandløb 

Den hydrauliske modstand falder ved øget vandføring i et givet vandløb (se 
afsnit 1.3), mens den omvendt stiger med øget grødemængde i vandløbet 
(Figur 2.4). Det er imidlertid slående, at der selv for en given strækning i et 
enkelt vandløb er en meget stor variation i sammenhængen mellem den hy-
drauliske modstand og vandføringen og grødemængden (Thyssen et al. 
1990). For en given vandføring eller en given grødemængde kan den hy-
drauliske modstand variere mere end 10 gange mellem årstider og år (Figur 
2.5). Det skyldes, at mange forhold såsom bundens karakter, strømningens 
forløb, vind og vejr udover den koblede betydning af vandføringens størrel-
se og grødemængden også påvirker den hydrauliske modstand (Larsen et al. 
1990, 1991; Ovesen et al. 2015). De faktorer, der påvirker den hydrauliske 
modstand er nemlig ikke uafhængige. Det gør det analytisk svært at isolere 
betydningen af de forskellige komponenter. Om sommeren er vandføringen 
således lav og grødemængden høj, mens omvendt vandføringen er høj, og 
grødemængden er lav i vinterhalvåret.  

2.4.2 Plantearter og grødemængdens betydning for hydraulisk mod-
stand 

Der er forskel mellem de forskellige arter af vandplanters modstand mod 
vandets strømning og dermed deres tilbøjelighed til at stuve vandet (Sand-
Jensen 2008). Undervandsplanter er meget fleksible pga. små mængder ved-
stof i stængler og blade. Amfibiske planter eksponeret til luft og egentlige 
landplanter er stive pga. meget vedstof, fordi de skal løfte stængler og blade 
op i lyset. Disse forskelle er meget vigtige for den hydrauliske modstand, 
som planter udøver mod strømmen. For samme lave plantemængde er 
modstanden mod vandets strømning mindst for undervandsformer af de 
strømlinede arter såsom enkelt pindsvineknop og grenet pindsvineknop 
med lange slappe båndblade og de lange trådformede bladfilamenter hos 
vandranunkel, som føjer sig for strømmen og stiller sig i dens hovedretning 
og derfor øver mindst modstand. Omvendt er formmodstanden mod 
strømmen større for de buskede skud af vandstjerne, vandpest og side-
skærm. Landformen af den amfibiske plante sideskærm har en mere stiv 
struktur end de mere bøjelige undervandsformer og udøver derfor en større 
modstand, mens sumpplanter og egentlige landplanter udøver den største 
modstand mod vandets strømning. 
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Det er muligt at uddrage en umiddelbar konsekvens af forskellen i form-
modstand ved øget strømhastighed mellem de fleksible vandplanter og de 
stive landformer af amfibiske planter og sumpplanter i kantzonen og egent-
lige landplanter længere oppe på brinken. Høje vandføringer ledsages af hø-
jere vandstande og højere strømhastigheder og vil derfor i stigende grad 
inddrage den del af vandløbets tværprofil, hvor der vokser landformer af 
amfibiske planter og egentlige landplanter. Sidstnævnte planter vil også op-
tage et forholdsmæssigt større areal i tværsnittet end de egentlige under-
vandsplanter, som ydermere presses mod bunden ved stigende hastigheder 
og dermed udøver en forholdsmæssigt mindre modstand (Sode 1997, 
Champion og Tanner 2000).  

Med stigende tæthed af grøde får man forholdsmæssig ikke en tilsvarende 
stigning i formmodstanden mod strømmen. Effekten er let at forstå. Ved lav 
biomasse er alle skud fuldt eksponerede til den frie strøm. Men ved høj bio-
masse giver de yderste skud eksponerede til strømmen læ for de inderste 

Figur 2.5. Den hydrauliske mod-
stand (Mannings lille n) i Gryde Å 
som funktion af vandføring (A) 
eller biomasse af grøde (B). Data 
stammer fra målinger over flere 
år på den samme strækning. 
Efter Thyssen et al. (1990).  
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skud, som derfor oplever en mindre strømhastighed og udøver mindre 
modstand. Dette forhold har også en vigtig praktisk konsekvens. Hvis plan-
tebiomassen på en strækning er fordelt på en række planteøer udøver de en 
mindre samlet modstand end hvis samme biomasse er fordelt på et stort an-
tal skud spredt jævnt ud over bunden.  

2.5 Generelle betragtninger om grødeskæring 

2.5.1 Problemer med grøde 

Grøde slås for at øge afledningen af vand gennem vandløbet og dermed 
sænke vandstanden. Grøden skæres især i højsommeren. Meget detaljerede 
beskrivelser af grødeskæringens redskaber, metoder, effekter og valgmulig-
heder er tidligere publiceret (Naturstyrelsen 2007a).  

Grøden skal skæres i overensstemmelse med de regulativer, der findes for 
vandløbet. Effekten er meget variabel, men den er gennemgående størst i 
vandløb med ringe fald. Den gennemsnitlige effekt af en skæring er 16 cm 
og varigheden er typisk 3-4 uger. Varigheden afhænger dog af plantesam-
mensætningen i vandløbet og kan være betydelig mindre (se Kapitel 3). 

Grøde skæres de fleste steder til faste terminer. Det betyder, at grødeskæring 
ikke altid reducerer risikoen for oversvømmelser, især når de optræder i 
forbindelse med kraftig nedbør. Kommer der kraftig nedbør umiddelbart 
inden, vil grødeskæringen selvsagt ikke kunne afhjælpe oversvømmelser, li-
gesom den heller ikke vil kunne afhjælpe oversvømmelser ved kraftig ned-
bør fx 3-4 uger efter en grødeskæring pga. genvæksten.  

Grødeskæring vil ligeledes ikke have effekt på oversvømmelser om vinteren, 
hvis grøden er visnet bort eller findes i ganske lille mængde. Når årsagen til 
den høje vandstand og efterfølgende oversvømmelser er opstuvning af udlø-
bet ved høj vandstand i nedstrøms fjorde, er grødeskæring også uden effekt. 

Der er således en række naturlige variationer over året, fra år til år og inden-
for et vandløbsopland, som kan føre til oversvømmelser, som grødeskæring 
ikke kan afhjælpe (se Kapitel 6). 

2.5.2 Forskellige måder at slå grøde på 

Der benyttes forskellige strategier som baggrund for grødeskæring. De mest 
succesfulde i forhold til at indfri vandløbslovens formål kombinerer indsigt i 
vandets naturlige strømning, så vandet bedst muligt kan strømme uhindret 
efter skæringen, samtidig med, at der efterlades nogen grøde, hvor planter-
ne fortsat kan vokse, smådyrene kan udvikle sig og fiskene kan opsøge føde 
og have sine standpladser.  

Rutinerede åmænd kan aflæse vandets naturlige strømning og derfra slutte 
sig til, hvor slåningen sikrer den bedste effekt. De kan på bundens lysere 
farve se, hvor vandet her og nu strømmer mest rigeligt. De kan også se, 
hvilken retning vandstrømmen tager, og hvor det derfor er bedst at skære 
for at åbne op for den uhindrede strømning. Dette er imidlertid tidkrævende 
og derfor øger det omkostningerne ved grødeskæringen set i forhold til me-
re mekaniske tilgange. 

Indsigten i grødeslåningens effekt på vandstand, afstrømning og vandløbets 
tilstand er ganske udmærket på det generelle, beskrivende plan (Natursty-
relsen 2007a). Sammenhængene mellem den præcise mekaniske indsats og 
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de tilknyttede hydrauliske og økologiske effekter er dog ofte ikke dokumen-
teret kvantitativt og vidensgrundlaget er derfor noget ufuldstændigt, når de 
præcise sammenhænge mellem indsats og virkning skal beskrives. Alminde-
ligvis kan man anvende studier af fysiske og økologiske sammenhænge fra 
forskningen i andre lande end Danmark. Dette er imidlertid vanskeligt for 
grødeslåning, fordi der kun findes lidt udenlandsk litteratur om emnet. Det 
afspejler, at i ingen andre lande er grødeskæring så udbredt et fænomen som 
i Danmark.  

Selve grødeskæringen varierer på flere punkter. Den strækker sig fra ingen 
skæring overhovedet, over selektiv skæring af uønskede arter, skæring i en el-
ler flere strømrender, skæring af brinkerne og endelig til fuld skæring af al 
grøde. Metoderne og effekterne behandles på det generelle plan i det følgende. 

2.5.3 Grødeskæringsudstyr 

Grøden skæres i små vandløb med almindelig le eller motorle i stil med en 
hækklipper på langt skaft. Anvendelse af le kræver, at man vader nede i 
vandløbet og dermed er meget tæt på begivenhederne. Det betyder, at man 
kan slå meget præcist og selektivt. Men arbejdet er hårdt og krævende, især 
hvis vandet er dybt og bunden blød.  

Mejekurv er ofte brugt, idet den kan betjenes fra et køretøj på bredden. En 
smal mejekurv med klippeaggregat kan benyttes til at klippe grøden af 
fremfor at rykke den op, og det kan udføres med ganske stor akkuratesse af 
øvede entreprenører. Omvendt ser man også mejekurv anvendt til at rykke 
næsten al grøden op og tillige fjerne sten og andet substrat i de øverste dele 
af vandløbsbunden, så vandløbet økologisk set er voldsomt skadet, når ind-
grebet er færdigt.  

I mellemstore og store vandløb udføres grødeskæring fra en særlig båd, der 
slæber et klippebord efter sig, som kan stilles i højden. Dygtige bådførere kan 
benytte båden til at skære i strømrender. Der er også udviklet teknikker til at 
skære dybt ved anvendelse af grødeskæringsbåd (se Ålborgmetoden, 2.7.4).  

2.6 Grøde og skyggegivende vegetation på vandløbenes 
bredder  

Betingelserne for vækst af undervandsplanter er gunstig i de lavvandede 
danske vandløb. I vandløb er plantevæksten som oftest ikke begrænset af 
mangel på vand og sjældent af næringssalte. Derfor er lyset den vigtigste 
begrænsende faktor, både ved utilstrækkelig solindstråling og ved høj ly-
sabsorption gennem vandsøjlen og gennem tætte plantebestande. Det sidste 
fænomen kaldes selvskygning.  

Når plantemængden ønskes begrænset, er grødeskæring den ene mulighed, 
mens den anden mulighed er at begrænse lystilgangen ved at skygge for 
indstrålingen til vandløbet. Studier i 1970erne resumeret af Miljøstyrelsen 
(1980) dokumenterer, at skygning er effektivt til at styre den maksimale grø-
demængde om sommeren. Effekten er lineær, idet grødemængden falder i 
takt med at skygningen nærmer sig 100 %. I smalle vandløb kan fuld skyg-
geeffekt opnås med høje urteagtige planter på bredden. Dog bør det her 
nævnes at undervandsplanterne bidrager til at skabe variation i levesteder i 
mange små vandløb og at høj brink vegetation derfor kan have uønskede ef-
fekter for smådyr og fisk, især hvis vandløbene er nedgravede og med do-
minans af sand på bunden (se afsnit 2.3). I bredere vandløb kræves buske og 
træer for at opnå skygning, fx elletræer. Man kan efterstræbe en ønsket ef-
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fekt på mængden af grøde ved at tillade opvækst af naturligt hjemhørende 
træarter på brinkerne og variere højden, tætheden og fordelingen på hen-
holdsvis syd- og nordvendte bredder.  

Principielt har det ingen betydning, hvorledes skygningen opnås, men sær-
ligt træer (for eksempel elletræer, som kan tåle at stå med rødderne i vand) 
kan være hensigtsmæssige at benytte. Desuden vil det ikke være ønskeligt 
med 100 % bortskygning af grøden. Men med en delvis skygning (afveks-
lende i langsgående retning) vil man kunne skabe en biologisk gunstig til-
svarende langsgående variation i den reducerede grødevækst i vandløbet. 

Afledte fordele ved skygning af vandløbet er en svag reduktion af vandtem-
peraturen og tilhørende forbedring af iltens opløselighed i vandet. Ulem-
perne vil være, at den skyggende vegetation skal vedligeholdes, og at træer-
ne til en vis grad vil kunne genere den grødeskæring i selve vandløbet, som 
fortsat måtte skulle finde sted.  

2.7 Grødeskæringsmetoder 

2.7.1 Strømrendeskæring 

Grøden skæres i en bugtet bane, der følger vandets naturlige strømning, 
med typisk 5-7 gange vandløbsbredden mellem bugtninger. Man fjerner så-
ledes grøden i den bugtede bane, som det strømmende vand naturligt vil 
følge, og hvor grøden virker mest bremsende på vandets løb, og vandfø-
ringsevnen således bedst sikres ved at skære grøden bort.  

Som tommelfingerregel vurderes, at hvis 25 % af grøden skæres bort opnås 
en forbedring af vandføringsevnen på 50 % af maksimum. Skæres 50 % bort 
opnås en forbedring på 75 % af den maksimale forbedring af vandførings-
evnen (Naturstyrelsen, 2007a). Når der anvendes procenter som ’50 % af 
grøden’, så refereres til procenter af grøden i den regulativmæssige bund-
bredde og ikke den faktiske bundbredde.  

’Tommelfingerreglen’ følges tilnærmelsesvis i danske studier, hvoraf et fandt 
sted i Herredsbækken ved Års (forløber videre nedstrøms som Halkær Å, som 
udløber i Limfjorden i Halkær Bredning nær Nibe). Her blev der blev skåret i 
strømrende og foretaget Q-h-målinger (Larsen et al, 1991). Vandløbet er ca. 2,0 
m bredt, faldet er ca. 1,5 promille, biomassen af grøden (pindsvineknop) var 
1,55 kg/m2 våd vægt og tørvægten heraf var 7,4 %. Vandføringen blev varie-
ret og målt ved delvis udtømning af en mindre kunstig sø over en overløbs-
kant, og alle målinger blev foretaget samme dag. Først opmåltes Q-h kurven 
med fuld grøde, herefter blev opmålingen gentaget med strømrender med 
bredder på henholdsvis 0,5 m, 1,0 m og til sidst med fuld bortskæring af al 
grøde. Man fandt, at størst effekt opnås ved skæring af 0,5 m strømrende (25 
% af bredden), kun begrænset effekt opnås ved fuld skæring (100 % bredde) i 
forhold til 1 m strømrende (50 % bredde). Forskellene og de afvandingsmæs-
sige fordele aftager relativt og forsvinder ved ekstreme vandføringer, men ofte 
er det også vigtigt at fjerne oversvømmelser hurtig efter, at de har fundet sted, 
og her kan strømrender fremme fjernelsen. 

Der findes en enkelt engelsk undersøgelse fra River Lambourn, hvor man li-
geledes fandt resultater i bred overensstemmelse med ovennævnte tommel-
fingerregel på baggrund af data fra tre grødeskæringer, hvor ca. 40 % af ve-
getationsdækningen af vandranunkel fjernes på strækninger med en plante-
dækning på mere end 75 % før skæringen. Faldet lå på godt 2 promille. Skæ-
ringen reducerede vandstanden mellem 15,5 og 23,2 cm ved vanddybder før 
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skæringen på mellem 92 og 107 cm. Modstanden mod strømningen faldt 
mellem 43 og 50 % målt med Mannings lille n (Old et al. 2014). Hvis plante-
dækning før skæringen havde været 100 %, ville effekten have været for-
holdsvis større.  

Man skal imidlertid gøre sig klart, at da en lang række forhold påvirker 
vandføringsevnen fx de aktuelle grødearter (se Kapitel 1.3 og Kapitel 3), så 
vil der aldrig kunne opnås faste tal for effekter af grødeskæringen uanset 
metode og omfang.  

Den miljømæssige fordel vurderes til at være meget virkningsfuld for vand-
løbets formudvikling, idet der selv i et kanaliseret vandløb kan igangsættes 
en udvikling frem imod et mere varieret forløb med større fysisk variation 
(Naturstyrelsen, 2007a).  

Da grøden skæres i en bred bane, efterlader det en betydelig del af vandløbs-
bunden uden grøde. Her er der begrænsede levemuligheder for planter, små-
dyr og fisk. Jo hårdere, jo hyppigere og jo større del af grøden i profilet, der 
skæres, desto større vil den negative natur- og miljømæssige effekt være. Gen-
tagne grødeskæringer i strømrenden kan på sigt fremme blot en enkelt plan-
teart her, mens flere arter kan optræde uden for strømrenden (se Kapitel 4). 
Grødeskæring kan være meget kritisk for fiskene hvis vandstanden bliver for 
lav især om sommeren i vandløb med ringe vandføring. I gyde- og opvækst-
områder for laksefisk bør man ikke reducere den største vanddybde til min-
dre end 10-15 cm, mens man i laksefiskevand ikke bør reducere vanddybden 
til mindre end 50 cm. I karpefiskevand bør man ikke reducere den største 
vanddybde til mindre end 25 cm. Hvis der er regelmæssig vekslen af vand-
dybden mellem høller og stryg, kan man acceptere lavere vandstand i stry-
gene blot høllerne opfylder kravene til største vanddybde (Moeslund, 2007).     

Fortsat grødeskæring i den samme strømrende år efter år kan også resultere 
i aflejring af meget bundmateriale uden for størmrenden. Man kan derfor for 
at overholde regulativet være nødsaget til fra tid til anden at skære det me-
ste af grøden bort og kun efterlade smalle grødebræmmer langs bredderne 
(Naturstyrelsen 2007a; se Kapitel 4).   

I brede vandløb med stryg er det yderst uhensigtsmæssig kun at slå grøden i 
en enkelt strømrende, idet vandet naturligt fordeler sig i flere strømkanaler 
ned over stryget. Man svækker derfor mulighederne for planter, fisk og 
smådyr ved i disse tilfælde kun at slå i en enkelt strømrende, idet de uslåede 
områder kan opsamle sediment og ophøre med at fungere som stryg med 
gydemuligheder for laksefisk (Naturstyrelsen 2007a). 

2.7.2 Netværksskæring 

Hvor vandløbets naturlige form og bredde og grødens naturlige fordeling 
betyder, at vandstrømmene splittes op i flere parallelle vandstrømme er det 
hensigtsmæssigt at slå grøden, så flere strømrender holdes åbne (Natursty-
relsen 2007a). Man kan også her nøjes med at bortskære en del af grøden. 

Skæring af grøden i flere strømrender er hensigtsmæssig på brede stryg, 
hvor vandet naturligt løber på denne måde. Strategien kan også benyttes i 
smallere vandløb, hvor der eksempelvis opereres med to strømrender om-
kring et midterparti, hvor grøden får mulighed for at udvikle sig naturligt. 
Strategien kan også anvendes i vandløb med en lille bundhældning, hvor 
det af hensyn til miljømålene er vigtigt at tilbyde gode forhold for planter, 
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smådyr og fisk i profilen samtidig med, at vandføringsevnen sikres. Hvis 
man kan vælge mellem generel strømrendeskæring og netværksskæring 
som metode, er det ofte en fordel at vælge netværksskæring, fordi den sikrer 
mere varierede fysiske forhold for organismerne. Hvis den samme mængde 
biomasse bortskæres, vil den generelle strømrendeskæring dog have den 
bedste effekt på afvandingen. 

Metoden kan have det problem, at den ikke altid arbejder aktivt sammen 
med vandets overordnede måde at strømme i bugtede baner. Under grøde-
skæringen kan det også være mere besværligt at sikre, at grøden passivt fly-
der ned ad vandløbet og kan opsamles på velegnede steder. Man kan blive 
nødt til at løfte grøden afsted efter at have slået den. Metoden er også van-
skelig at praktisere fra grødeskæringsbåd i mellemstore og store vandløb, 
hvor generel strømrendeskæring er lettere at udføre. 

2.7.3 Kombineret strømrendeskæring 

Metoden forener den generelle strømrendeskæring og netværksskæring. 
Grøden skæres i den gennemgående strømrende, men der efterlades grøde-
øer, hvorved vandstrømmen opdeles i flere strømme mellem mosaikker af 
grødeøer samtidig med, at den overordnede strømning opretholdes. I svin-
gene kan der skæres hårdere i ydersiderne, mens der mellem svingene kan 
skæres i flere strømrender. Metoden kan fremme erosions- og aflejrings-
mønstre i svingene, og mellem svingene kan sikres lavt vand af hensyn til 
småfiskene. 

Metoden kan anvendes i alle vandløb med såvel undervands- og kantvege-
tation, men er især velegnet i mellemstore vandløb, hvor begge plantetyper 
er vel repræsenterede. 

Metoden tilgodeser de fleste af vandløbets biologiske komponenter. Der er 
rige muligheder for at variere skæringsmønstrene, men det kræver tid og er-
faring at anvende metoden, hvorfor den er mere omkostningsfuld at prakti-
sere end øvrige strømrendeskæringsmetoder. 

2.7.4 Ålborgmetoden 

Ålborgmetoden er udviklet i Nordjylland med det formål at sikre mere varig 
effekt af grødeskæring i de mellemstore og store vandløb med beskedent 
fald i området. Da metoden ikke er beskrevet i tilgængelig litteratur, beskri-
ves den grundigere her end de øvrige metoder (Boks 2). Der skæres i den 
samme strømrende fra gang til gang, og der skæres i bund, hvorved strøm-
men kan komme ned og få fat i det fine sediment, så det skylles bort, mens 
det mere grovkornede substrat efterlades. Erfaringerne er ifølge Ålborg 
Kommune, at den skaber et frit strømmende miljø, blotlagt bund med sand 
og grus og forbedrer forholdene for smådyr og fisk, hvorimod variationen i 
plantearter kun langsomt forbedres. I Lindenborg Å har der ifølge kommu-
nens observationer været en stigende forekomst af andre arter end pindsvi-
neknop efter, at metoden er indført, men deres forekomst er lille og spredt, 
og det går meget langsomt med at øge deres dækningsgrad (se Kapitel 4).  
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2.7.5 Brinkskæring 

I smalle, dybt nedskårne vandløb er der stor skygning af de neddykkede 
vandplanter fra planterne på brinken (Kern-Hansen et al. 1980). Brinkvege-
tationen kan være så tæt og kraftig, at de rager ind over det frie vand og ta-
ger næsten al lyset, så der ikke kan vokse vandplanter. Men selv, hvis der 
vokser vandplanter kan de være så fåtallige og afstrømningsforholdene så-
danne, at det ikke er omkostningseffektivt at skære dem. I stedet kan man 
om nødvendigt fokusere på brinkplanterne, fordi det langt overvejende er 
dem, som udøver modstand mod vandets strømning og dermed vandafled-
ningen under høje vandføringer og vandstande.  

Det kan i nogle vandløb være hensigtsmæssigt at udnytte brinkplanternes 
skyggeeffekt først på sommeren for at holde grøden i vandløbet nede, mens 
det i andre vandløb kan være hensigtsmæssigt at slå dem tidligere, så der 
bliver tilstrækkeligt lys til vandplanterne. Disse kan i mange vandløb, som 
beskrevet ovenfor, være centrale i forhold til at skabe levesteder for fisk og 
smådyr. Det vil ofte være hensigtsmæssigt at skære brinker i august-
september, når der er størst risiko for store vandføringer. Brinkvegetation 
kan være kraftig gødsket fra tilstødende landbrugsarealer og domineret af 
en ret artsfattig vegetation af høje urter og græsser, især langs små vandløb i 
landbrugslandet. Hvis brinkvegetationen skæres med en fingerklipper og 
den afklippede materiale fjernes med sit indhold af næringsstoffer er det 
muligt at indgrebet over en årrække kan medvirke til at gøre brinkvegetati-
on mere artsrig. Man kan arbejde strategisk med tidspunktet for brinkskæ-

Boks 2. Ålborgmetoden 
 
Oprindeligt er den initieret ved det praktiske grødeskæringsarbejde i Lindenborg Å, fordi de talrige (op til 
otte) grødeskæringer om sommeren havde skabt total dominans af enkelt pindsvineknop, som ydermere på 
meget kort tid vendte tilbage med fuld dækning af bunden og udfyldning af vandsøjlen efter bladene var 
blevet skåret fra grødeskæringsbåd. Derfor besluttede man at skære i bund, selv om det kræver mere tid, 
større erfaring og fører til forøgede udgifter pga. slid på redskaberne.  
 
Ålborgmetoden (Kjeldsen og Munk 2014) kan betragtes som en modifikation af den generelle strømrende-
skæring. Der skæres i den samme strømrende fra gang til gang, og der skæres i bund. Det modvirker den 
effekt, at der stod et tæt dække af stubbe fra enkelt pindsvineknop tilbage, hvori sediment blev aflejret.  
 
Metoden har, som den udlægges af brugerne, den fordel, at man i løbet af få år kan omdanne overbrede, 
kanaliserede vandløb til bugtede vandløb med større makromorfologisk variation og en vandløbsbund med 
færre aflejringer af finkornet materiale i strømrenden. Den er med til at opretholde frit strømmende vand i 
vandløb, der pga. dominans af pindsvineknop har tendens til at gro til om sommeren og derved miste det 
strømmende vands kvaliteter. 
 
Brugerne af metoden rapporterer en forbedring af det økologiske miljø, øget dog sparsom forekomst af 
andre plantearter end pindsvineknop og forbedret miljø for smådyr og fisk som følge af det strømmende 
vand. Metodens effekt på det økologiske miljø er dog ikke studeret systematisk og dokumenteret og det er 
derfor ikke muligt at vurdere metodens betydning for opfyldelse af miljømålene. 
 
Med en lang kontrakt til en erfaren grødeskærer, som der kræves for at benytte denne metode, kan der sikres 
en løbende vidensudveksling mellem praktikeren og vandløbsfolkene med henblik på at udvikle og dokumen-
tere en praksis, som forhåbentlig kan medvirke til både at opfylde miljømålene og sikre afvandingen.  
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ring for at opnå den mest optimale forbedring af biodiversiteten og samtidig 
sikre vandafledningsevnen.   

2.7.6 Fuldskæring 

Fuldskæring kan gennemføres for at give maksimal vandafledning. Herved 
vil den hydrauliske modstand fra grøden i princippet blive elimineret. Også 
i vandløb der fuldskæres vil der være genvækst af planter, ligesom man, af-
hængig af skæringshyppigheden, vil kunne fremme de arter, som vokser 
hurtigt frem.  

Der kan være vanskeligt at opnå en god økologisk tilstand ved fuldskæring, 
idet planterne fjernes næsten komplet og dermed reduceres levestederne for 
smådyr og fisk drastisk. 

2.7.7 Selektiv grødeskæring 

Selektiv skæring kan til tider næsten have karakter af naturpleje, idet skæ-
ringen selektivt fjerner de plantearter, som man ikke ønsker, og efterlader de 
arter, som man ønsker at fremme. Den selektive skæring kan dog også udfø-
res af hensyn til såvel biodiversiteten som vandafledningsevnen ved høje 
vandføringer, idet vegetationen kan skæres så den holder sig under en pas-
sende lav højde, hvorved vandet helt uhindret kan løbe bort henover grøden 
i tilfælde af høje vandføringer og vandstande. Det selektive vil så ofte omfat-
te at skære kantplanterne, som er stive og stikker højt op og netop øver den 
største hydrauliske modstand ved høje vandstande og vandføringer. Der-
næst skæres undervandsplanter ned til under en passende højde, så de især 
holder sig nær bunden og ikke hindrer vandafledning ved høje vandstande. 

Det kræver dygtige åmænd med sans for vandløbets liv at gennemføre selek-
tiv grødeskæring og det tager naturligt nok længere tid. Men resultatet for 
miljøet kan være stort, idet man kan skabe et meget fint vandløb, i modsæt-
ning til den dårlige miljøtilstand, som efterlades ved de mere grove metoder. 

2.7.8 Minimal eller ingen grødeskæring 

Minimal eller ingen grødeskæring kan anvendes i vandløb, hvor der er meget 
begrænsede eller ingen afvandingsinteresser eller hvor afvandingen af even-
tuelle landbrugsnære arealer ikke er påvirkede af vandstanden i vandløbet. 
Det kan eksempelvis være små kildebække med stort fald, hvor vandføringen 
er ret konstant året rundt. Det kan også være skovvandløb, hvor der ikke fin-
des nævneværdige mængder af grøde. Minimal eller ingen grødeskæring vil 
være det mest optimale til at sikre natur- og miljøtilstanden. 
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3 Effekter på vandstand og vandføringsevne 

3.1 Grødeskæring og vandløbshydraulik – introduktion 
Strømhastigheden og dens rumlige og tidslige variation i vandløbet er på-
virket af planternes tilstedeværelse. Planternes påvirkning af strømha-
stigheden er bestemt af arternes opbygning og struktur (se Kapitel 2.4).  
Planternes strømningsmodstand er dog ikke entydig og vil eksempelvis af-
hænge af vandføringen. Det betyder, at planternes strømningsmodstand va-
rierer hen over året i takt med, at biomassen ændres. Samtidig er påvirknin-
gen ved samme biomasse afhængig af vandføringen på det givne tidspunkt. 

Da vandføringen generelt er størst i vinterhalvåret, er det normalt også her 
de højeste vandstande forekommer. Grøden henfalder normalt helt i løbet af 
vinterperioden, og derfor afhænger vandføringsevnen på denne årstid først 
og fremmest af vandløbets dimensioner. I visse perioder kan den dog også 
blive reduceret af eventuelle isdannelser. I sommerhalvåret er vandførings-
evnen både bestemt af dimensionerne og den hydrauliske strømningsmod-
stand i den fremvoksende grøde.  

Et eksempel på variationerne i vandføringsevnen over året er angivet i Figur 
3.1, der viser data fra Trend Å i Nordjylland. Udviklingen i kontrolvand-
standen på den nederste del af figuren er et direkte udtryk for udviklingen i 
vandføringsevnen, således at en forøgelse af kontrolvandstanden direkte 
svarer til reduktion i vandføringsevnen. Om vinteren er kontrolvandstanden 
lav svarende til en høj vandføringsevne – vandet bliver ikke bremset udover 
af den modstand, der er fra vandløbets sider og bund. I vandløb med plan-
tevækst begynder kontrolvandstanden at stige ved vækstperiodens start, 
normalt i løbet af maj. Og hvis grøden bliver skåret, falder vandstanden i 
umiddelbar forbindelse hermed. På figur 3.1 ses tre hændelser med grøde-
skæring, hvor kontrolvandstanden falder brat og vandføringsevnen dermed 
stiger. I løbet af sommeren starter genvæksten normalt lige efter skæringen, 
men fra sidst på sommeren eller i efteråret sker der ingen genvækst. Herefter 
henfalder grøden, og kontrolvandstanden falder tilsvarende til det lave vin-
terniveau (Figur 3.1).  

Overordnet gælder det, at grødens hydrauliske modstand stiger lineært med 
strømhastigheden, men så snart vandstanden vokser og vandet overvejende 
strømmer hen over grøden vokser den hydrauliske modstand meget mindre 
med øget strømhastighed.  Planter med form som enkeltstående stive struk-
turer fuld eksponeret til strømmen udøver en modstand, der er proportional 
med kvadratet på strømhastigheden (Sand-Jensen et al. 2006). Hvis strømha-
stigheden fordobles, bliver modstanden derfor fire gange større.  

Undervandsplanternes bøjelige strukturer føjer sig for vandets bevægelse med 
stigende strøm og reducerer hermed det frontale areal, der vender op mod 
strømmen og bremser den. Strømlinede arter med bøjelige blade som pinds-
vineknop og vandranunkel føjer sig for strømmen og stiller sig i dens strøm-
retning, mens buskede planter som vandstjerne, vandpest og sideskærm yder 
mere formmodstand. Hvis planterne er ret korte og vokser tæt på bunden, 
presses planterne tæt ned mod bunden og beskytter gensidigt hinanden mod 
strømmen, som i stedet løber oven over dem og en fordobling af strømha-
stigheden skaber også op mod en fordobling af modstanden mod strømmen, 
men sædvanligvis dog noget mindre (Sand-Jensen 2008). Når planterne har 
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meget lange skudkæder eller blade langt oppe i strømmen, bliver det sværere 
at undvige den kraftige påvirkning. Her stiger modstanden afhængig af arten 
typisk med strømhastigheden opløftet til en potens mellem 1,3 og 1,9 (Sand-
Jensen 2008). Det betyder, at planternes modstand stiger mellem 2,5 og 3,7 
gange ved en fordobling af vandets strømhastighed.  

 
Effekten af den øgede strøm er dog markant mindre, hvis planterne vokser 
meget tæt i bestande med høj biomasse. Så stiger modstanden typisk med 
strømhastigheden opløftet til en potens mellem 1,25 og 1,56 for forskellige 
arter, hvilket betyder, at planternes modstand stiger mellem 2,4 og 2,9 gan-
ge, når strømhastigheden fordobles.  

Med stigende biomasse stiger formmodstanden typisk med biomassen op-
løftet i potensen 0,59-0,77 for forskellige arter (Sand-Jensen 2008). Det inde-
bærer, at formmodstanden alene tilknyttet planterne stiger 1,5-1,7 gange ved 
en fordobling af biomassen. 

I de største vandløb i Danmark er der som regel ikke en væsentlig påvirkning 
af vandføringsevnen fra grøden. Det skyldes den meget ringe mængde lys, 
der når ned til bunden, hvis vandløbet er omkring 1,5 meter eller dybere. Der 
er dog undtagelser fra dette på strækninger, hvor vandet er særlig klart. 

I vandløb med ringe fald vil strømhastigheden generelt være lavere, og grø-
devæksten vil derfor kunne påvirke vandstanden og vandføringsevnen me-
re. Det skyldes især, at det strømmende vand presser og afbøjer planterne 
mere mod bunden jo højere strømhastigheden er, og modstanden aftager 
derfor med stigende strømhastighed.  

 
Figur 3.1. Trend Å, vandføring og vandstand 2015. Blå kurve: Kontrolvandstand ved en konstant kontrolvandføring på 1000 
l/sek. Udviklingen i grødens betydning for vandføringsevnen kan direkte aflæses af kontrolvandstanden. Der kan identificeres 3 
grødeskæringer i løbet af året, hvor kontrolvandstanden falder momentant med mellem 10 og 25 cm.  Grønne firkanter angiver 
målte vandføringsværdier, hvoraf de, der står på spidsen, er estimerede værdier til støtte for beregningen 
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Jo mindre fald vandløbet har, des længere strækning vil være påvirket af en 
lokal opstuvning. Det betyder, at hvis faldet er ringe, kan en vandløbsstræk-
ning med grødevækst påvirke vandstanden på en længere strækning op-
strøms herfor. Som en tommelfingerregel kan en strækning påvirkes af op-
stuvning op til det sted, hvor vandløbsbunden er i samme niveau som vand-
spejlet på stedet eller strækningen, hvor opstuvningen sker. Eksempelvis vil 
det betyde, at i et vandløb på 1 meters dybde og med et fald på 1 promille vil 
en opstuvning kunne påvirke vandstanden ca. 1 km opstrøms. I danske vand-
løb er faldet typisk i intervallet mellem 0,1 og 5,0 promille, så derfor er der 
meget stor forskel på, hvor langt opstrøms, en stuvningspåvirkning vil række. 

3.2 Grødeskærings indflydelse på vandstanden  
Når man betragter vandstandskurver fra forskellige vandløb, kan man kon-
statere, at en grødeskæring giver et fald i vandstanden på alt fra nogle få cm 
op til omkring en meter. Den store variation i effekten af en grødeskæring 
findes i både små og store vandløb. Der findes i dag ca. 270 hydrometriske 
målestationer i Danmark, hvor der kontinuerligt registreres vandstand og 
måles vandføring. Ved omkring halvdelen af stationerne er vandstanden, og 
dermed vandføringsevnen, tydeligt påvirket af grødevækst og regelmæssig 
grødeskæring.  

I den nedre den af Lindenborg Å i Himmerland har grøden stor indflydelse 
på vandstanden. I 2015 gav den anledning til en stigning på omkring 60 cm 
inden grødeskæringerne påbegyndtes (Figur 3.2). Det anslås, at hvis grøden 
ikke bliver skåret her, ville den kunne give anledning til omkring 1 meter 
forhøjet vandstand midt i vækstperioden. Det er en strækning med meget 
ringe fald, og der skæres normalt 3 – 4 gange om året. Et andet eksempel er 
givet i Figur 3.3, der viser data fra Havelse Å i Nordsjælland. Heraf fremgår 
det, at grøden stort set ikke har nogen indflydelse på vandstanden. 

 
Figur 3.2. Lindenborg Å, vandføring og vandstand 2015. Blå kurve: Kontrolvandstand ved en konstant kontrolvandføring på 
2000 l/sek. Udviklingen i grødens betydning for vandføringsevnen kan direkte aflæses af kontrolvandstanden. Der kan identifi-
ceres 3 grødeskæringer i løbet af året, hvor kontrolvandstanden falder momentant med omkring 20 cm. Grønne firkanter angi-
ver målte vandføringsværdier, hvoraf de, der står på spidsen, er estimerede værdier til støtte for bereg-ningen 
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Der ses en generel tendens til, at grødeskæringernes direkte effekt på vand-
standen er størst i visse af de nord- og vestjyske vandløb, især der hvor fal-
det er ringe(typisk mindre end ca. 0,5 promille). Det er i vandløb med en vis 
vanddybde (0,5 til 1,5 meter) og en forholdsvis stor vandføring hele året. 
Her har grødeskæringen karakter af at være generelt vandstandssænkende i 
sommerperioden. Derimod er vanddybden i de fleste østdanske vandløb 
normalt ikke særlig stor i sommerperioden, og alene derfor vil den umid-
delbare vandstandssænkning ofte ikke kunne blive særlig betydelig. Derfor 
vil grødeskæringen her mere have karakter af forebyggelse af en ekstra høj 
vandstand i forbindelse med eventuelle efterfølgende kraftige nedbørs- og 
afstrømningsbegivenheder. Dette gælder især de mindre vandløb, hvor også 
en forebyggende skæring af kanterne er almindelig. 

En undersøgelse af grødeskæringens effekt på vandstand og plantegenvækst 
(Simonsen 2016) viser, at en grødeskæring, der foretages i perioden juli til 
september i gennemsnit resulterer i et fald i vandstanden på 16 cm., og at ef-
fekten er mindre i begyndelsen og slutningen af vækstperioden (Figur 3.4). I 
undersøgelsens samtlige 3.086 vurderede grødeskæringsbegivenheder redu-
ceres vandstanden med mellem 1 og 73 cm ved en grødeskæring. Det frem-
går ligeledes, at grødeskæring især finder sted i juni til september med no-
genlunde lige højt antal i hver måned og meget sjældnere i maj og oktober. 
Den gennemsnitlige effekt er lidt mindre i juni og oktober end i juli-
september. I undersøgelsen indgår data fra målestationer i 126 vandløb, der 
er jævnt fordelt over landet, men de er udelukkende beliggende i type 2 (2- 
10 meters bredde) og type 3 (>10 meters bredde) vandløb. Undersøgelsen er 
derfor ikke repræsentativ for små type 1 vandløb. 

 
Figur 3.3. Havelse Å, vandføring og vandstand 2014. Blå kurve: Kontrolvandstand ved en konstant kontrolvandføring på 150 
l/sek. Grønne firkanter angiver målte vandføringsværdier, hvoraf de, der står på spidsen, er estimerede værdier til støtte for 
bereg-ningen 
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Genvækstens betydning for hvor hurtigt effekten af en grødeskæring aftager 
er også undersøgt. Effekten varierer tydeligt med tidspunktet for grødeskæ-
ringen (Figur 3.5). Genvæksten er størst i juni måned, hvor planternes vækst 
giver en gennemsnitligt vandstandsstigning på 0,41 cm/dag, hvilket er over 
dobbelt så højt som i maj, juli og august. Der er ingen genvækst i efteråret 
(september) og i oktober måned kan der registreres en negativ genvækst, 
hvilket betyder at planternes biomasse henfalder. 

 
Samtidig er genvæksten størst i de vandløb, der skæres hyppigst (Figur 3.6). 
Således stiger vandstanden som følge af genvæksten samlet set med antallet 
af årlige grødeskæringer fra gennemsnitligt 0,04 cm/dag ved 1 årlig skæring 
til gennemsnitligt 0,6 cm/dag ved mere end 6 årlige skæringer. 

Figur 3.4. A: Grødeskæringseffekten beregnet som forskellen mellem vandstanden før og efter en grødeskæring i 126 danske 
vandløb. Højden på søjlen angiver gennemsnittet mens barerne angiver standard afvigelsen på data. B: Antallet af grødeskæ-
ringer pr. måned (Simonsen 2016). 

Figur 3.5. Planternes genvækst 
efter en grødeskæring i forår, 
sommer og efterårsmåneder. 
Genvæksten er beregnet som cm 
vandstandsstigning/dag imellem 
to på hinanden følgende grøde-
skæringer eller i en periode på 3 
uger efter sidste skæring. 
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I en undersøgelse foretaget for Naturstyrelsen (KMS 2011) er grødevækst og 
grødeskærings effekt på vandstanden vurderet på basis af data fra ca. 200 
hydrometristationer i perioden 2000 – 2009. De fleste af de undersøgte stati-
oner menes også at indgå i (Simonsen 2016). Resultaterne her viser bl.a., at 
medianværdien, for hvor meget en grødeskæring sænker vandstanden, er 19 
cm, og at der er en effekt på vandstanden i 22 dage efter skæringen. Ifølge 
denne undersøgelse starter grødens vækstsæson i begyndelsen af maj og 
slutter i midten af november. Medianen for hvor mange skæringer, der fore-
tages årligt er 1. 

Der er betydelige år til år variationer i grødens betydning for vandførings-
evnen, da mængden og væksthastigheden er meget afhængig af de klimati-
ske betingelser. En varm sommer med meget sol kan medføre en meget stør-
re forringelse af vandføringsevnen end somre med dårlige vækstbetingelser. 
Figur 3.7 viser data fra samme målestation i Holtum Å i Midtjylland for hhv. 
2009 og 2015. Det fremgår tydeligt, at grøden har langt større betydning for 
vandstanden i den første del af årene. I 2009 er vandstanden påvirket med 
op til en halv meter, og 2 grødeskæringer sænker vandstanden med 20 – 30 
cm per gang, hvorimod der i 2015 kun ses ringe påvirkning og en enkelt 
skæring, der kun sænker vandstanden med få cm.  

Behovsbestemt grødeskæring dvs. at skæringen kun gennemføres, når der er 
risiko for store afstrømninger vil derfor samlet set give en højere effektivitet 
af de gennemførte grødeskæringer med hensyn til at bidrage til afvanding 
end grødeskæring på faste terminer. Samtidig vil behovsbestemt grødeskæ-
ring begrænse hyppigheden af skæringer, hvilket kan reducere genvæksten 
og dermed give en længere varende effekt på vandføringsevnen. Online da-
ta for vandstand og nedbør kan nyttiggøres som beslutningsstøtte til, hvor-
når grødeskæringer skal gennemføres. 

Figur 3.6. Planternes genvækst 
efter en grødeskæring som funk-
tion af grødeskæringshyppighe-
den. Genvæksten er beregnet 
som cm vandstandsstigning/dag 
imellem to på hinanden følgende 
grødeskæringer eller i en periode 
på 3 uger efter sidste skæring. 
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Figur 3.7a. Holtum Å, vandføring og vandstand 2009. Blå kurve: Kontrolvandstand ved en konstant kontrolvandføring på 800 
l/sek. To grødeskæringer i juli og september sænker momentant vandstanden med 20-30 cm. Grønne firkanter angiver målte 
vandføringsværdier, hvoraf de, der står på spidsen, er estimerede værdier til støtte for bereg-ningen 

 
Figur 3.7b. Holtum Å, vandføring og vandstand 2015. En grødeskæring i juli har stort set inden indflydelse på vandstanden. 
Grønne firkanter angiver målte vandføringsværdier, hvoraf de, der står på spidsen, er estimerede værdier til støtte for bereg-
ningen 
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3.3 Effekten af forskellige grødeskæringsmetoder 
De forskellige grødeskæringsmetoder giver tilsvarende en forskellig forøgel-
se i vandføringsevnen i forbindelse med det enkelte indgreb. Da sammen-
hængen mellem biomasse, artsfordeling og strømningsmønstret er meget 
komplekst, er der ikke en enkel, direkte sammenhæng mellem mængden af 
fjernet grøde og forøgelsen i vandføringsevnen. Men hvis man betragter det 
enkelte indgreb, vil en fuldstændig fjernelse af grøden på vandløbets bund 
og sider umiddelbart give den største forøgelse af vandføringsevnen.  

Tidligere undersøgelser af sammenhængen mellem udvikling i vandførings-
evnen og ændringer i vedligeholdelsespraksis og grødeskæring (Iversen 
1997) og (Ovesen 2015) viser, at det er meget vanskeligt at fastlægge sam-
menhænge mellem vandføringsevne og forskellig grødeskæringspraksis. 
Det skyldes især, at vandløb er meget dynamiske og hele tiden ændrer sig i 
forhold til vandføring, sedimenttransport mv. Samtidig er der meget stor 
forskel på de klimatiske betingelser fra år til år, og det vil ofte have væsent-
lig større betydning for vækstbetingelser, og dermed vandføringsevnen, end 
en ændring i princippet for grødeskæringen.  

I undersøgelsen af udviklingen i vandføringsevnen i perioden 1990 til 2012 
på 27 strækninger, hvor der er sket en reduktion i omfanget af grødeskæ-
ring, er der på 18 ud af de 27 sket en reduktion af vandføringsevnen i som-
merperioden (Ovesen 2015). I gennemsnit er vandstanden ved stationerne i 
sommerperioden steget med ca. 13 cm, varierende i intervallet fra 1 til 59 cm. 
Reduktionerne i grødeskæringerne er sket i form af færre årlige skæringer 
og/eller skæring i en reduceret bredde. Udviklingerne skyldes en kombina-
tion af ændringer i strømningsmodstand (Manningtal) og gradvise ændrin-
ger i vandløbsprofilerne. Det må umiddelbart antages, at en modsvarende 
intensivering af grødeskæringen vil kunne give tilsvarende fald i vandstan-
den, men eventuelle ændringer i plantesammensætningen eller i vandløbs-
profilet vil betyde, at det ikke nødvendigvis vil være tilfældet. 

Variationer i strømningsmodstanden (Manningtallet) i Trend Å for perioden 
1990-2012 viser som eksempel de forventelige variationer mellem sommer 
(højt Manningtal) og vinter (lavt Manningtal)(Figur 3.8). Figuren demonstrer 
også, at der er variation fra år til år og den viser en uventet ændring i mod-
standen fra et år med mere intensiv grødeskæring (rød kurve) til et år med 
mindre intensiv (grøn kurve) grødeskæring. Man ville forvente at modstan-
den blev større dvs. Manning tallet mindre ved mindre intensiv grødeskæ-
ring. Men det omvendte skete.    

I samme undersøgelse fremgår det også, at grødevækst tilsyneladende har 
relativt størst betydning for vandføringsevnen i små vandløb, idet Manning-
tallet er mindst (størst strømningsmodstand) i vandløb med lille vandløbs-
bredde. 

I en del vandløb skelner man mellem kantskæring og skæring i selve vand-
løbet (bunden). Det gælder især for mindre vandløb med kunstigt, skråt an-
læg, der er betydeligt uddybede. En kantskæring har ikke nødvendigvis en 
umiddelbar effekt på vandstanden, men den kan bidrage til, at vandstanden 
ikke bliver forhøjet så meget, som den ellers ville blive under en eventuel ef-
terfølgende kraftig afstrømningsbegivenhed.  
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På figur 3.9 ses data fra Saltø Å på Vestsjælland for 2015, hvor der kan ses 2 
grødeskæringer i hhv. sommer og efterår. Skæringerne har ikke resulteret i 
betydelige fald i vandstanden, men sammen med skæringer af kanterne har 
det medvirket til, at vandstanden senere på året er blevet reduceret. 

 

3.4 Langsigtede effekter af grødeskæring 
Praksis med hensyn til grødeskæring har naturligvis en umiddelbar betyd-
ning for mængden af grøde i vandløbet om sommeren, men grødeskæringen 
kan samtidig medføre midlertidige og permanente ændringer i vandløbets 
geometri. Det skyldes vandløbsvegetationens evne til at tilbageholde sedi-
menter og til at koncentrere vandbevægelsen bestemte steder i profilet.  

Figur 3.8. Døgnværdier af Manningtal for perioden 1990-2012 for Trend Å, Fredbjerg Bro. Rød og grøn markerer hhv. året før 
og året efter ændring af grødeskæringspraksis til mindre intensiv grødeskæring( Ovesen 2015). 

 
Figur 3.9. Saltø Å, vandføring og vandstand 2015. Blå kurve: Kontrolvandstand ved en konstant kontrolvandføring på 30 l/sek.  
Grønne firkanter angiver målte vandføringsværdier, hvoraf de, der står på spidsen, er estimerede værdier til støtte for bereg-
ningen 
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Praksis for grødeskæring vil derved have stor betydning for aflejring og ero-
sion og dermed for hvordan vandløbsprofilet udvikler sig på længere sigt. I 
nogle vandløb er der iagttaget en betydelig indsnævring af tværprofilet i 
forbindelse med overgang fra skæring i fuld bredde til skæring i strømrende 
i en del af profilet. Det kan medføre en tilsvarende reduktion i vandførings-
evnen, men i nogle tilfælde er det sket i en kombination med en samtidig, 
naturlig uddybning af profilet, og herved er vandføringsevnen opretholdt 
uændret. Mængden og teksturen af sedimenttransporten og grødens arts-
fordeling har stor betydning for denne udvikling, og det er således meget 
vanskeligt at forudsige de mere langsigtede konsekvenser for vandførings-
evnen af en ændret grødeskæringspraksis. 

I mange vandløb sker der gennem årene en gradvis udvikling i morfologien 
(vandløbets skikkelse), og dermed også i vandføringsevnen, med mindre 
den fastholdes gennem løbende vedligeholdelse ud over grødeskæring. Den 
udvikling sker som en løbende tilpasning til ændrede betingelser f.eks. efter 
tidligere ændringer af vedligeholdelsen, men også som følge af ændringer i 
det hydrologiske regime. En udvikling i middelvandføringen og i hyppig-
hed og størrelse af ekstreme afstrømningsbegivenheder, som respons på 
klimaudviklingen, påvirker således forholdene og skaber øget dynamik i al-
le vandløb. Det betyder, at hvis der f.eks. sker en forøgelse af middelvandfø-
ringen og/eller de store ekstremvandføringer, vil der i et naturligt vandløb 
som følge heraf ske en tilsvarende naturlig udvidelse og tilpasning til de 
ændrede forhold. Over en årrække vil ændringer af vedligeholdelse og grø-
deskæring tilsvarende få betydning for grødens artssammensætning og 
dermed også herved på vandføringsevnen.  

I Iversen (1997) er der lavet en undersøgelse af vandføringsevnen i danske 
vandløb i perioden 1976 til 1995. Her blev der konstateret en reduktion i 
vandføringsevnen i omkring halvdelen af de undersøgte vandløb, mens den 
var forøget i godt 10 % af vandløbene. I resten af vandløbene var forholdene 
uændret. Den konstaterede udvikling svarede til en gennemsnitlig vands-
tandsstigning på ca. 5 cm. I de vandløb, hvor vandføringsevnen var reduce-
ret, svarede det til en vandstandsstigning på gennemsnitligt ca. 16 cm over 
hele perioden, og i de enkelte vandløb varierede stigningen mellem 4 og 42 
cm. Vandstandsstigningerne var sket både i sommer- og vinterperioden. 
Undersøgelsen nævner to forhold, der kan være medvirkende årsag til dette, 
nemlig ændret vedligeholdelsespraksis og en række milde vintre efter 1986. 
Med hensyn til vedligeholdelsespraksis nævnes, at det ikke kan påvises at 
den generelle reduktion i vandføringsevnen alene skyldes ændret vedlige-
holdelsespraksis, idet der ie en del af vandløbene er sket ændringer i vand-
føringsevnen selvom vedligeholdelsespraksis ikke er ændret. Ændring i ved-
ligeholdelsespraksis har været en medvirkende årsag til at vandstanden er 
steget, idet de største stigninger ses i vandløb med ændret vedligeholdelses-
praksis. En reduktion i vandføringsevne falder i de fleste tilfælde sammen 
med myndighedernes ændrede praksis for vandløbsvedligeholdelse, hvor 
grødeskæring er begrænset til en strømrende, der er smallere end vandløbet 
med en gradvis indsnævring af vandløbet til følge. Denne praksis blev ind-
ført i erkendelse af at vandløbsmyndighederne ikke er berettigede til at ved-
ligeholde vandløbene udover de dimensioner, der er fastlagt i regulativerne. 

Ovesen (2015) jf. 3.3 fandt, ud over ændringerne i sommervandstanden, 
endvidere, at der for vinterperioden var sket en vandstandsstigning på 10 af 
de 27 undersøgte stationer. I gennemsnit var stigningen i perioden 1990 til 
2012 på 9 cm, varierende fra mindre end 1 cm til 27 cm. 
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Eksempler på udvikling i vandføringsevnen på længere sigt er givet i figur 
3.10. Udviklingerne i vandføringsevnen kan ikke for Trend Å korreleres med 
ændringer i vedligeholdelse, men for Årup Å er der en sammenhæng mel-
lem overgang til strømrendeskæring og en heraf følgende indsnævring af 
profilet, der i en periode har medført en gradvis reduktion i vandføringsev-
nen. Grødevæksten og skæringerne har stor betydning for vandstanden i 
Årup Å, hvilket fremgår af Figur 3.11, der viser data fra 2005. Årup Å er og-
så et vandløb med meget ringe fald (omkring 0,1 promille på strækningen 
ved målestationen). 

 

 

Figur 3.10. Til højre: Trend Å i Himmerland. Kontrolvandstand for sommerperioden 1987 til 2013. Fra 2007 og frem ses et 
tydeligt fald i vandstanden og dermed forbedring i vandføringsevnen. Til venstre: Årup Å i Thy. Kontrolvandstand for vinterperio-
den 1985 til 2013. Frem til 1996 ses en gradvis forøgelse af vandføringsevnen, hvorefter der sker en gradvis reduktion frem til 
omkring 2008. 

 
Figur 3.11. Årup Å ved Årup. Vandføring og vandstand 2005. Blå kurve: Vandstand ved kontrolvandføring = 600 l/sek. Grønne 
firkanter angiver målte vandføringsværdier, hvoraf de, der står på spidsen, er estimerede værdier til støtte for beregningen. 
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I Gudenåen neden for Silkeborgsøerne er der i løbet af den seneste årrække 
sket en markant udvikling i grøden og dens betydning for vandstanden i 
sommerperioden (Figur 3.12). Frem til omkring 2008 er der kun en ubetyde-
lig grødepåvirkning af vandstanden, men de efterfølgende år er der op til ca. 
1 meter forøget vandstand. Det skyldes med stor sandsynlighed, at vandet 
er blevet væsentligt mere klart efter den meget kraftige udvikling i bestan-
den af vandremuslinger i Silkeborgsøerne. De filtrerer vandet og sollyset 
kan derfor nu nå ned til vandløbsbunden, og dermed er vækstbetingelserne 
langt bedre end før. Af figuren fremgår det endvidere, at den forøgede plan-
tevækst kun har en meget lille betydning for vandstanden i vinterperiode. 
Her er kontrolvandstanden på samme niveau som før 2008.  

 

 

 

 
Figur 3.12. Gudenå, Tvilum Bro, nedstrøms Silkeborg, vandføring og vandstand 2004-2015. Blå kurve: Vandstand ved kontrol-
vandføring = 10.000 l/sek.  Grønne firkanter angiver målte vandføringsværdier, hvoraf de, der står på spidsen, er estimerede 
værdier til støtte for bereg-ningen 
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4 Effekter på økologisk tilstand 

4.1 Vurdering af økologisk tilstand 
De biologiske kvalitetselementer i Vandrammedirektiv sammenhæng omfat-
ter den akvatiske flora, smådyr og fisk. Den akvatiske flora omfatter her al-
ger (fytoplankton og bundlevende alger) og vandplanter. I Danmark er alle 
vandløb relativt små, og de kan derfor ikke opretholde egentlige populatio-
ner af fytoplankton. På vandløbsstrækninger, der ligger nedstrøms søer, kan 
der dog forekomme fytoplankton, men tæthed og sammensætning vil afspej-
le søens og ikke vandløbets tilstand. Derfor indgår dette kvalitetselement ik-
ke i en økologisk tilstandsvurdering.  

I Danmark blev der under planlægningen i den 1. vandplansperiode ude-
lukkende anvendt ét kvalitetselement (smådyr) til vurdering af vandløbets 
økologiske tilstand, og ét indeks, Dansk Vandløbsfauna Indeks - DVFI. I 
vandområdeplanerne for 2. vandplansperiode indgår yderligere to kvalitets-
elementer, da der i dag også eksisterer indeks til vurdering af den økologi-
ske kvalitet vha. vandløbets planter (Dansk Vandløbsplante Indeks – DVPI) 
samt fisk (Dansk Fiskeindeks for Vandløb – DFFV, i to udgaver for hhv. små 
og større vandløb). Der foreligger fortsat ikke et indeks til vurdering af 
vandløbets tilstand ud fra de bundlevende alger.  

DVFI indgår som kvalitetselement i både type 1, 2 og 3 vandløb, DVPI ind-
går som kvalitetselement i type 2 og 3 vandløb, mens DFFVø indgår som 
kvalitetselement i type 1 vandløb og DFFVa som kvalitetselement i type 2 og 
3 vandløb. I forbindelse med en vurdering af om en vandløbsstrækning har 
målopfyldelse gælder, jævnfør Vandrammedirektivet, at god økologisk til-
stand skal være opfyldt for alle kvalitetselementer. En opgørelse viser at ca. 
24 % af de danske vandløb i dag har målopfyldelse for så vidt angår DVPI, 
DVFI og DFFV (Kristensen et al. 2013). 

Naturgivne forhold spiller en væsentlig rolle for fordelingen af planter, 
smådyr og fisk i danske vandløb, idet især vandløbenes størrelse er af be-
tydning. Det er årsagen til, at vandløbene i den administrative praksis ind-
deles i type 1-3 som funktion af netop størrelsen (se kapitel 1.2). 

Imidlertid er der en række centrale eksterne påvirkningsfaktorer og det er dis-
se, der kan forhindre, at vandløb opnår den gode økologiske tilstand. Den væ-
sentligste faktor har i årtier været udledning af dårligt renset spildevand fra 
byer, spredtliggende og ukloakerede ejendomme, samt virksomheder med 
særskilt udledning, herunder dambrug. Specielt udledningen af organisk stof 
har haft stor negativ indflydelse på smådyr, fisk og i et vist omfang også 
vandplanterne. Imidlertid er denne faktor væsentlig minimeret i takt med den 
forbedrede rensning ved de offentlige renseanlæg og dambrug.  

I dag spiller dårlige fysiske forhold i vandløbene en stadig større rolle for 
den økologiske tilstand. Reguleringen af flertallet af danske vandløb (flere 
end 90 %) kombineret med tidvise opgravninger af vandløbsbunden fast-
holder vandløbene i en tilstand, hvor ensartede fysiske forhold dominerer. 
Kombineret med gentagne grødeskæringer mange steder, har det skabt for-
ringede levevilkår for de arter af planter, smådyr og fisk, som kendetegner 
uregulerede vandløb. Således er en række levesteder forsvundet i vandløbe-
ne, både områder med forholdsvis dybe og stillestående vande (herunder 
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bagvande) og områder med lav vanddybde og stærk strøm (stryg). Ligele-
des spiller spærringer en væsentlig negativ rolle for vandrefisk som ørred og 
laks, men reelt også for adskillige andre fiskearter (og smådyr som fx stor-
muslinger).  

Udover de fysiske forhold spiller næringsstoftilførsler også en rolle for den 
økologiske tilstand. Vandløbenes indhold af opløst fosfat varierer således 
mellem 0,002 til lokalt næsten 5 mg/L, mens indholdet af opløst uorganisk 
kvælstof kan variere fra 0,005 til over 30 mg/L (Wiberg-Larsen et al. 2013). 
Forhøjede næringsstofniveauer påvirker især planternes sammensætning og 
fordeling.  Derudover kan tilførsler af pesticider fra primært jordbruget samt 
– i det mindste lokalt - andre miljøfremmede stoffer, som udledes via spil-
devand have en væsentlig indvirkning på den økologiske tilstand. 

Der kan således peges på en lang række af faktorer, som enkeltvis har nega-
tiv indflydelse på tilstanden af de biologiske kvalitetselementer i vandløbe-
ne. Imidlertid er de biologiske kvalitetselementer i langt de fleste tilfælde 
udsat for flere samtidige påvirkninger. Eksempelvis medfører den udbredte 
landbrugsdrift fysiske såvel som kemiske påvirkninger, hvilket gør det 
komplekst at udpege enkeltfaktorer som årsagen til, at et givet kvalitetsele-
ment ikke når målopfyldelse. 

Tabel 4.1 opsummerer de enkelte tilstandselementers sårbarhed overfor en 
række af ovennævnte påvirkningsfaktorer i danske vandløb (Baattrup-
Pedersen et al. 2004a). I det følgende vil der blive fokuseret på påvirkninger 
fra grødeskæring.  Disse er generelt negative, da vandløb som naturtype ik-
ke har et vedligeholdelsesbehov som eksempelvis heder og enge, og dermed 
heller ikke behov for grødeskæring for at nå miljømålene. Grødeskæring 
gennemføres udelukkende med henblik på at forbedre afvandingen.  

4.2 Økologisk tilstand, planter og grødeskæring 
DVPI, som skal anvendes i tilstandsvurdering i type 2 og 3 vandløb, påvir-
kes generelt negativt af grødeskæring (Baattrup-Pedersen et al. 2015a), hvor 
hyppigheden af skæringen, tidspunktet og omfanget er afgørende for, hvor 
negativ effekterne er (se Baattrup-Pedersen et al. 2004b; Baattrup-Pedersen 
et al. 2016).  

4.2.1 Grødeskæringshyppighed og tidspunkt 

Overordnet set vil grødeskæringer, der gennemføres mere end én gang i lø-
bet af planternes vækstsæson, medføre risiko for, at den økologiske tilstand 
vurderet med anvendelse af DVPI ikke når god økologisk tilstand (type 2 og 
3 vandløb; Figur 4.1) (Baattrup-Pedersen et al. 2015a). Det skyldes, at hyppi-
gere skæringer bevirker, at plantesamfundene ændrer sig med øget fore-
komst af forstyrrelsestolerante arter, der har en negativ indvirkning på 
DVPI.  Det er især arter med basalt vækstpunkt (Figur 4.2) og arter med 
overvintringsorganer i form af rodknolde (rhizomer), der fremmes af hyppi-
ge skæringer (Figur 4.3). Arter med basalt vækstpunkt og veludviklede rhi-
zomer tåler skæringen, fordi de relativt hurtigt kan danne nye blade fra de 
basale dele af planten, som har overlevet grødeskæringen eller fra de krafti-
ge rhizomer i vandløbsbunden. Det betyder, at de hurtigt kan genopbygge 
deres biomasse efter en grødeskæring (se boks 3). 
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Tabel 4.1. Oversigt, der viser i hvor høj grad a) artssammensætningen og dækningen af planter b) artssammensætning, 

abundans af sensitive arter og diversitet af smådyr samt c) artssammensætning, abundans af arter, diversitet og aldersstruktur 

af fiskesamfundet ændrer sig som funktion af forskellige typer af påvirkninger relevante i danske vandløb. Stjernemarkeringer 

angiver hvor stor påvirkningen vurderes at være. En * markerer en svag påvirkning, ** en betydelig påvirkning og ***en markant 

påvirkning. Denne markering er foretaget ud fra ekspertskøn. Modificeret fra Baattrup-Pedersen et al. 2004a. 

a) 

Påvirkning Planter  

 Artssammensætning (taxa) Dækning (tæthed) 

Næringsstofbelastning ** * 

Belastning med organisk stof * * 

Miljøfremmede stoffer * * 

Ændret hydrologisk regime *** ** 

Brud i kontinuitet * * 

Regulering og opgravning *** *** 

Grødeskæring  *** * 

Forsuring ** * 

Okker * * 

b) Smådyr 

 Artssammensætning Abundans (antal/-

tæthed) 

Sensitive arter Diversitet 

Næringsstofbelastning * * * * 

Belastning med organisk stof *** ** *** *** 

Miljøfremmede stoffer ** *** *** ** 

Ændret hydrologisk regime ** ** ** ** 

Brud i kontinuitet * - * * 

Regulering og opgravning ** ** ** ** 

Grødeskæring  ** ** ** * 

Forsuring *** ** *** ** 

Okker ** *** ** ** 

c) Fisk 

 Artssammen-

sætning 

Individantal 

(tæthed) 

Sensitive arter Diversitet Alders-struktur 

Næringsstofbelastning * * * * * 

Belastning med organisk stof ** * ** ** ** 

Miljøfremmede stoffer ** ** ** ** *** 

Ændret hydrologisk regime ** ** ** ** ** 

Brud i kontinuitet *** ** *** ** *** 

Regulering og opgravning ** *** ** ** *** 

Grødeskæring  ** ** ** * * 

Forsuring *** ** *** ** - 

Okker ** ** *** *** * 
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Figur 4.1. Den gennemsnitlige 
årlige grødeskæringshyppighed i 
vandløb klassificeret i forskellige 
tilstandsklasser med anvendelse 
af DVPI i to perioder 2007-2011 
og 2012-2013. På figuren er 
gennemsnittet og standardafvi-
gelsen afbildet. Forskellige bog-
staver angiver, at gennemsnits-
værdier er signifikant forskellige 
(fra Baattrup-Pedersen et al. 
2015a). 

Figur 4.2. Hyppighed af meristem (se boks 3) typer hos vandplanter i vandløb klassificeret i de forskellige DVPI tilstandsklasser. 
For hver enkelt meristemtype er angivet et vægtet gennemsnit for plantesamfundet. På figuren er gennemsnittet og standardaf-
vigelser afbildet. Forskellige bogstaver angiver, at der er signifikante forskelle på gennemsnitsværdierne (fra Baattrup-Pedersen 
et al. 2015a). 

Figur 4.3.  Den vægtede andel af 
vandplanter med forekomst af 
overvintringsorganer i plantesam-
fund i vandløb klassificeret i 
forskellige DVPI tilstandsklasser. 
På figuren er gennemsnittet og 
standardafvigelser afbildet. For-
skellige bogstaver angiver, at der 
er signifikante forskelle på gen-
nemsnitsværdierne. (fra Baattrup-
Pedersen et al. 2015a). 
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Gennemføres skæringerne således, at der skabes områder i vandløbet, hvor 
planterne kan være upåvirkede af grødeskæring kan det være muligt, at der 
nås målopfyldelse i vandløb, der skæres mere end én gang årligt (se afsnit 
4.2.2). Imidlertid er der ganske ringe dokumentation for, hvordan grødeskæ-
ringen bedst praktiseres for at sikre målopfyldelse med DVPI. Dette afspej-
ler, at DVPI er et helt nyt kvalitetselement og at der først med de kommende 
vandområdeplaner vil være bindende miljømål for DVPI.  

Tidspunktet for grødeskæring kan også påvirke, hvilken effekt skæringen 
har på DVPI. Generelt vil effekten være størst i den periode, hvor planterne 
vokser mest, hvilket er i forsommeren og sommeren, mens effekten vil være 
mindst i sensommeren og efteråret, hvor mange arter henfalder. Alt andet 
lige kan man derfor forvente mindst effekt på DVPI, hvis der kun gennem-
føres en årlig grødeskæring i slutningen af vækstsæsonen.   

Boks 3: Planteegenskaber og tolerance overfor forstyrrelser  
 
Planter vokser fra vækstpunkter kaldet meristemer. Meristemer kan være placeret forskellige steder på 
planten. Hos vandløbsplanter optræder både planter med enkelt basalt meristem, enkelt apikalt meristem 
og flere apikale meristemer (Willby et al. 2000).  
 
Vækst fra basale meristemer er især en fordel på steder, hvor der er tilstrækkeligt med lys, og hvor der er 
samtidige forstyrrelser (Baattrup-Pedersen et al. 2015c). Det kan være på strækninger, hvor strømmen er 
stærk og hvor planten derfor er udsat for et stort træk (Sand-Jensen, 2000). Fordelen ved basal vækst er 
dels, at risikoen for at miste biomasse er mindre, fordi trækket er mindre, dels at planten hurtigere kan re-
generere, hvis den mister biomasse, fordi vækstpunktet ofte vil være intakt.  Basal vækst er også en fordel 
på strækninger med forstyrrelser i form af grødeskæring (Baattrup-Pedersen et al. 2016), fordi planten efter 
skæring hurtigt kan påbegynde væksten fra det intakte meristem, hvilket betyder at genvæksten kan være 
overordentlig hurtig. 
 
Apikale meristemer kan omvendt være en fordel for planter, der skal strække sig længere for at nå lysni-
veauer, der tillader fotosyntese i bladene fx under næringsberigede forhold (Baattrup-Pedersen et al. 
2015c). Planter med apikale meristemer kan også generelt blive længere end planter med basale meriste-
mer, og ofte finder man arter med apikale meristemer i dybere og mere uklart vand i fx dybe vandløb med 
ringe lystilgængelighed (Baattrup-Pedersen et al. 2015b). Arterne kan her koncentrere deres biomasse i de 
øvre dele af vandsøjlen, hvor lystilgængeligheden er størst. Omvendt vil sådanne arter have sværere ved 
hurtigt at nå den samme biomasse efter en grødeskæring, dog afhængig af hvor tæt på bunden skæring 
gennemføres. Arter med flere apikale vækstpunkter kan påbegynde vækst fra de, som måtte være tilbage 
efter skæring og dermed blive mere buskede. Arter med et enkelt apikalt vækstpunkt er mere sårbare over-
for skæringer, da der ingen intakte meristemer vil være tilbage efter en skæring. Derfor er det også især 
arter der kun har et enkelt apikalt vækstpunkt, der er særlig sårbare overfor skæringer (Figur 4.2). 
 
Planter, der har overvintringsorganer, er ligesom planter med basal vækst robuste overfor forstyrrelser. 
Overvintringsorganer kan være overvintringsknolde, turioner og rhizomer (jordstængler). Rhizomerne ligger 
lige ved eller under vandløbsbunden og herfra kan planterne spire om foråret, når temperatur og lysforhold 
bliver gunstige for vækst.  
 
Der findes en række plantearter, som har en kombination af egenskaber, der gør dem særligt robuste over-
for grødeskæring og som samtidig giver konkurrencemæssige fordele i de relativt næringsrige danske 
vandløb. Det gælder fx enkelt pindsvineknop, høj sødgræs og sø-kogleaks, som alle har basalt vækstpunkt, 
veludviklede rhizomer og relativ høj produktivitet. Omvendt er arter som fx langbladet vandaks og 
rustvandaks mere sårbare, fordi de har apikal vækst og lavere produktivitet. Der henvises til Baattrup-
Pederesen et al. 2015a for yderligere information om sammenhænge mellem DVPI og planteegenskaber 
hos plantearter i danske vandløb.  
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4.2.2 Grødeskæringsmetode 

Grødeskæringsmetoden spiller en rolle for, hvor negativ grødeskæringen er 
for plantesamfundene og dermed formentlig også for DVPI tilstandsvurde-
ringen. Generelt kan man sige, at jo mindre en del af biomassen i vandløbet, 
der skæres, des mindre vil den negative effekt være, fordi en større del af 
plantebiomassen vil være upåvirket af skæringen (Baattrup-Pedesen et al. 
2004b; Randers kommune, 2015; Baattrup-Pedersen et al. 2016). Det betyder 
også, at minimal til ingen grødeskæring vil have yderst begrænset eller in-
gen negativ effekt, mens fuldskæring vil have den største negative effekt. 
Strømrendeskæring vil ligge et sted ind imellem afhængig af, hvor stor en 
del af vandløbsprofilet der skæres (Baattrup-Pedersen et al. 2016).  

Når kun en del af vandløbsprofilet skæres, opstår der såkaldte refugier for 
planterne, altså områder hvor planterne ikke påvirkes af skæringen og hvor 
artsrigdommen derfor er større (Baattrup-Pedersen et al. 2002).  I disse om-
råder kan der forekomme diverse plantesamfund bestående af skæringsføl-
somme arter, mens der i de områder, som skæres, vil forekomme skærings-
tolerante arter (Randers kommune, 2015). Dette ses fx i Nørreåen, hvilket er 
beskrevet nærmere senere.  

Refugier vil formentlig være meget centrale for DVPI tilstandsvurderingen, 
da beregningen af DVPI bygger på de tilstedeværende plantearters dæk-
ningsgrad (Baattrup-Pedersen et al. 2013a). Derfor kan vandløbsstrækninger, 
hvor kun en begrænset mængde af grøden skæres, formentlig opnå god øko-
logisk tilstand, såfremt der i refugierne forekommer diverse plantesamfund 
med karakteristika, der ligner de, der findes i upåvirkede vandløb (se Baat-
trup-Pedersen et al. 2008). Dette forudsætter, at andre forhold som fx næ-
ringsstofniveauet ikke indvirker negativt på DVPI (Baattrup-Pedersen et al. 
2015a).  I denne sammenhæng er det helt centralt at nævne, at det skal være 
de samme områder, der skånes for skæring, såfremt der gennemføres flere 
skæringer årligt, da plantesammensætningen ellers hurtigt vil ændre sig 
mod større dækning af skæringstolerante arter. 

Såfremt grødeskæringen gennemføres som en selektiv grødeskæring, hvor 
særligt skæringsfølsomme arter skånes under skæringen, må man forvente, 
at grødeskæringens effekt vil være så begrænset, at der kan opnås målopfyl-
delse i vandløbene under forudsætning af, at andre forhold som fx nærings-
stofniveauet ikke indvirker negativt på DVPI. Imidlertid kræver selektiv 
grødeskæring et godt artskendskab hos de, der foretager grødeskæringerne. 
Det forudsætter også, at der udarbejdes vejledninger i hvilke arter, der skal 
skånes. Der kan ellers være risiko for, at det ikke er de mere sjældne og 
ukendte arter, som skånes.  

Forekomst af refugier i vandløb, der skæres med anvendelse af strømrende-
skæring eller selektiv skæring, kan formentlig også indvirke positivt på den 
økologiske tilstand på strækninger beliggende nedstrøms. Således kan 
spredning af arter via fragmenter, frø eller lignende fra refugier formentligt 
bidrage positivt til målopfyldelse på nedstrøms strækninger, såfremt arterne 
etablerer sig der og såfremt skæringshyppighed og – metode på disse stræk-
ninger er forenelig med deres fortsatte tilstedeværelse.   

Endelig vil gentagne grødeskæringer i samme strømrende i nogle vandløb 
formentlig på sigt have negative effekter på DVPI. Det skyldes, at der over 
tid kan etablere sig en veludviklet kantvegetation og vandløbsprofilet derfor 
indsnævrer, hvilket reducerer arealet med levesteder for vandplanter. Så-
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danne formændringer er nærmere beskrevet i kapitel 3. Denne dynamik be-
virker således også, at effekter på den økologiske tilstand kan ændre sig 
over tid, fordi vandløbet ændrer karakter.  

4.3 Økologisk tilstand, smådyr og grødeskæring 
Grødeskæring påvirker ikke kun planterne men også smådyrene i form af  
tab af dyr i den afskårne biomasse (se Kapitel 2; Kern-Hansen 1978; Armita-
ge et al. 1994; Dawson et al. 1991; Kaenel et al. 1998). Derudover forringer 
grødeskæring vandløbene som levested for smådyrene, da der sker en ho-
mogenisering af det fysiske vandløbsmiljø som følge af skæringerne. Ofte 
øges sedimenttransporten umiddelbart efter skæringen, med aflejringer 
nedstrøms, hvilket især rammer arter knyttet til de grove substrater, fx visse 
døgnfluer, slørvinger og vårfluer. Endvidere er grødeskæringer med til at 
fastholde vandløbet i et kanaliseret forløb og modvirker, at der opstår varia-
tion i levesteder gennem naturlige hydrodynamiske processer. Dette er for-
mentlig også årsagen til, at diversiteten i smådyrssamfundene er større på 
vandløbsstrækninger, der ikke vedligeholdes ved grødeskæring, både mel-
lem planterne og under planterne (Sand-Jensen et et al. 2006), samt at DVFI 
generelt øges, når den fysiske variation øges ved reduceret grødeskæring 
(Wiberg-Larsen, upubl data).  

Der eksisterer kun begrænset viden om de effekter i smådyrssamfundene, 
der knytter sig til de ændringer, der sker i plantesammensætningen som føl-
ge af grødeskæring.  Det er dog dokumenteret, at der optræder flere arter af 
smådyr og flere fødefunktionelle grupper i blandede grødeøer (se afsnit 
2.3.2;Sand-Jensen et al. 2006; Baattrup-Pedersen et al. upubl. data). De æn-
dringer, der sker i plantesammensætningen som funktion af grødeskæ-
ringsmetode, hyppighed og tidspunkt kan derfor direkte afstedkomme æn-
dringer i smådyrssamfundene. Eksempelvis er det i et sammenlignende stu-
die vist, at plantebestande i vandløb med dominans af vandstjerne og 
pindsvineknop har væsentlige forskelle i andelen af filtratorer, som domine-
rer på pindsvineknop, og iturivere, samlere, græssere og rovdyr, der domi-
nerer på vandstjerne (Bell et al. 2013).   

Forskelle i smådyrssamfundene tilknyttet forskellige plantearter kan også væ-
re grund til, at der ses tendens til, at mere end en årlig skæring kan give et fald 
i diversiteten i smådyrssamfundene (Heckmann og Friberg, 2003), akkurat 
som man ser det for planetsamfundene (Baattrup-Pedersen et al. 2015a).  

Endelig skal det nævnes, at gentagne grødeskæringer i samme strømrende i 
nogle vandløb formentlig vil have negative effekter på smådyrssamfundene, 
akkurat som for plantesamfundene. Det skyldes, at der kan etablere sig en 
veludviklet kantvegetation og vandløbsprofilet derfor indsnævrer, hvilket 
betyder at levestederne for smådyrene ændrer karakter henimod mere stille-
stående vande, som er uegnede for de mest ilt- og strømkrævende arter af 
smådyr (Baattrup-Pedersen et al. 2003). Disse formændringer er nærmere 
beskrevet i kapitel 3. 

4.4 Økologisk tilstand, grødeskæring og fisk 
Grødeskæring har også umiddelbare og meget dramatiske konsekvenser for 
fiskesamfundene.  Undersøgelser har vist omfattende fiskedød i forbindelse 
med oprensning med mejekurv (Henriksen, 1987). Antallet af ørred (Kern-
Hansen, 1978) og præ-smolt af laks (Roussel et al., 1998) falder markant un-
der og umiddelbart efter der skæres grøde. 
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Ligesom for planter og smådyr er det centralt for fiskesamfundene, hvor stor 
en andel af planterne, der bortskæres. Et omfattende studie af ørredbestan-
dene i fynske vandløb viser således, at ændret grødeskæring fra fuldskæring 
til strømrendeskæring gav en firedobling i ørredbestanden (Wiberg-Larsen 
et al. 1994) – et resultat som støttes af andre undersøgelser (Krog 1982; 
Ostergaard, 1999). Dette skyldes, at ørredtætheden – pga. individernes stær-
ke territorialadfærd - er bestemt af levestedsforholdene herunder kompleksi-
teten af levesteder, og da vedligeholdelse i form af grødeskæring nedsætter 
denne, har det umiddelbare konsekvenser for antallet af ørred, der kan være 
på en strækning.  

Ligesom for smådyrene har ændringer i plantesammensætning og -dækning 
som følge af grødeskæring indflydelse på fiskesamfundene. Således har un-
dersøgelser i Gudenåen vist, at ørredyngel klart foretrækker grødedæk-
ningsgrader på mellem 40 % og 80 % og at områder med tætte bestande af 
eksempelvis pindsvineknop nær bredden eller vandpest direkte blev fra-
valgt som levested (Søholm og Jensen, 2003).  

Udover grødedækningen har en undersøgelse også vist, at ørred foretrækker 
grødeø-dannende arter som skjul; det gælder fx børstebladet vandaks, vand-
stjerne og smalbladet mærke (Østergaard 2000). Samme undersøgelse viser, 
at strømrendeskæring på længere sigt kan have uønskede effekter for ørre-
dens gydebanker. Det skyldes, at strømrendeskæringen kan medføre, at 
vandløbet bliver smallere og dybere, og at grusbunden derfor kommer til at 
ligge for dybt i forhold til ørredynglens krav til relativt lille vanddybde. En 
grødeskæring, der i højere grad er selektiv, kan derfor være et godt alterna-
tiv, således at en relativ lav vanddybde bevares i et bredere vandløbsprofil 
(Østergaard 2000).  

Samlet set peger disse undersøgelser på, at der er stor risiko for at 
DFFVa/DFFVø påvirkes negativt i vandløb med grødeskæring. Imidlertid 
er der ganske ringe dokumentation for, hvordan grødeskæringen bedst 
praktiseres for at sikre målopfyldelse med DFFVø (type 1 vandløb) og 
DFFVa (type 2 og 3 vandløb). Dette afspejler, at disse indeks også er helt nye 
i forvaltningen og at der først med de kommende vandområdeplaner vil væ-
re bindende miljømål for disse (Kristensen et al. 2014).  

4.5 Eksempler på effekter af grødeskæring på plantesam-
fund 

4.5.1 Eksempel 1: Grødeskæringseffekter på plantesamfundene i rela-
tion til skæringshyppighed 

Grødeskæring praktiseres i stort set alle lysåbne vandløb, med varierende 
hyppighed (Baattrup-Pedersen et al. 2004a). Tidligere undersøgelser viser, at 
grødeskæringshyppigheden er central for, i hvor høj grad der kan ses effek-
ter på plantesamfundene. I en undersøgelse af 62 vandløbsstrækninger med 
forskelle i grødeskæringshyppighed findes klare forskelle i artsrigdom og 
diversitet (Shannon diversitet) i plantesamfundene som funktion af grøde-
skæringshyppigheden (Figur 4.4). Artsantallet og diversiteten falder over 
hele strækningen i vandløb, der skæres mere end en gang årligt, samtidig 
med at hyppigheden af enkelt pindsvineknop stiger. Der ses også et fald i 
kompleksiteten i grødeøerne med stigende grødeskæringshyppighed.  
Kompleksiteten dækker her over artsantallet på lille skala. Udover grøde-
skæringshyppigheden bidrager forskelle i fysisk-kemiske forhold i vandlø-
bene også til variationen i både artsrigdom og diversitet.  
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4.5.2 Eksempel 2: Sammenlignende undersøgelser af plantesamfund 
på strækninger med og uden grødeskæring 

Undersøgelser i lysåbne vandløb, der ikke bliver eller ikke er blevet grøde-
skåret i de senere år, giver vigtig viden om, hvordan grødeskæring påvirker 
plantesamfundene.  I et tidligere studie er der gennemført undersøgelser af 
plantesamfund i Gelså og Gryde å på strækninger, som ikke er blevet grøde-
skåret i mindst 20 år og på strækninger i umiddelbar nærhed, som bliver 
grødeskåret i en bred strømrende to gange årligt med grødeskæringsbåd 
(Baattrup-Pedersen et al. 2002). Gels å er på den nedre strækning et type 3 
vandløb (stort), mens Gryde å er et type 2 vandløb (mellemstort). Grødeskæ-
ringsbåden skærer i begge vandløb en central strømrende, som udgør ca. 
2/3 del af vandløbets bredde.   

Figur 4.4. Artsantal, Shannon 
diversitet, relativ dækning af 
pindsvineknop og plantekom-
pleksitet i grødeøer som funktion 
af grødeskæringsintensitet. Grø-
deskæringsintensiteten er her 
udtryk som hyppighed af skæring 
i form af enten strømrendeskæ-
ring (STR) eller fuldskæring 
(Fuld).  Fra Baattrup-Pedersen et 
al. 2004a. 
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I både Gels å og Gryde å er antallet af arter meget større på de ikke-
grødeskårne strækninger, både på stor og lille skala (Baattrup-Pedersen, 
2000; Tabel 4.2).  Samtidig viser undersøgelserne, at planteøer ofte kun be-
står af en art på de grødeskårne strækninger, og at det ofte er de samme to-
tre arter, der dominerer, mens der på de ikke-grødeskårne strækninger fin-
des flere arter i planteøerne. Samtidig fordeler planterne sig mere jævnt i 
vandsøjlen med forekomst af blade og stængler i flere lag, således at der op-
står et mere forskelligartet vandløbsmiljø både for planterne og for de til-
knyttede smådyr og fisk.  

På de grødeskårne strækninger dominerer enkelt pindsvineknop med en 
dækningsgrad på 48 % i Gelså og 25 % i Gryde å. Til sammenligning er 
dækningsgraden markant mindre på de ikke-grødeskårne strækninger, hen-
holdsvis 16 % i Gels å og 12 % i Grydeå (Baattrup-Pedersen et al. 2002). På 
disse strækninger er svømmende vandaks hyppig. Det er interessant at en-
kelt pindsvineknop på de ikke-skårne strækninger især forekommer spredt 
langs bunden, mens andre arter dominerer i vandsøjlen. Netop dette bidra-
ger til den høje plantekompleksitet på lille skala (Tabel 4.2). 

 

4.5.3 Eksempel 3: Grødeskæringseffekter i Nørreå  

Indenfor samme vandløbsstrækning er det også muligt at iagttage effekter af 
grødeskæring på plantesammensætningen, såfremt kun er en del af en vand-
løbsstrækning skæres. I Nørreåen grødeskæres fem gange årligt i en 11 m 
bred strømrende, samtidig med at skæring udelades i bredzonen i vandløbet 
(Randes kommune, 2015).  

Som følge af gentagen skæring i samme strømrende er der meget tydelige 
forskelle i plantesamfundene i området, der skæres og området, der ikke 
skæres. I den brede strømrende, der grødeskæres, dominerer enkelt pinds-
vineknop og almindelig pilblad, mens der forekommer langt mere diverse 
plantesamfund udenfor strømrenden. Her findes der endog spredt fore-
komst af nogle af de mere sjældne vandaksarter som glinsende vandaks, 
langbladet vandaks og rust-vandaks – arter som tidligere var langt hyppige-
re i danske vandløb (Figur 4.4). Den klare zonering viser entydigt, at grøde-
skæring er årsag til, at disse arter ikke findes i strømrenden og ikke, at ek-
sempelvis vandets kvalitet er for ringe. 

Tabel 4.2. Undersøgelser i Gelså og Gryde å viser, at planterigdommen og diversiteten er mindre på grødeskårne vandløbs-

strækninger sammenlignet med strækninger, som ikke grødeskæres. Enkelt pindsvineknop er den dominerende planteart på 

de strækninger, som grødeskæres i begge vandløb, mens den er langt mindre hyppig på de strækninger, som har været 

friholdt for skæringer i en lang årrække eller aldrig har været skåret (fra Baattrup-Pedersen et al. 2002). 

 Gelså Gryde å 

 2 årlige skærin-

ger 

Ingen skæringer i 

20-22 år 

2 årlige skæringer Ingen skæringer i 

20-22 år 

Totale antal arter  29 36 18 30 

Gennemsnitligt artsantal og variati-

on i 25x25 cm undersøgelseskva-

drater 

2 (0-7) 3 (0-9) 1 (0-6) 2 (0-7) 

Shannon-diversitet 0,3 1,0 0,2 0,4 
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4.6 Eksempel på hvordan effekter på plantesamfund kan 
indvirke på smådyr  

4.6.1 Undersøgelser af rigdom og tæthed i makroinvertebratsamfund i 
planteøer med forskellig plantesammensætning. 

Tidligere undersøgelser har vist, at der er store forskelle i hvilke arter af 
smådyr, der findes i tilknytning til forskellige arter af vandplanter (Bell et al. 
2013; Baattrup-Pedersen et al., upubliserede data). Generelt ses der færre ar-
ter smådyr både totalt og blandt døgnfluer, slørvinger og vårfluer i tilknyt-
ning til enkelt pindsvineknop sammenlignet med arter af vandranunkel og 
vandaks (Figur 4.5).  Døgnfluer, slørvinger og vårfluer (benævnes EPT taxa) 
bidrager stærkt positivt til DVFI. Samtidig viser undersøgelserne også, at 
den største artsrigdom findes i bestande bestående af flere plantearter. 

 

  

Figur 4.5. Artsrigdom i smådyrs-
samfundene som funktion af 
bladarealet, udtrykt som den 
samlede artsrigdom, artsrigdom 
af vårfluer, døgnfluer og slørvin-
ger (EPT) samt artsrigdommen 
udtrykt som ’rarified’ dvs. at der i 
beregningen er taget højde for at 
antallet af prøver var begrænset. 
Punkter med forskellige symboler 
repræsenterer prøver udtaget i 
forskellige typer af planteøer, 
med følgende arter repræsente-
ret: S: enkelt pindsvineknop; P: 
kruset/rust vandaks; R: vandra-
nunkel og kombinationer af disse. 
Der er signifikant færre arter 
knyttet til planteøer med fore-
komst af kun pindsvineknop.  
Bemærk at data er logaritme 
transformerede inden afbildnin-
gen. Baattrup-Pedersen et al. 
upubliserede data. 
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Disse forskelle i smådyrssamfundene mellem forskellige plantearter skyldes, 
at der er meget ringe variation i udbuddet af levesteder i bestande bestående 
af udelukkende enkelt pindsvineknop. Dette kan eksempelvis ses ved, at der 
optræder flere fødefunktionelle grupper af smådyr (iturivere, samlere, skra-
bere og rovdyr) i de blandede grødeøer. Dette er ikke overraskende set i ly-
set af, at forskelle i planternes morfologi og bøjelighed influerer på strøm- og 
sediment forhold (se Kapitel 2.4), hvilket også bidrager til at skabe et mere 
varieret fødeudbud.  Til gengæld findes der relativt flest filtratorer i tilknyt-
ning til enkelt pindsvineknop, hvilket heller ikke er overraskende, da arter 
tilknyttet denne fødefunktionelle gruppe (primært kvægmyg) har præferen-
ce for relativt høje strømhastigheder, som netop karakteriserer enkelt pinds-
vineknop, som vokser i relativt åbne grødeøer (se Kapitel 2.3.2).  

4.7 Grødeskæringsmetoder og effekt på de økologiske til-
standselementer 

På baggrund af eksisterende viden samt ekspertskøn er der i Tabel 4.3 angi-
vet effekter af grødeskæring for den økologiske tilstand målt med indikato-
rerne DVPI, DVFI DFFVa/DFFVø, som er implementeret i dansk lovgiv-
ning. DVPI er for nuværende implementeret i type 1 vandløb (Baattrup-
Pedersen et al. 2014) og der er derfor som alternativ til DVPI anvendt en me-
re generel vurdering af effekten på sammensætning og diversiteten af plan-
tearterne. Vurderingen tager generelt udgangspunkt i et vandløb i upåvirket 
tilstand. Brinkskæring er dog en undtagelse, da den kun er relevant i ned-
gravede vandløb med tørre brinker. For brinkskæring tager vurderingen 
derfor udgangspunkt i nedgravede vandløb.  

Der er i tabellen differentieret i forhold til grødeskæringsmetode og vand-
løbsstørrelse. Af tabellen fremgår om grundlaget for vurderingen bygger på 
dokumentation i form af videnskabelige undersøgelser (angivet med V) eller 
om der er tale om ekspertskøn (E). Tilstandsindikatorerne for planter og fisk 
(DVPI og DFFVa/DFFVø) har først bindende miljømål i de kommende 
vandområdeplaner og derfor er der ganske lidt konkret viden om, hvordan 
disse indikatorer ændrer sig som funktion af forskelle i grødeskæringsmeto-
der. Imidlertid hviler ekspertskønnene på grundig indsigt i de processer og 
mekanismer, der er afgørende for effekten på tilstandselementerne hvor især 
den mængde grøde der efterlades uberørt efter en skæring er central for 
vurderingerne.   

Ålborgmetoden er ikke medtaget, da der ikke endnu foreligger dokumenta-
tion for metodens effekt set i relation til DVPI, DVFI og DFFVa/DFFVø.  

Der kan differentieres mellem type 2 og 3 vandløb, men da effekten i disse 
vandløb primært afhænger af andelen af skåren biomasse snarere end af 
vandløbets bredde, undlades dette.  

Skæringshyppighed er ikke medtaget i tabellen. Er skæringshyppigheden 
den samme vil påvirkningen afhænge af metoden, som det fremgår af tabel-
len, dog vil påvirkningen være mere negativ jo hyppigere, der skæres. Er 
skæringshyppigheden ikke den samme vil påvirkningen afhænge af en 
kombination af omfanget af skæringen og skæringshyppigheden. Det bety-
der, at kombineres en metode, hvor der efterlades betydelige mængder grø-
de med hyppig skæring, kan de negative effekter være lige så udtalte som 
ved en sjælden skæring, hvor der ikke efterlades meget grøde. Eksempelvis 
er det muligt, at en årlig skæring i fuld bredde sidst på vækstsæsonen har 
mindre betydning end 3 årlige skæringer i generel strømrende.   
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Som eksempel på hvordan tabellen anvendes forventes en netværksskæring 
at have mindre negativ effekt på DVPI i type 2-3 vandløb sammenlignet 
med den generelle strømrendeskæring, hvilket afspejler, at der efterlades 
grødeøer i strømrenden, hvilket ikke er tilfældet i den generelle strømrende-
skæring. Tilsvarende vil den negative effekt af den selektive skæring være 
mindre end for både den generelle og kombinerede strømrendeskæring, idet 
der her skeles til hvilke arter, der skæres.  

Brinkskæring kan forbedre lysforholdene i små, nedgravede type 1 vandløb, 
og kan derfor indvirke gunstigt på sammensætning og diversitet af plante-
samfundene ved at forbedre lysforholdene for vandplanterne. Derfor vurde-
res effekten af brinkskæring som den eneste skæringsmetode at have positiv 
indvirkning på plantesamfundene i sådanne små vandløb og er derfor at fo-
retrække fremfor de andre metoder. 

I vurderingen er kun medtaget effekter på de biologiske tilstandselementer 
og ikke effekter af ændringer i vandløbsprofilet, der kan opstå som følge af 
gentagen brug af samme metode over en årrække.  Det gælder eksempelvis 
ændringer i vandløbsprofilet som følge af generel strømrendeskæring, der 
kan bevirke at vandløbets bredde bliver mindre og dermed at levestederne 
ændrer karakter som beskrevet tidligere.  

Såfremt metoderne implementeres i tidligere hårdt-vedligeholdte vandløb 
skåret i fuld bredde, vil mindre omfattende grødeskæring virke som mindre 
restaureringstiltag, idet mindre omfattende skæringer bevirker, at vand-

Tabel 4.3. Opsummering af effekten af forskellige former for grødeskæring i naturlige vandløb (ikke grøfter) på de enkelte til-

standselementer, planter (DVPI), smådyr (DVFI) og fisk (DFFV). Effekten er udtrykt med anvendelse af negative fortegn (-), 

hvor antallet af negative fortegn angiver, hvor negativ effekten er, mens (+) angiver, at der kan være en positiv effekt, idet der 

skabes bedre vilkår for tilstandselementet. (0) angiver at der ikke forventes nogen effekt på tilstandselementet. Vurderingen er 

baseret på forventninger i forhold til de økologiske tilstandselementer i forholdsvis upåvirkede vandløb, dvs. ikke dybt nedgra-

vede vandløb eller meget hårdt vedligeholdte vandløb. Type 1 svarer til små vandløb (0-2 m), mens type 2-3 svarer til mellem-

store (2-10 m) og store vandløb (>10 m). 

V angiver, at der er tale om dokumenterede effekter i form af videnskabelige artikler eller rapporter, mens E angiver, at der er tale 

om effektvurderinger på basis af ekspertviden. *DFFVø kan også anvendes i visse type 2-3 vandløb. ** Effekten afhænger af, hvor 

stor en andel af tværsnittet der slås – slås mindre end 50 % er effekten formodentlig = 0. *** DVPI er for nuværende ikke interkali-

breret i type 1 vandløb (Baattrup-Pedersen et al. 2014) og derfor er der, som alternativ til DVPI, anvendt en mere generel vurdering 

af effekten på sammensætning og diversiteten af plantearter i type 1 vandløbene i forhold til en upåvirket tilstand. 

Metode DVPI*** DVFI DFFVa/DFFVø 

 

Type 1 Type 2-3 

Grundlag 

for  

vurdering Type 1 Type 2-3 

Grundlag 

for  

vurdering 

Type 1 

(DFFVø) 

Type 2-3 

(DFFVa)* 

Grundlag 

for  

vurdering 

Generel  

strømrendeskæring 
--- --- V,E -- ** - 

Ny analy-

ser, E 
-- -- E 

Netværksskæring  

 
-- -- V,E -** - E - - E 

Kombineret  

strømrendeskæring 
-- -- E -** 0 E - - E 

Brinkskæring ++ - E - - E -- - E 

Fuldskæring ---- ---- V,E --- --- E --- --- E 

Selektiv  

grødeskæring 
- - E - - E - - E 

Minimal til ingen 

grødeskæring 
0 0 V,E 0 0 V,E 0 0 V,E 
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løbsprocesserne igen får større indflydelse på vandløbets udformning. I så-
danne vandløb vil der derfor kunne opnås positive effekter af at implemen-
tere mindre omfattende skæringsmetoder, både i form af forbedringer i det 
fysiske vandløbsmiljø og de økologiske tilstandselementer. Der kan læses 
mere om hvordan de forskellige grødeskæringsmetoder kan være med til at 
ændre det fysiske vandløbsmiljø i Moeslund (2007). 

4.8 Vejen fra manglende målopfyldelse til målopfyldelse  
Mange vandløb har i dag dominans af plantearter, der er særligt robuste 
overfor grødeskæring. På trods af dette er det ikke sikkert, at ekstensiverin-
gen af grødeskæringspraksis ændrer markant på den økologiske tilstand – i 
hvert fald ikke over en kortere årrække. Det skyldes, at det kan være meget 
svært at ændre på planternes dominansforhold i vandløb, når lange stræk-
ninger er domineret af få meget robuste arter. Et godt eksempel på en robust 
art er, som nævnt tidligere, enkelt pindsvineknop, som kan danne tæppelig-
nede bestande, der dækker hele vandløbets bredde.  Der findes eksempler 
på, at ophør af grødeskæring på sådanne strækninger ikke giver anledning 
til særlige ændringer i pindsvineknops dækningsgrad (personlig kommuni-
kation, Peter Munk, Ålborg kommune), hvilket formentlig skyldes en kom-
bination af, at artens massive forekomst forhindrer andre arter i at etablere 
sig, og at de fysiske forhold er ensartede som følge af kanalisering og grøde-
skæringer og dermed udgør et velegnet levested for enkelt pindsvineknop.  

I vandløb med dominans af sådanne robuste arter kan det være nødvendigt 
at kombinere ekstensivering af grødeskæringspraksis med andre virkemid-
ler i en overgangsperiode.  I Ålborg kommune har man gode erfaringer med 
over en kortere årrække at skære meget dybt i vandløbsbunden (også kendt 
som Ålborg-metoden, se kapitel 2.6.4) for på den måde at svække planter 
med kraftige rhizomer som enkelt pindsvineknop (Peter Munk, personlig 
kommunikation). Efter at have gennemført en sådan skæring gennem en år-
række, er der skabt koloniseringsmuligheder for andre arter af vandplanter, 
hvorefter skæringsmetoden er ændret til selektiv skæring. Desværre eksiste-
rer der ikke videnskabelig dokumentation for denne metode, ligesom der 
ikke er viden om, hvilken betydning en sådan skæringspraksis har for til-
standselementerne, hverken DVPI, DVFI eller DVVFa/ø. 

Andre forhold kan også bevirke, at det kan være vanskeligt at nå målopfyl-
delse ved ekstensivering af grødeskæringspraksis. Således kan historiske 
påvirkninger i hele vandløbssystemer bevirke, at der er begrænsede ind-
vandringsmuligheder for en række af de arter, der karakteriserer mindre 
forstyrrede vandløb, hvilket især vil være gældende for planter, der har rin-
ge spredningspotentiale sammenlignet med smådyr og fisk. På den måde 
kan det historiske påvirkningsbillede fortsat have betydning for den økolo-
giske tilstand i vandløbene i dag.  

4.9 Biodiversitet, naturtyper og arter 

4.9.1 Biodiversitet 

Formodentlig blev verdens første kortlægning af planter i vandløb gennem-
ført på en ekspedition af fire danske botanikere til 13 jyske vandløb i som-
meren 1895 (Baagøe og Ravn 1896). I nyere tid er denne oprindelige under-
søgelse blevet gentaget to gange. Dengang i 1895 voksede 16 vandaksarter i 
de 13 vandløb. Men 100 år senere i 1996 var antallet af vandaksarter i de 
samme vandløb faldet til blot 7, og i 2008 var der blot 6 arter tilbage (Riis og 
Sand-Jensen 2001; Baattrup-Pedersen et al. 2010). Samtidig voksede de over-
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levende 6 arter i 2008 i meget færre vandløb end de gjorde i 1996 og især i 
1895 (Figur 4.6). Store langsomt voksende arter med begrænset sprednings-
evne er gået voldsomt tilbage og næsten forsvundet fra samtlige danske 
vandløb, hvor de var hyppige 100 år tidligere (Sand-Jensen et al. 2000).  

To vandplantearter er Danmark internationalt forpligtet til at beskytte, fordi 
de har en begrænset global udbredelse og Danmark huser vigtige bestande. 
Det gælder flod-klaseskærm og vandranke, som vokser i enkelte vestjyske 
vandløb; især i Skjern Å og dens tilløb. En særlig høj kvalitet af vandplanter 
af europæisk særklasse findes endvidere i Gudenå mellem Silkeborg Langsø 
og udløbet ved Randers. Mange arter blev fundet og særlige krydsninger be-
skrevet i verdenslitteraturen allerede i 1895 ved besøget i Gudenåen fra Sil-
keborg til Randers i tilknytning til den omtalte botaniske ekspedition 
(Baagøe og Ravn 1896). Efter grødeskæringen ophørte i Gudenå neden for 
Tangeværket for flere år siden er de fleste sjældne krydsninger blevet gen-
fundet og sammen med rene arter danner de et usædvanligt artsrigt sam-
fund, som ikke finder sit lige i andre vandløb i Midt- og Nordeuropa (Moes-
lund et al. upubl.).   

 

Figur 4.6. Forekomst af en række arter inden for slægten vandaks på 13 lokaliteter beliggende i ni vandløb i 1896, 1996 og 
2004-2009. En række arter var forsvundet fra lokaliteterne allerede i 1996, og for yderligere tre arter var der fortsat tilbagegang i 
de seneste undersøgelser. Det gælder bl.a. langbladet vandaks, som ses på billedet til højre. (Baattrup-Pedersen et al. 2010). 
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4.9.2 Naturtyper 

Der findes tre naturtyper i vandløb, som er omfattet af Habitatdirektivet, 
nemlig Vandløb (3260), Åmudderbanke (3270) og Urtebræmme (6430). Ifølge 
den seneste rapportering om naturtypernes bevaringsstatus har naturtypen 
Vandløb (3260) moderat ugunstig bevaringsstatus, Åmudderbanke har 
(3270) ukendt bevaringsstatus og Urtebræmme (6430) har ugunstig beva-
ringsstatus (Fredshavn et al. 2014). I afrapporteringen er årsagerne ligeledes 
nævnt, hvilket for vandløbenes vedkommende primært skyldes forstyrrelser 
i form af grødeskæring og bundoprensning, samt i et vist omfang eutrofie-
ring i form af forhøjede koncentrationer af fosfor. For Urtebræmme (6430) 
skyldes det primært næringsstoftilførsel fra tilstødende dyrkede arealer, og 
desuden forstyrrelser i form af slåning og græsning, samt af tilgroning med 
træer, buske og store invasive urter. For Åmudderbanke (3270) skyldes det 
især fysiske forstyrrelser og ændringer i den naturlige hydrologi, samt af til-
groning (Fredshavn et.al., 20145).  

4.9.3 Arter 

Der findes en række arter tilknyttet vandløb, som er omfattet af Habitatdi-
rektivet, og som i et eller andet omfang kan være påvirkede af grødeskæ-
ring, om end indirekte i form af, at levestederne påvirkes eller fordi dele af 
organismernes livscyklus påvirkes.  

Flodperlemuslingen findes kun i Varde Å, hvor den sidder nedgravet i vand-
løbsbunden, på sandet bund mellem sten, og på stor dybde i strømrenden. 
Flodperlemuslingen er ikke direkte påvirket af grødeskæring, men da yngel af 
ørred og laks er værtsfisk for artens larver vil negativ påvirkning af disse ved 
grødeskæring kunne påvirke flodperlemuslingen. Dette kunne eksempelvis 
ske ved ændringer i kvaliteten af gydebankerne, herunder øget tilsanding af 
gydebanker i forbindelse med sedimenttransport ved grødeskæring.  

Tykskallet malermusling findes i flere vandløb. Arten sidder nedgravet i 
vandløbsbunden som flodperlemuslingen og findes på sandet bund med 
spredte sten og ofte nær bredden. Igen er tykskallet malermusling ikke di-
rekte berørt af grødeskæring, men da elritsen fungerer som værtsfisk for ma-
lermuslingens larver, kan der igen være en indirekte påvirkning. Elritsen er 
afhængig af relativt lavvandede områder og spredte grødeøer, samt af gru-
set bund med god strøm, hvilket betyder at grødeskæring kan spille en rolle, 
da disse faktorer netop påvirkes af grødeskæring.  

Stalling gyder på grusbund akkurat som ørred. Dog foretrækker stalling lang-
sommere strømhastigheder end ørred og dybere partier. Arten søger føde på 
bunden. Generelt anses arten for at være mere fleksibel i sine habitatkrav end 
ørred og ynder vegetationsfri strømrender med spredte grødeøer. 

Snæbelen gyder sine æg på vintergrønne planter (vandranunkel). Den spæ-
de yngel er afhængig af langsomt flydende/stillestående partier med plads 
til produktion af zooplankton. Sådanne partier findes i naturlige vandløb, 
men påvirkes negativt ved grødeskæring og oprensning. Snæblens øvrige 
stadier er knyttet til livet i Vadehavet, bortset fra en kortvarig gydeperiode 
om vinteren. 

Pigsmerling lever nedgravet i sandet evt. siltet bund, gerne med rig vækst af 
egentlige vandplanter, som den gyder på. Pigsmerling opholder sig i dagti-
merne især i vegetationsrige områder, om natten mere frit fouragerende. Ar-
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ten er primært knyttet til mellemstore og store vandløb med relativt lille 
fald. Arten er følsom overfor grødeskæring. 

Havlampret kræver sten- og grusbund til gydning. Larver lever i siltede om-
råder med betydeligt indhold af fint organisk stof, men iltrige forhold, fx 
langs bredden eller under grødeøer. Arten er knyttet til større vandløb. Flod- 
og bæklampret stiller de samme krav til levesteder som havlampretten. 
Flodlampret er knyttet til mellemstore og store vandløb, mens bæklampret 
også er knyttet til små vandløb. 
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5 Afledte effekter af grødeskæring 

5.1 Effekt på partikeldannelse og partikeltransport 
Sediment i vandløb stammer fra erosion internt i vandløbet opstrøms og 
erosion i oplandet. For det organiske stofs vedkommende stammer det både 
fra erosion og nedbrudt plantemateriale i og omkring vandløbet samt tilført 
organisk stof med spildevand eller andre kilder. 

Det finkornede sediment, som er i transport i vandløbet, stammer fra fire 
hovedkilder: 1) Erosion af vandløbets bund og brinker, 2) Jorderosion i om-
givelserne, 3) Transport gennem drænledninger og 4) udvaskning fra be-
byggede områder. Den naturlige erosion i vandløbets brinker og bund er na-
turligt en beskeden kilde, men da de fleste danske vandløb er udrettede og 
nedgravede er bidraget herfra kunstigt højt i de fleste vandløb. Således an-
slås det, at brinkerosion i udrettede vandløb er den største kilde til fint se-
diment i danske vandløb (Kronvang et al, 2005; Laubel et al 2003). Ligeledes 
kan sand fra dræn lokalt udgøre et væsentligt bidrag til den transporterede 
stofmængde (Laubel, 2004). Erosion af overfladen og tilførslen herfra til 
vandløb er størst fra dyrkede marker, der ligger uden vegetation om vinte-
ren, mens bidraget fra naturarealer er beskedent (Kronvang et al 2005). I det 
naturligt slyngede vandløb eroderes sediment i buernes yderside og den na-
turlige slyngning sikrer, at sedimentet aflejres umiddelbart nedstrøms i in-
dersiden af næste sving, eller når vandløbet går over sine bredder.  

De voldsomme indgreb i vandløbenes naturlige forløb, der tidligere har 
fundet sted, og den gennemgribende dræning af marker har imidlertid med-
ført, at der er i dag er en unaturlig høj sedimenttransport i danske vandløb. 
Kilderne til sedimentet i vandløbene er således primært knyttet til land-
brugsdriften og den tidligere hårde regulering, uddybning og udgravning af 
vandløbene. År til år variationerne i sedimenttilførsel og dermed transpor-
ten følger variationerne nedbørsmængderne. Således vil der i våde år med 
høj nedbør eroderes mere sediment på markerne, og drænene vil føre større 
partikelmængder til vandløbet, ligesom den interne erosion i selve vandlø-
bet vil være størst i våde år med høj vandføring og strømhastighed. Om-
vendt vil der i tørre år være en beskeden transport. 

Variationer i strømhastigheden ved bunden som følge af ændringer i plan-
ternes biomasse og vandføringen betyder, at bundsubstratet ændrer sig, idet 
kornstørrelsen vil variere alt efter, hvor stærk strømmen er. Planternes til-
stedeværelse i vandløbet sænker middelstrømhastigheden, fordi der i og 
omkring planterne opstår områder med lav strømhastighed. I disse områder 
vil de fine partikler og organisk stof kunne sedimentere og akkumulere mid-
lertidigt så længe planterne er til stede. Fordelingen i kornstørrelser ændres 
derfor henover året i takt med grødens udvikling. I forbindelse med plan-
ternes udvikling skabes områder med groft substrat rundt om planteøerne, 
hvor strømmen accelereres, mens fint sediment og organisk materiale aflej-
res i planteøerne (Sand-Jensen, 1997). Planternes påvirkning og interaktion 
med strømmen er forskellig fra art til art som følge af planternes forskellige 
fysiske opbygning. Dette betyder, at bunden i vandløbet udvikler et karakte-
ristisk mønster i løbet af planternes vækstsæson, hvor den tiltagende bio-
masse betinger udviklingen af områder med aflejring af fint materiale i og 
bag grødeøerne, hvor der er strømlæ, mens der rundt om grødeøerne dan-
nes områder med høj strømhastighed og relativ groft sediment. Når planter-
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ne forsvinder i løbet af efteråret udviskes denne markante variation i vand-
løbsbundens karakter, og det materiale, der tidligere var aflejret i grødeøer-
ne, bliver transporteret ned gennem vandløbet. Der findes en række under-
søgelser i danske såvel som udenlandske vandløb, der dokumenterer denne 
sæsonvariation i habitatudbud og akkumulering af fint og organisk materia-
le i og omkring vandløbets planter (se referencer i tabel 5.1). 

Planterne påvirker sedimentationen på tre måder: 1) ved at ændre strømha-
stighed og turbulens, 2) opbygge en struktur, hvor partikler, der kommer i 
kontakt med bladene, oplever et miljø med nul hastighed, hvilket øger tilba-
geholdelsen og dermed sedimentationen, og 3) rødderne binder det fine ma-
teriale godt sammen og forøger dermed den strømhastighed, der skal til for 
at mobilisere sedimentet og bringe det i transport (Sand-Jensen, 1997). 

Over strækninger opmagasineres store mængder sediment, organisk stof og 
bundet til dette kvælstof og ikke mindst fosfor i løbet af sommeren i grøde-
øerne. Sedimentet har typisk en størrelse der svarer til finsand, silt og ler 
med en median diameter på omkring 200 μm (Sand-Jensen, 1997; Cotton et 
al., 2006). Tilbageholdelsen af fint sediment øges med øget arealdækning af 
planter. Tilbageholdelsen afhænger dels af planternes biomasse men også af 
planternes fysiske udformning. Der er således fundet artsspecifikke forskelle 
i tilbageholdelsen i både danske og internationale undersøgelser. Forskelle-
ne afspejler, at planterne påvirker strømhastighed og turbulens forskelligt. 
Sand-Jensen (1997) undersøgte, hvorledes 4 plantearters fysiske struktur på-
virkede sedimentationen (målinger baseret på et gennemsnit af mindst 6 må-
linger per art). Undersøgelsen viste, at der blev akkumuleret de største se-
dimentmængder i grødeøer af Vandstjerne (11 cm), efterfulgt af Vandranun-
kel (6 cm) og Vandpest (5 cm), mens der i den mere åbne struktur i Pindsvi-
neknop blev aflejret mindst (2 cm). Umiddelbart nedstrøms grødeøer med 
Vandranunkel bevirker turbulensen fra grødeøen, at der eroderes materiale, 
mens der nedstrøms grødeøer med Vandpest og Vandstjerne sker en akku-
mulering af materiale. 

I Vandstjerne, Vandranunkel og Vandpest sker akkumuleringen primært i 
selve grødeøen, mens generelt højere strømhastigheder omkring planterne 
modvirker akkumulering. Selvom der ikke akkumuleres store materiale-
mængder i Pindsvineknop, så er netop denne art i stand til ved rodskud at 
kolonisere lange strækninger, og dermed bidrager denne art til at øge ak-
kumuleringen over lange strækninger, fordi strømningshastigheden generelt 
falder. Ved grødeskæring og især hyppig grødeskæring fremmes denne art 
på bekostning af de andre planter i vandløbet, hvilket kan føre til øget ak-
kumulering af fint sediment over lange strækninger (Asaeda et al., 2010). 

Sand Jensen (1997) viste endvidere at grødeøer af Vandstjerne akkumulere-
de 900 g organisk stof per m2, mens den laveste akkumulering fandt sted i 
Pindsvineknop med kun 190 g m-2. For Vandpest og Vandranunkel var vær-
dierne sammenlignelige med Vandstjernes. Thyssen et al. (1990) sammenfat-
tede en række danske undersøgelser og fandt, at der blev akkumuleret mel-
lem 870 g og 3100 g organisk stof pr m2 i sommermånederne på vandløbs-
bunden. Denne tilbageholdelse svarer til 63-98 % af den samlede transport af 
organisk kulstof om sommeren eller 21-43 % af årstransporten. I en under-
søgelse i engelske vandløb fandt Cotton et al. (2006) en aflejring af organisk 
stof under Vandranunkel, der var mellem 2 og 5 gange højere end i de dan-
ske vandløb. Andelen af organisk stof under Pilblad blev undersøgt af Klee-
berg et al. (2010) i Spree floden i Tyskland. De fandt også større aflejringer 
end i danske vandløb (Thyssen et al.,1990; Sand-Jensen, 1997).  
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Akkumulering af sediment, organisk stof på bunden i grødeøer i vækstsæ-
sonen påvirker transporten i selve vandløbet. Sedimentet bliver således mid-
lertidigt tilbageholdt på strækninger med grøde og afgives ved planternes 
henfald om efteråret og vinteren. En del af det organiske stof, som er samlet 
i grøden, nedbrydes og det betyder, at den samlede transport af organisk 
stof reduceres og transporten af organisk stof reduceres i sommerperioden 
som følge af plantevæksten. Om efteråret henfalder planterne samtidigt med 
at vandføringen og strømhastigheden i vandløbet stiger. Det fører til en ero-
sion og sedimenttransport af det akkumulerede materiale på et tidspunkt 
(efterår/vinter), hvor påvirkningerne af nedstrøms vandområder i form af 
søer og fjorde vil være små. 

En stor del af det akkumulerede sediment frigives dog tidligere på somme-
ren ved grødeskæring. Frigivelsens størrelse afhænger af den ophobede se-
dimentmængde og af hvor meget grøde, der skæres. Det betyder, at frigivel-
sen vil være afhængig af forholdene i det enkelte vandløb, dvs. mængden af 
sediment, kornstørrelsesfordeling, strømhastigheden samt grødens karakte-
ristika. Der kan efterfølende ske en aflejring på nedstrøms strækninger, fordi 
vandtransporten om sommeren ikke er kraftig nok til at flytte materialet lige 
så langt som i efterår/vinter. 

I Tabel 5.1 er givet en oversigt over effekter af fint sediment på vandløbets 
biologi. Den øgede sedimenttransport kan især være problematisk for leve-
steder og fødeudbud for både invertebrater og fisk. Sedimentet kan samle 
sig i det grove sediment på nedstrøms strækninger, især på de grovkornede 
stryg. Disse er hjemsted for de mest iltfølsomme invertebrater og en tildæk-
ning vil hæmme ilttilgængeligheden og reducere levestedernes kvalitet. 
Ydermere vil det aflejrede finkornede sediment kunne udfylde alle de fine 
porer i strygene og dermed forringe deres værdi som gydesubstrat for lakse-
fisk, da det kræver en større indsats fra fiskene at opbygge gydebanken un-
der gydningen, end hvis sedimentet ikke var kittet sammen af fint materiale.  

Ved frigivelse af sediment fra grødeøer bestemmer de hydrauliske forhold, 
om der optræder negative fysiske og biologiske effekter. Bundlevende alger 
forekommer med store tætheder i danske vandløb i forår og forsommer, 
hvor der er rigeligt med næring og lys tilstede. De indgår i vandløbets føde-
kæde og er således vigtige for invertebraternes ernæring. Bundleverende al-
ger kræver, at de har et fast substrat at hæfte på. Omlejres bunden eller til-
dækkes den ofte, vil algebiomassen vokse langsomt og ikke nå samme ni-
veau som i vandløb med stabil bund (Sand-Jensen, 1983; Thyssen et al., 1990; 
Iversen, 1991). Ved frigivelse af sediment i forbindelse med grødeskæring 
kan algesamfundet påvirkes negativt og det samme gælder dermed de næ-
ste led i fødekæden.  

I vandløb med sandbund kan grødeskæring destabilisere vandløbenes mor-
fologiske balance, fordi planterne nedsætter muligheden for sandvandring. 
Thyssen et al. (1990) undersøgte forholdene i Rabis Bæk og viste, at planter-
ne efter en grødeskæring ikke umiddelbart kommer tilbage i den samme sæ-
son og i nogle tilfælde påvirkes væksten også i de følgende år.  
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Tabel 5.1. Foreløbig oversigt over studier der dokumenterer effekten af øget sedimentation på biologien i vandløb.  

Biota Studie Effekter 

Primærproducenter   

Makrofyter forsvinder Brookes (1986) Artsafhængig effekt 

Reduceret diversitet Cline et al. (1982) Reduceret genvækst og langsom rekoloni-

sering 

Reduceret biomasse Davies-Colley et al. (1992) 15-57 % reduktion (median 30 %) 

 

Reduceret primær produktion Van Nieuwenhuyse & LaPierrere (1986) 

Davies-Colley et al. (1992) 

50 % reduktion 

20-80 % reduktion (median 40 %) 

Invertebrater   

Reduceret diversitet Cline et al. (1982) 

Doeg & Koehn (1994) 

Erman & Ligon (1988) 

Lemly (1982) 

Nuttall (1972) 

Nuttall & Bielby (1973) 

Quinn et al. (1992) 

Wright & Berrie (1987) 

10-25 % reduktion 

20 % reduktion i artsantal 

50 % reduktion 

10- 50 % reduktion – artsspecifik 

Stor nedgang – enkelte arter forsvinder 

80 % reduktion 

16-25 % reduktion 

>50 % reduktion 

Reduceret tæthed/biomasse Cline et al. (1982) 

Culp et al. (1985), 

Doeg & Koehn (1994) 

Erman & Ligon (1988) 

Lemly (1982) 

Peckarsky (1984) 

Quinn et al. (1992) 

Woods & Petts (1994) 

Wright & Berrie (1987) 

Gray & Ward (1982) 

20-50 % reduktion 

>50 % reduktion 

64 % reduktion 

Reduktion i tæthed med en faktor 50 

10 % reduktion i biomasse – op til 50 % for 

enkelte arter 

Nedgang i tæthed og størrelsesændring 

9 til 45 % reduktion(median: 26 %) 

>50 % reduktion 

Chironomider reduceret med 90 % - rekolo-

nisering efter 3 uger 

Ændringer i samfundsstruktur Extence (1978) 

Richards et al. (1993) 

Rosenberg & Wiens (1978) 

Reduktion (50 % eller mere) for samtlige 

arter 

EPT taxa lavere 

Få ændringer i artssammensætning 

 

Reduceret interaktion Peckarsky (1984) Lavere prædation 

Nedsat emergens Wagner (1984) 

Wagner (1989),  

Reduktioner: 90 % Ephemeroptera, 30 % 

Plecoptera, 55 %  Trichoptera 

Baetis reduktion på mellem 86 og 99 % 

Øget drift Rosenberg & Wiens (1978) 

Culp et al. (1985) 

Forøget drift op til 2-3 gange forøgelse– 

artsspecifik 

Artsspecifik driftsforøgelse – katastrofe drift 

Fisk   

Reduceret tæthed Barton (1977) 

Berkman & Rabeni (1987) 

Doeg & Koehn (1994) 

24 til 10 kg ha-1 

Generel reduktion i tæthed 

59-93 % reduktion 

Nedgang i gydehabitat Carling & MaCahon (1987) 

Lisle (1989) 

Sear (1993) 

Shapley & Bishop (1965) 

Turnpenny & Williams (1980) 

Nedgang ikke specificeret 

Ingen præcis angivelse af reduktionen 

Nedgang ikke specificeret 

Reduktion aftager eksponentielt fra kilde 

Reduktion 

Reduceret æg overlevelse Erman & Ligon (1988) 

Turnpenny & Williams (1980) 

50 % reduktion 

0-2 % overlevelse ved sedimentation 
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5.2 Effekt på næringsstoffjernelse i vandløbet 
Kvælstof tilføres vandløbene som opløst kvælstof, enten som ammonium el-
ler nitrat. Herudover tilføres kvælstof også som organisk bundet kvælstof, 
der kan mineraliseres og blive tilgængeligt for planteproduktionen i vandlø-
bene. Kvælstof fjernes fra vandløbsvandet ved denitrifikation og kan tempo-
rært tilbageholdes i stillestående zoner i vandløbet og dermed blive gjort til-
gængelige for planter (tilbageholdelse er behandlet i afsnit 5.3 nedenfor). 
Optaget i planterne er relativt beskedent og optaget i de bundlevende alger 
endnu mindre. Derimod er denitrifikationen på bunden og i forbindelse 
med de bundlevende alger af betydning (Jeppesen et al., 1984; Jeppesen et 
al., 1987; Thyssen et al., 1990). 

Denitrifikationens størrelse afhænger af en række faktorer, herunder nitrat-
indholdet i vandløbet og koncentrationen af organisk stof. Herudover influ-
erer både pH og temperatur på processen. Denitrifikation er en bakteriel re-
spirationsproces, hvor nitrat omdannes til N2 eller lattergas, N2O, der afgas-
ses til atmosfæren. Denitrifikation i vandløbsbunden skyldes tilstedeværel-
sen af bakterier, der bruger oxidationskapaciteten fra nitrat samt let omsæt-
teligt organisk stof.  Den mest udbredte proces er heterotrof denitrifikation, 
hvor energikilden er det organisk bundne kulstof, der i processen iltes til 
CO2. Denitrifikationen forløber bedst ved en pH på mellem 6 og 8, som også 
er det mest almindelige pH- niveau i danske vandløb. Processen kan dog 
forløbe ned til pH 4 og op til pH 9 alt efter bakteriesamfundets sammensæt-
ning. Sker denitrifikationen ved lave pH værdier omkring 4 vil en meget 
stor del af den nitrat, der denitrificeres, ende som lattergas N2O og ikke som 
atmosfærisk kvælstof, N2.  

Temperaturen har stor indflydelse på denitrifikationen. Processen kan fore-
gå ned til temperaturer på 0 °C og op til 60-70 °C. I de fleste tilfælde kan de-
nitrifikationen finde sted hele året. Om sommeren er nitratkoncentrationen 
lavest i vandløbene, men alligevel er koncentrationen tilstrækkelig høj til at 
denitrifikationen foregår. 

Der er gennemført en lang række undersøgelser af kvælstofdynamikken i op-
lande domineret af landbrug. Denitrifikationen stiger med stigende nitratkon-
centration i vandløbet. Generelt varierer denitrifikationen meget mellem ube-
lastede og landbrugsbelastede vandløb, primært som følge af forskelle i ni-
tratkoncentrationen. I Gryde Å, der stort set er ubelastet, fjernes der i gennem-
snit 7 g N m-2 år-1. I den landbrugspåvirkede Gelbæk er fjernelsen på det fine 
sediment omkring 60 g m-2 år-1. Gennemsnittet for danske vandløb ligger på 
30 g m-2 år-1. Denitrifikationen forløber i områder med lavt iltindhold, lav 
strømhastighed og tilstedeværelse af organisk stof. Dette er typisk langs vand-
løbets kant imellem sumpplanterne på kanten og i forbindelse med grødeøer i 
selve strømrenden. Fjernelsen på årsbasis andrager maksimalt 15 % af års-
transporten i hele systemet med de nuværende kvælstofniveauer i danske 
vandløb. Nyere danske modelberegninger beregner fjernelsen på årsbasis til 
maksimalt 17 % af årstransporten i danske vandløb i perioden 1990 til 2010. 
Modelberegningerne viser ydermere, at retentionen er størst udenfor vækst-
sæsonen, samt at der er en faldende tendens i retentionen, som svarer til faldet 
i nitratkoncentrationen i vandløbene (Højbjerg al et., 2015). 

Skæring af grøden reducerer muligheden for at få fjernet kvælstof ved de-
nitrifikation i vandløbet, dog afhængig af hvor omfattende grødeskæringen 
er. I et engelsk vandløb var fjernelsen på årsbasis mellem 2 og 15 % af den 
samlede kvælstoftransport (Cooke & White, 1987). Dentrifikationen er ofte 
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størst i de dele af vandløbssystemet, hvor også betingelserne for plantevækst 
på selve vandløbsbunden eller i kantzonen er optimale. I danske vandløb er 
dette i de øvre og mellemste lysåbne dele af vandløbssystemerne.  Generelt 
viser undersøgelser i amerikanske vandløb, at denitrifikationen er en funkti-
on af kvælstoftilførslen (Galloway et al., 2003). Dermed vil der være en ten-
dens til stigende omsætning med afstand til udspringet. Amerikanske un-
dersøgelser i landbrugsoplande, der typisk har højere kvælstofkoncentratio-
ner (ca. 10 mg N l-1) end danske vandløb (2-5 mg N l-1), estimerer detrifikati-
onen til mellem 30 og 70 % af den totale transport i hele systemer, mens fjer-
nelsen på strækningsniveau (typiske mindre end 1 km) kun er 1-20 % (Gal-
loway et al., 2003; Kemp & Dodds 2002; Mulholland et al., 2004; Royer et al., 
2004; Inwood et al., 2005; Wall et al., 2005) 

Koncentrationen af total kvælstof er generelt faldet i danske vandløb siden 
slutningen af 1980’erne. Således viser målinger i det nationale overvågnings-
program en 50 % reduktion af koncentrationen i vandløb, der dræner land-
brugsoplande fra 1989 til 2014. Total kvælstof koncentrationen lå i 2014 på lige 
under 6 mg N/l som gennemsnit for 54 oplande, mens nitratkoncentrationen 
varierer fra 2 til 4 mg/l om vinteren og ned til 0,5 mg/l om sommeren. De fle-
ste målinger af denitrifikationen er udført i perioden 1980-2000. Siden er ni-
tratkoncentrationen generelt faldet, hvilket betyder, at de nuværende fjernel-
sesrater sandsynligvis er lavere, som indikeret i Højbjerg et al. (2015). 

5.3 Drivhusgasemissioner 
Som beskrevet ovenfor foregår denitrifikation i vandløbet i de områder, 
hvor der akkumuleres organisk stof og kvælstof. Sker denitrifikationen ved 
lave pH værdier omkring 4 vil en meget stor del af den nitrat, der denitrifi-
ceres, ende som lattergas (N2O) og ikke som atmosfærisk kvælstof (N2). Ny-
ere undersøgelser har estimeret den andel af dentrifikationen, der ender som 
lattergas til op til 6 % med median på 1 % (Beaulieu et al. 2011). 

5.4 Effekt på næringsstoftilbageholdelse i vandløbet 
Når organisk stof, kvælstof og fosfor tilbageholdes temporært i grødeøer og 
i de langsomt strømmende dele af vandløbene i sommerperioden kan det 
omsættes, recirkuleres og indgå i økosystemets processer igen. Ved minera-
lisering gøres det tilbageholdte kvælstof og fosfor tilgængeligt for planter og 
heterotrofe organismer, som eksempelvis bakterier. Tilbageholdelsen sikrer 
en naturlig recirkulering af næringsstofferne internt i vandløbet. 

I undersøgelser i midtjyske vandløb varierede ophobningen af organisk stof, 
kvælstof og fosfor fra de mindste værdier hos Enkelt Pindsvineknop til de 
højeste hos Fladfrugtet vandstjerne på 190-900 g organisk stof, 7-30 g kvæl-
stof og 3-25 g fosfor, alt sammen per m2 af vandløbsbunden (Sand-Jensen 
1998). Indholdet af ophobet organisk stof og kvælstof på bunden i plante-
øerne i forhold til i selve plantebiomassen var her typisk 5 gange større for 
organisk stof og kvælstof og mellem 4 og 35 gange større for fosfor.  

Undersøgelser i Suså på to strækninger i 1979-1981 satte også tal på ophob-
ning af organisk stof og organisk bundet kvælstof over hele vandløbsbun-
den i takt med grødens udvikling.  Sommermaksima var på 870-1300 g or-
ganisk kulstof og 29-43 g kvælstof per m2 (Sand-Jensen 1997). Disse værdier 
oversteg det maksimale indhold i plantebiomassen med mellem 3 og 9 gan-
ge. I Suså-undersøgelsen fandt Jeppesen et al. (1984) ved målinger i start 
1980’erne, at selv om 80 % af partikeltransporten blev tilbageholdt i grøden 
over sommeren var det kun 10-20 % af kvælstoffet, der blev tilbageholdt, 
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fordi det meste kvælstof blev transporteret som nitrat. Dengang var nitrat-
indholdet i Suså meget højt. Tilbageholdelse af kvælstof bundet i organiske 
partikler på vandløbsbunden under grødeøer må forventeligt udgøre en 
større andel af den samlede kvælstoftransport i dag, hvor transporten af op-
løst nitrat er markant lavere.  

Partikeltilbageholdelse er meget vigtigere for fosfor end for kvælstof, fordi 
fosfor i langt højere grad transporteres på partikelform. Fosfor bindes pri-
mært til organisk stof eller til jern- og aluminium-oxy-hydroxider samt til 
kalk. Den sidste type af bindinger har begrænset betydning i forhold til 
transport og retention i vandløb under danske forhold. Fosfor tilbageholdes 
midlertidigt sammen med det organiske stof i og omkring grødeøerne. Der 
sker en minimal omsætning af fosfor, men en mindre del kan blive gjort til-
gængelig for planterne i de områder, hvor fosforen aflejres. Planterne bevir-
ker primært en midlertidig tilbageholdelse af fosfor, der senere afgives ved 
planternes henfald. Fosfor optages således i planterne i vækstsæsonen og 
frigives igen ved henfaldet i løbet af efteråret. Modsat kvælstof kan fosfor 
ikke fjernes fra vandløbet på gasform, men bliver i systemet. Planternes til-
bageholdelse af det organiske stof og fosfor bevirker således kun en midler-
tidig forsinkelse af fosfortransporten til nedstrøms recipienter. Omlejringen 
og tilbageholdelsen af fosfor er derfor knyttet tæt til dynamikken på bunden 
og til det organiske stof. Vurderinger af effekterne på fosfor kan således i be-
tydelig grad sidestilles med effekterne for organisk stof. Der findes ganske få 
undersøgelser, der har analyseret på tilbageholdelsen af fosfor i selve vand-
løbet udover de undersøgelser, der er nævnt ovenfor. De viser, at mellem 25 
og 60 % af transporten i sommermånederne bliver holdt tilbage sammen 
med sedimentet under grøden (Svendsen & Kronvang, 1993; Svendsen et al., 
1998). Ophobningen er samtidig størst hos vandranunkel, mens der er 
mindst under Enkelt pindsvineknop (Sand-Jensen 1998).  

Akkumulering af næringsstofholdigt materiale på bunden i grødeøer i 
vækstsæsonen påvirker transporten af næringsstoffer i selve vandløbssy-
stemet. Næringsstofferne bliver således midlertidigt tilbageholdt på stræk-
ninger med grøde og afgives ved planternes henfald om efteråret og vinte-
ren, hvor påvirkningerne af de biologiske systemer nedstrøms vil være små. 

En del af de akkumulerede næringsstoffer frigives dog tidligere på sommeren 
ved grødeskæring. Frigivelsens størrelse afhænger af den ophobede mængde 
og hvor meget grøde, der skæres. Det betyder, at frigivelsen vil være afhængig 
af forholdene i det enkelte vandløb. Der kan efterfølgende ske en recirkulering 
på nedstrøms strækninger, fordi vandtransporten om sommeren ikke er kraf-
tig nok til at flytte materialet lige så langt som i efterår/vinter.   
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6 Vandløbsvedligeholdelse – samspil med 
andre faktorer 

6.1 Årsager til variation i vandstand og oversvømmelser 

6.1.1 Nedbør, geologi og topografi 

Der er store sæsonmæssige forskelle på mængden af vand, der når vandløb 
og transporteres videre nedstrøms til søer og kystområder. Som hovedregel 
er nedbøren større end fordampningen fra ca. slutningen af august til marts 
og nettonedbøren er derfor positiv, mens fordampningen overstiger nedbø-
ren i april-august. I efteråret og vinteren stiger vandindholdet i jorden. Først 
stiger grundvandsspejlet til drænniveau, og samtidig vokser grundvandsaf-
strømningen. Senere på sæsonen, når grundvandsspejlet når op over dræn-
niveau (typisk omkring oktober) sker afstrømningen via dræn og afstrøm-
ningen via grundvand stiger ikke længere så stærkt, fordi grundvandspejlet 
kontrolleres af drænene. Fra omkring april udtørres jordprofilet på grund af 
fordampning og afstrømning til vandløb via dræn aftager og ophører, mens 
afstrømning via grundvand kan fortsætte. Grundvandstilstrømningen er 
generelt begrænset i de østdanske morænelersområder, mens den er større i 
områder med mere sandede jorder på grund af de geologiske forskelle.  

Det største afvandingsbehov fra markerne ses således fra oktober til april. 
Imidlertid forekommer der også i sommeren perioder med varierende hyp-
pighed, nedbørshændelser, hvor jorden fyldes op, grundvandstilstrømnin-
gen øges og afstrømning gennem dræn igangsættes. 

I tilfælde af kraftig nedbør om sommeren vil velafdrænede jorde normalt 
kunne opmagasinere og forsinke vandet. I jorder med geologisk betingede 
dårligere afdræningsegenskaber fx ler, eller i tilfælde, hvor det har regnet i 
længere tid, er der mindre plads til nedbøren og større risiko for hurtig af-
strømning og evt. oversvømmelser. En vis mængde af det tilstrømmende 
vand kan opmagasineres i åen og her kan tilstedeværelsen af grøde forsinke 
afdræningen og dermed en evt. oversvømmelse på nedstrøms arealer. I læn-
gere våde perioder kan grødens lokale tilbageholdelse af vand føre til lokale 
oversvømmelser. 

Det er velkendt, at forskellige typer befæstede arealer og overløb kan føre til 
hurtig afstrømning og dermed også forhøjet vandstand i vandløb i forbin-
delse med nedbørshændelser. Det er dog blevet mere almindeligt at indlæg-
ge forsinkelsesbassiner, der i nogen grad dels kan begrænse lokale over-
svømmelser og dels for at undgå den ekstra forurening, der kan ske i for-
bindelse med sådanne hændelser. Desuden kan rørunderføringer, indsnæv-
ringer af åens bredde, for småt dimensionerede broer og lignende strukturer 
i visse tilfælde begrænse afledningen af vand lokalt og derfor føre til op-
stuvning og oversvømmelser. Udretning af åer og ændring af faldforhold 
har især tidligere været udført med henblik på at øge afledning af vand. 
Samtidigt er der ofte sket en indsnævring i det areal, der oprindeligt var til 
rådighed for vandstrømning. En hurtig transport af vand fra mere kuperede 
opstrøms arealer til fladere arealer kan betyde opstuvning nedstrøms med 
oversvømmelse til følge.  

Sammenhængene mellem nedbør, topografi og geologi er imidlertid ikke 
helt simple, idet forekomsten af oversvømmelser også kan være påvirket af, 



 

69 

om forskellige dele af et opland bidrager med vand til et nedstrøms punkt 
samtidigt eller forskudt i tid. Vandstanden i den nedre del af et vandløbssy-
stem er desuden påvirket af vandstanden ved kysten, hvor vandløbet mun-
der ud. Høj vandstand i havet får vandet til at stuve op i vandløbene, hvilket 
påvirker vandafledningsevnen og øger risikoen for oversvømmelser. 

Da grødemængden langt overvejende er meget begrænset i vinterperioden, 
kan oversvømmelser her ikke tillægges grøden. Imidlertid kan langtidseffek-
ter af grødeskæring, som beskrevet i Kapitel 3.4 have en effekt på vandfø-
ringsevnen og dermed også på risikoen for høj vandstand og oversvømmelser.  

Sætninger på arealer langs vandløbet fører til en mindre afstand mellem 
vandspejl og jordoverflade og dermed også øget risiko for dårlig afdræning 
og lokale oversvømmelser. Dårlig afdræning af jorder kan også skyldes, at 
de har en lille hydraulisk ledningsevne på grund af tekstur, struktur og pak-
ningsskader, eller problemer med drænene (rødder, beskadigelser og lign.). 

Ligeledes vil høj og vedvarende nedbør i sig selv indebære en risiko for 
oversvømmelse. I mange tilfælde skæres grøde, uden at det ændrer risikoen 
for senere oversvømmelser, idet denne risiko vil afhænge af, hvornår skæ-
ringen finder sted i forhold til, hvornår nedbørshændelsen forekommer. Li-
geledes vil grødeskæring ikke have betydning for risikoen for oversvøm-
melser, når årsagen er opstuvning af udløbet ved høj vandstand i nedstrøms 
fjorde. Der er således helt friske eksempler fra 2015 på massive oversvøm-
melser i det sene efterår og vinter i åerne til Limfjorden (bl.a Ryå) og Roskil-
de Fjord (bl.a. Havelse Å og Værebro Å), som ingen sammenhæng havde 
med grødemængden, men tværtimod skyldes opstuvning af fjordvandet 
under storm evt. koblet med høj nedbør. Der er andre eksempler på over-
svømmelser i 2015, som slet og ret skyldes meget høj nedbør evt. forstærket 
af tidligere udretninger af løb og fjernelse af vådområder, som øger vand-
transportens hastighed, men hvor grøden i selve vandløbet ikke spiller no-
gen betydelig rolle for oversvømmelsen.  

6.1.2 Klimabetingede ændringer 

Nedbøren i Danmark er steget over de sidste 150 år. Kronvang et al (2006) og 
Larsen et al. (2005) har dokumenteret stigninger i nedbør i perioden fra 1917-
2000. I Sønderjylland er nedbøren steget med ca. 3 mm/år, svarende til ca. 249 
mm i perioden 1917 til 2000, mens nedbøren målt ved klimastationen ved 
Landbohøjskolen på Frederiksberg er steget med ca. 0,95 mm/år eller ca. 80 
mm i samme periode. Samme forskere har fundet en stigning i den årlig mid-
delafstrømning ved alle analyserede stationer, ”med størst stigning i de søn-
derjyske vandløb, der afvander til Vadehavet, og mindre i vandløbene nord 
og øst herfor”. Stigningerne i afstrømning på Sjælland i perioden 1920-2000 
ligger i intervallet 33-83 mm, på Fyn mellem 33 og 38 mm og i Jylland fra 7-
218 mm. Sammenhængen mellem nedbørsstigning og øget afstrømning er 
klarest i vinterperioden, hvor fordampningen er lille, mens forholdene om 
sommeren også er påvirket af, i hvilken grad vinternedbøren fører til højere 
grundvandsdannelse (Larsen et al., 2005). Det betyder overordnet, at effekten 
om sommeren, alt andet lige slår kraftigere igennem i sandede vestjyske åer, 
der modtager grundvand, end i østdanske morænelersområder, hvor grund-
vandstilstrømningen er ringe. Karlson et al. (2010) konkluderer i et studie af 
området omkring og ved Skjern Å, at nedbøren over de sidste 150 år er forøget 
med ca. 2,7 mm pr år, hvilket har medført grundvandsstigninger og en stig-
ning i afstrømningen på 133 mm over 100 år (fra godt 400 mm) i Skjern Å. 
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I hvilket omfang den øgede afstrømning har ført til vandstandsstigninger i 
vandløbet, afhænger af, om vandløbsprofilet naturligt har tilpasset sig de 
ændrede afstrømningsforhold i den pågældende periode.  

Der findes estimater af fremtidige klimaforandringer og deres geografiske 
variation, men de er behæftet med stor usikkerhed. Kronvang et al (2006) 
har estimeret fremtidige ændringer i afstrømning på basis af klimamodel-
beregninger for 2071 (HIRHAM, IPCC A2-scenarie). Hovedresultaterne er en 
stigning i gennemsnitlig årlig afstrømning mellem 9 og 44 %, med et lands-
gennemsnit på 18 %. De største stigninger forventes i Vestjylland og Sønder-
jylland, mens afstrømningsændringerne i Nordsjælland forventes at blive 
små. Minimumsvandføringen i sommerperioden forventes at stige i det vest-
jyske område på grund af større grundvandsdannelse. I en del østdanske 
vandløb er vandføringen allerede nu meget lav i sensommeren, og der er ri-
siko for alt for lave vandføringer og vandstande i vandløbet til at sikre over-
levelsen af smådyr og især fisk. Egentlig udtørring forekommer ofte. Dette 
fænomen kan måske blive hyppigere i fremtidens klima, hvor vandføringen 
i gennemsnit forudses at stige fra sen efterår til tidlig forår, men falde i sen-
sommeren. 

Henriksen et al.(2013) har, vha. en række klimamodeller og hydrologiske mo-
delberegninger estimeret fremtidige ændringer i ekstremhændelser (5, 10, 20, 
50, 100, 200, 500 og 1000-års hændelser), og beregnet ændring i hyppighed af 
de forskellige hændelsestyper i perioden 2021-2050 for hele året og for perio-
den 1. maj til 1. oktober. Estimaterne viser, at hændelser med stor afstrømning 
vil blive hyppigere, og at f.eks. en 10-års-hændelse vil være større end i dag. 
De største stigninger forventes på det sydlige Sjælland og Lolland Falster, 
hvor en 10-årshændelse i sommerperioden er estimeret til hhv. 1,5 og over 2 
gange den nuværende størrelse. De forventede ændringer i ekstremafstrøm-
ning i en stor del af Jylland forventes at blive mindre, da nedbøren i stedet fø-
rer til grundvandsstigning. Usikkerhederne på estimaterne for ekstremhæn-
delserne er kvantificeret og de er store og størst, hvor fremskrivningen viser 
de største ændringer, dvs. Lolland Falster og Sjælland. Fremskrivningerne vi-
ser, at der kan forventes stor variation fra år til år. 

Sammenhængen mellem den fremtidige afstrømning og vandstand i vand-
løbene er ikke simpel, da mere afstrømning og specielt større ekstremhæn-
delser kan påvirke tværsnitsprofilet i vandløbene, så de kan transportere 
mere vand (Kapitel 3). Disse ændringer kan modvirkes af kanalisering og 
rørlægninger, der f.eks. kan sætte en grænse for disse formmæssige tilpas-
ninger. Større ekstremhændelser må alt andet lige forventes at give anled-
ning til flere og/eller længere perioder om sommeren med øget afstrøm-
ning. De geologiske forhold vil have stor indflydelse på risikoområder, hvor 
behovet for afdræning er stort og risikoen for oversvømmelse er øget.  

6.2 Påvirkning af dyrkede arealer 

6.2.1 Kortlægning af potentielt påvirkede landbrugsarealer  

Vandstanden i vandløbet kan betragtes som en randbetingelse for den natur-
lige afdræning fra de øverste meter i det omgivende landskab. Jo tættere 
vandstanden i vandløbet ligger på det omliggende lands terrænkote dvs. jo 
fladere landskabet er, jo større risiko er der for at vandstanden i vandløbet 
begrænser afdræningen (Boks 4). Oversvømmelse optræder, når grund-
vandsstanden når jordoverfladen. 
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Arealer med højt grundvand om sommeren vil primært være lavbundsarea-
ler (lave, flade arealer) med stort set alle jordtyper (JB-numre) repræsenteret, 
(se Styczen et al., 2016), mens de drænede arealer både kan være lavbunds-
jorde og arealer med dårlig hydrauliske ledningsevne på grund af jordbun-
dens tekstur og struktur. Den sidste gruppe er typisk (men ikke udelukken-
de) jorde dannet på moræneler i Østjylland og på Øerne. Breuning-Madsen 
et al. (1992) har kortlagt det generelle drænbehov. 

Lavbundskategorien indeholder også humusjorde og deciderede tørvejorde. 
Dræning og dyrkning af humusjorde fører til mineralisering og tab af det 
organiske indhold, og dermed også en formindskelse af den organiske hori-
sont. Nogle arealer, der tidligere var klassificeret som humusjorde, falder nu 
i andre kategorier, fordi indholdet af organisk stof er faldet. Denne udvik-
ling foregår over drænene, da jorderne jo stadig er vandmættede herunder, 

Boks 4. Sammenhængen mellem vandstand i vandløbet og afdræning af omgivende arealer. 
 
Figur 6.1 viser hvordan grundvandsstrømningen til vandløbet drives af trykforskellen (H) mellem grund-
vandsstandens højde og vandstanden i vandløbet. Trykforskellen vil variere over tid. Den vil stige, når der er 
et nedbørs-overskud (om vinteren), og den kan være påvirket af trykforholdene i dybere grundvandsmagasi-
ner. H er jordtypeafhængig: Stigningen ved overskudsnedbør er normalt relativt lille i sandjorde, dels på 
grund af den høje porøsitet (stort drænbart porevolumen) og dels på grund af en høj hydraulisk ledningsev-
ne, mens den er relativt stor i lerede jorde, med anderledes retentionsegenskaber og lille hydraulisk led-
ningsevne. Denne geologiske variation kan være en vigtig faktor, fordi selv tynde horisontale sandlag kan 
forbedre afdræningen i en ellers leret jord. I længere perioder med negativ nettonedbør (primært om somme-
ren) kan grundvandsstanden i oplandet blive lavere end vandstanden i vandløbet. Det gælder især i lerede 
jorder, hvor lave hydrauliske ledningsevner begrænser udvekslingen af vand i vandløbet med det omgivende 
land. 

 

Figur 6.1. Skitse til illustration af grundvandets beliggenhed i afstand fra vandløbet, uden og med dræn indlagt. 

 
Afstanden mellem jordoverfladen og grundvandsspejlet betegnes afvandingsdybden og kaldes også den 
umættede zone (Figur 6.1). Risikoen for, at afvandingsdybden bliver lille, afhænger af både grundvands-
standen og topografien. Den er størst i et relativt fladt landskab med lerede jorde, hvor afdræningen mod 
vandløbene foregår langsomt. Hvis arealet er fladt, vil afvandingstilstanden, som følge af grundvandsspejlets 
hældning, være dårligst længst væk fra vandløbet (Figur 6.1), dels fordi eventuelle dræn vil ligge højere her 
(der dimensioneres med et fald mod vandløbet), og fordi der kan opbygges et større grundvandstryk. Ved 
etablering af dræn øges afdræningsmulighederne for jordprofilet over drænet. Under drænet bestemmes 
strømningen af de samme forhold som tidligere.  
 
I naturligt drænede arealer påvirker vandstanden i vandløbet afdræningen via grundvandsstrømningen. I 
drænede arealer er afstrømningen over drænet primært (men ikke udelukkende) styret af drænene. Vand-
standen i vandløbet kan påvirke afdræningen via dræn direkte, hvis den står over drænets udløb. 
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med mindre andre faktorer, som f.eks. hovedafvanding, har påvirket den 
generelle vandstand i området. Mineralisering og kompaktering betyder, at 
afstanden mellem dræn og jordoverflade bliver mindre, og dermed at disse 
jordes dræningstilstand, og dermed deres dyrkningsegnethed, forringes 
over tid. Derfor er den forventede levetid af dræn i tørvejord kun ca. 30 år. 
En forbedret afdræning kræver, at drænene så lægges dybere, hvilket ikke 
kan lade sig gøre for de jorder, der allerede ligger lavt i forhold til vandstan-
den i vandløbet Lavbundsarealerne blev kortlagt i 2007 i form af det såkaldt 
”udvidede lavbundstema” (Institut for Agroøkologi, AU), og det er i øje-
blikket det bedste udgangspunkt for at vurdere udbredelsen af arealer med 
høj og ret konstant grundvandspåvirkning. En ny opgørelse lavet i forbin-
delse med denne udredning viser, at lavbundsarealet i omdrift udgør 
380.938 ha i 2014 svarende til ca. 14,5 % af det samlede landbrugsareal i om-
drift. 

Forskellige omstændigheder kan have ændret forekomsten af jorder, der na-
turligt ville fremstå våde. For det første, kan grundvandsstanden være sæn-
ket af større afvandingsprojekter både i forbindelse med landbrug og byud-
vikling og af vandindvinding i de sidste 100-150 år. Lokale potentialkort og 
nedsivnings-kort (udarbejdet af GEUS) samt kendskab til vandindvindings-
påvirkede områder vil kunne medvirke til at indsnævre områder, hvor 
grundvandspotentialet er højt, og hvor samspillet mellem vandstand i vand-
løb og dynamikken på de omliggende arealer kan være af betydning. For det 
andet betyder stigende nedbør, at områder, der ikke var voldsomt vandli-
dende tidligere, kan være mere vandlidende nu, som diskuteret i Karlsson et 
al. (2010). For det tredje kan lokal infrastruktur som f.eks. rørunderføringer 
og ændringer af de oprindelige afdræningsforhold have indflydelse på op-
strøms arealer. 

Ca. halvdelen af lavbundsjordene har en sandet jordbund. De hydrauliske 
forhold i sand betyder, at grundvandsstanden vil indstille sig lidt højere end 
i vandløbet (få promille afhængigt af sandets beskaffenhed), og en ændring i 
vandstanden i åen kan derfor ekstrapoleres med en lille gradient til naturligt 
drænede arealer i det omgivende område (Se Styczen et al., 2016). Med an-
dre ord, grundvandsstanden i de omgivende arealer vil ligge meget tæt på 
vandstanden i vandløbet. 

Som nævnt ovenfor, er en stor del af det drænede areal i Danmark moræne-
ler, som kun udgør en meget begrænset del af lavbundstemaet (knap 38.000 
ha). Det er betydeligt vanskeligere at vurdere, hvor store områder, der her er 
påvirket af vandstanden i vandløb eller grøfter.  

Dræn er, uanset om de er installeret på lavbunds- eller højbundsjorde, di-
mensioneret efter at kunne fjerne vand i zonen over drænene. Dræn lægges 
oftest i ca. 1,2 m’s dybde, dog lidt mindre på sandjorde og meget tætte ler-
jorde. Dimensioneringen af rørene sker ud fra en vurdering af hvor meget 
vand, der skal fjernes (primært regnvand eller regnvand og grundvand) og 
rørenes hældning. Retningslinjerne for dimensionering er gamle og stammer 
fra en tid, da de primære afgrøder var vårafgrøder. Drænudløbets placering 
fastsættes efter, at drænene har frit udløb i forhold til middelvandstanden i 
vandløbet i marts (Aslyng, 1980)1, og med en forventning om, at vandstan-
den kun kortvarigt oversvømmer drænudløbene, både vinter og sommer. Så 
længe vandstanden i vandløbet er under drænenes udløb, har ændringer i 
vandstanden (f.eks. som følge af grødeskæring) minimal indflydelse på af-

                                                           
1 Dog ikke dræn i okker-påvirkede områder. 
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dræningen over drænene. Et simpelt kriterium for, at afdræningen ikke er 
påvirket af vandstanden i vandløbet, kunne være, at disse oprindelige de-
signkriterier for drænene overholdes. På meget flade arealer kan det evt ha-
ve været vanskeligt at overholde designkriterierne, hvorfor drænenes udløb 
kan være lavere end det er optimalt. Dræn har lang levetid (60-120 år dog 
kun ca. 30 år i humusjord) og ændringer i vandløbenes vandføringsevne 
(Kapitel 3) kan have betydning for, om kriteriet er opfyldt nu. Som eksem-
pler på denne problemstilling viser Figur 3.9 b en situation, hvor vandstan-
den er steget både sommer og vinter, mens Figurerne 3.2, 3.7a, 3.10 og 3.11 
viser eksempler, hvor vandstanden som følge af grødevækst nærmer sig el-
ler overstiger vintervandstanden. Kraftig nedbør i sig selv fører til vands-
tandsstigning, og det er den kombinerende effekt af den aktuelle vandfø-
ringsevne og større afstrømning, der bestemmer vandstanden og evt. fører 
til oversvømmelse. 

Der er imidlertid ikke nogen klar definition af, hvad ”kortvarig oversvøm-
melse af drænudløbene” er, og hvis dette skal kvantificeres yderligere, er det 
nødvendigt at definere en acceptabel hyppighed (antal og varighed) af over-
skridelser. Der findes i øjeblikket ikke sådanne retningslinjer for danske 
drænsystemer. 

Hvor ofte vandstanden i vandløbet vil overskride drænudløbets kote vil af-
hænge af variationen i vejret fra år til år. Der er i gennemsnit negativ netto-
nedbør i april-august måned (se Kapitel 6.1.1). Figur 6.2 viser imidlertid, at 
variationen i månedsnedbør over årerne på landsplan er betydelig, og varia-
tionen kan være endnu større lokalt.  

 
Effekten af høj nedbør på vandindholdet i jorden og afstrømningen til vand-
løb afhænger af vejret i den foregående periode, den lokale geologi og topo-
grafi og en vurdering af effekten på landbrugsarealerne kræver hydrologisk 
modellering, der tager både historikken og ekstremhændelsen i betragtning. 

Figur 6.2. Månedsværdier for nedbør i Danmark (landsgennemsnit) for maj til oktober i perioden 1989 til 2012. Normalværdier 
for perioden 1960-1990 er indsat til sammenligning. Kilde: www.dmi.dk samt Cappelen og Jørgensen (2011). 
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Et eksempel er vist i Figur 6.3 (se også Styczen et al., 2016). Heraf fremgår, at 
der i en periode fra 1999-2012 i dette konkrete eksempel har været tre år, 
hvor gentagne nedbørshændelser har ført til, at grundvandet i sommerperi-
oden nåede jordoverfladen. 

Alle de faktorer, der påvirker vandstanden i et vandløb, vil kunne påvirke 
hyppigheden af de situationer, hvor drænudløbet er under vandstanden i 
vandløbet, herunder ændringer i strømningsprofilet, sedimentation, grøde 
(se Kapitel 3) og klimaforandringer. 

Effekten af oversvømmelse af drænudløb er størst tættest på vandløbet, hvor 
drænsystemets kote er lavere end vandstanden i vandløbet, men afdræningen 
i det opstrøms areal forsinkes også, fordi gradienten, der skal drive den un-
derliggende grundvandsstrømning, er mindsket. En forhøjet grundvands-
stand påvirker vandindholdet i hele det overliggende jordprofil, så langsom-
mere afdræning bevirker, at vandindholdet er forhøjet i hele profilet i længere 
tid, end hvis drænene kunne have løbet frit (se Styczen et al., 2016). 

I sommerperioden vil drænede områder herunder drænede lavbundsarealer 
derfor kunne påvirkes af grøde, hvis vandstanden som følge af grødevækst 
og en eventuel bundændring som følge af sedimentation i grøden overstiger 
drænudløbenes kote. Længden af hoveddræn, der oversvømmes, dvs. hvor 
langt ind på markerne dette har effekt, vil være en funktion af vandstanden 
over drænudløbene. Faldet på hoveddrænledninger er typisk 2-3‰, men 
kan være ned til 1‰. Ved 5 cm’s neddykning vil det fx betyde oversvøm-
melse af ca. 25 m hoveddrænledning med et antaget fald på 2‰, mens 20 
cm’s overskridelse tilsvarende vil oversvømme ca. 100 m hoveddrænledning 
(Tabel 6.1). Topografien i oplandet vil her spille en rolle. Mere kuperede mo-
rænelersområder er typisk ikke systemdrænede, og risikoen for at over-
svømme dræn vil være mindre, hvis dræn er lagt med større fald. 

 
 

Figur 6.3. Beregnet grundvands-
stand i et forsøgsplot (Tokkerup, 
plot 6) i udvalgte år (Hansen og 
Jensen, 2013). Beregningen er 
foretaget for 1999-2012. Nederst 
i figuren er vist den gennemsnitli-
ge nedbør og fordampning for 
perioden. Månedsnedbøren for 
2007, 2010 og 2011 angivet med 
signaturene vist i figuren, og kan 
aflæses på højre akse. De øver-
ste kurver viser grundvandets 
beliggenhed i forhold til terræn i 
de samme tre år. Selv om man i 
de fleste år vil forvente en udtør-
ring af jordprofilet i perioden med 
negativ nedbør, så har der i juli-
august 2007, maj-juni 2010 og i 
august-september 2011 været 
nedbørshændelser, der har resul-
teret i opfyldning af profilet og høj 
grundvandsstand og dermed 
behov for afdræning. Figuren: 
K.J.S. Jensen. 
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Da de tidligere beskrevne klimaforandringer forventes at føre til flere og 
større nedbørs- og afstrømningshændelser i sommerhalvåret i visse områder 
af landet, må man forvente at både hyppigheden af oversvømmede dræn og 
det areal, der er påvirket, vil stige. I urbane områder anbefaler IDA Spilde-
vandskomiteen i lyset af klimaforandringerne at øge kapaciteten af afløbssy-
stemer med en faktor 1,2, 1,3 og 1,4 for gentagelsesperioder på hhv. 2, 10 og 
100 år i forbindelse med dimensionering med en planlægningshorisont på 
100 år og med ca. det halve for en horisont på 50 år, og det er også en rele-
vant overvejelse for drænsystemer, idet dræn i så fald lægges tættere, ikke 
dybere. Det løser imidlertid ikke problemet med oversvømmede udløb. 

6.2.2 Faktorer af betydning for afvanding af landbrugsarealer 

Jordfugtigheden har betydning for, hvornår det er muligt at køre på marken 
(jordens ”bæreevne”). Er jorden for våd, kan der ske skader i jordstrukturen 
(jordpakning), når der køres med tunge maskiner. Mens skaderne i jordens 
øverste lag kan mindskes gennem jordbehandling, så er de dybere skader 
langvarige eller permanente, og påvirker afdræning, rodvækst og luftskifte i 
jorden negativt (Schjønning et al. 2009). Jordfugtighedsforholdene er natur-
ligt påvirkede både af vejr, jordtype og afgrødevalg, men forhøjet grund-
vand er en yderligere risikofaktor. Risikoen for pakning er generelt størst 
ved markoperationer, der kombinerer høst og transport, fordi der typisk an-
vendes meget tungt maskinel. Gylleudbringning på forårsvåd jord repræ-
senterer en særlig risiko. Jordpakning betyder, at jordenes drænbehov bliver 
endnu større. 

Derudover er jordens bearbejdningsegenskaber, og dermed kvaliteten af jord-
bearbejdningen, også snævert relateret til jordens vandindhold. Lerjorde er me-
re sensitive end sandjorde. For at bearbejde lerjord er det nødvendigt at over-
fladelaget tørrer til under markkapacitet2, og optimale bearbejdningsegenska-
ber opnås først ved yderligere udtørring. Denne udtørring vanskeliggøres eller 
umuliggøres, hvis overfladefugtigheden er påvirket af et højtliggende grund-
vandsspejl, i praksis hvis afvandingsdybden er lavere end 100 cm. 

Tabel 6.2 viser, hvornår en række markoperationer med tunge maskiner ud-
føres. Da grøden kan påvirke vandstanden i vandløbet fra juni til september 
og i mindre omfang tillige i maj og oktober jvf. e.g. Figur 3.2, er de situatio-
ner, hvor grøden kan have negativ betydning for de omgivende markareale, 
primært relateret til 1) midlertidig højt vandindhold og deraf følgende dår-
ligt luftskifte i rodzonen i planternes vækstperiode, 2) høst, jordbehandling 
og såningsaktiviter i sensommeren og 3) i nogle tilfælde gødningsudbring-
ning. Høsten af majs og sukkerroer i oktober udgør en særlig pakningsrisi-
ko, da vandindholdet i jorden på dette tidspunkt normalt er steget pga øget 
nettonedbør og dræningssæsonen er startet. 

                                                           
2 jordens vandindhold efter vandmætning, når nedsivning er nær ophørt og grundvand ikke influerer (Aslyng, 1976) 

Tabel 6.1. Sammenhæng mellem neddykning af drænudløb, hældning på hoveddræn, og udbredelse af oversvømmelse på 

hoveddræn under forudsætning af, at det ligger vinkelret på vandløbet. 

 1‰ hældning på hoveddræn 2‰ hældning på hoveddræn 

Cm neddykning af drænundløb i vandløbet Oversvømmelse af hovedledning, m Oversvømmelse af hovedledning, m 

5 50 25 

10 100 50 

15 150 75 

20 200 100 
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Hvis vandføringsevnen generelt er mindsket som følge af langtidseffekter af 
grødeskæring kan langsom afdræning på grund af høj vandstand i et vand-
løb også forsinke jordbehandling, gylleudbringning og såning i marts/april. 

Effekterne af dårlige afdræningsforhold varierer mellem de forskellige jord-
typer. Der er, når der diskuteres dræning, altid stærk fokus på humusjorde, 
hvor mineralisering af det organiske stof og kompaktering betyder, af dyb-
den fra overflade til dræn mindskes og jordens egne afdræningsegenskaber 
forringes. Disse jorde rammes derfor specielt hårdt, hvis drænenes funktion 
forringes. Tørvejordene i omdrift dækker i dag kun omkring 51.000 ha (Niel-
sen et al., 2014). Disse jorde anvendes ofte til grøntsagsafgrøder med be-
grænset roddybde (kartofler, gulerødder) eller overgår til græs. 

Der er betydeligt mindre plads til nedbør i en lerjord end i en sandjord, hvor-
for grundvandsstanden hurtigt stiger, og tilsvarende falder ved udtørring. 
Den mættede hydrauliske ledningsevne i ler er desuden væsentligt mindre 
end i sand, så ekstra nedbør dræner langsommere gennem jorden. Alt i alt be-
tyder det, at de årlige svingninger i grundvandsspejlets beliggenhed er væ-
sentligt større i ler end i sand (Styczen et al., 2016). Det betyder desuden, at 
luftskiftet er langt bedre i den grovsandede jord end i den lerede. 

På grovsandede jorde (JB1) begrænses rodudvikling af mekanisk modstand, 
og den naturlige effektive roddybde er kun omkring 50 cm, mens den er i 
størrelsesordenen 75 cm på finsandet jord (JB2). I ”sand-blandet ler” og mere 
lerede jorde observeres f.eks. hvederødder i 1,5 -2 m’s dybde, hvis grund-
vandsstanden tillader det, mens den effektive roddybde i ”lerblandet sand” 
ligger et sted der imellem (ca. 85-100 cm). Disse forskelle er indarbejdet i an-
befalinger vedrørende drænenes design (SEGES, 2015). Grundvandsstanden 
sætter en grænse for roddybden af de almindelige markafgrøder, både 
sommer og vinter, men svingninger i grundvandsstand vil være mest bety-
dende på lerjorde. 

En relativt lille variation i grundvandsstand på sandjorde og den begrænse-
de mængde plantetilgængeligt vand (på grund af retentionsegenskaberne og 
den ringe roddybde), betyder, at det kan være en fordel at afvandings-
højden er nogenlunde konstant og lille, så planterne dermed har adgang til 
ekstra vand i sommer perioden. Derfor er den anbefalede afdræningsdybde 
på 0,7-0,9 m på disse jorde en balance mellem et ønske om god ilttilgænge-
lighed og næringsstofoptagelse i hele rodzonen samtidigt med at vandfor-
syningen opretholdes. 

På lerjordene er en afdræningsdybde på 1-1,2 m nødvendig for at tilgodese 
færdsel på jorden, jordbehandling, et acceptabelt luftskifte og en begrænset 
denitrifikation. 

Tabel 6.2. Oversigt over typiske markoperationer, der udføres med tunge maskiner, og derfor kræver afdrænede jorde, samt 

deres fordeling over året. 

Måned  Typiske markoperationer  

Marts/april Forårspløjning (vårafgrøder) omkring 1.marts og harvning/såning i marts/april, gødningsudbringning 

Maj (-juli) Gødningsudbringning for majs og græs 

Aug/sept Høst af bl.a. korn, efterårspløjning i august/september for vinterafgrøder 

Juli Høst af raps og korn 

Sept/Okt Såning af efterafgrøder eller vinterraps foregår i august og typisk i september (oktober) for vinterkorn. Høst af 

majs, roer, kartofler og græs kan foregå her. 

Nov Efterårspløjning før vårafgrøder på lerjord 
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6.2.3 Effekter af ringe afvanding på landbrugsdrift 

Årsagerne til udbyttereduktionen varierer fra år til år. Specielt i frostfri ef-
terår/vinter/forår er tabet af nitrat via denitrifikation en vigtig faktor, mens 
det i andre år er forsinket såning (fordi jorden er for våd til færdsel) eller 
langsom opvarmning af våd jord, der begrænser plantevæksten.  

Denitrifikation (omdannelse af nitrat til N2 og N2O) i topjorden foregår, hvis 
den er våd i perioder, hvor temperaturen er over ca. 5° C og nitrat og mine-
raliserbart organisk stof er til stede. Denitrifikation stiger med mængden af 
tilgængelig nitrat, hvorfor forholdene i perioden efter gødningsudbringning 
(især gylleudbringning), og efter høst, hvor afgrøderester mineraliseres, er 
særlig kritisk. Gødningsudbringning i maj kan falde sammen med høj vand-
stand pgr. af grødevækst. Mange skift mellem normale og meget våde for-
hold i tilknytning til højt nitratindhold i jorden giver anledning til særlig høj 
lattergasdannelse. Da lattergas (N2O) er en klimagas, der er ca. 300 gange så 
kraftig som CO2, er tab af lattergas uønsket, også fra et klimaperspektiv.  

Jordtemperaturen påvirkes af jordens vandindhold. Det tager længere tid at 
opvarme en våd jord end en veldrænet jord. Denne effekt er vigtigst om for-
året og vil derfor primært kunne påvirkes af den generelle afdræningstil-
stand. Den lavere jordtemperatur om foråret forsinker væksten og påvirker 
udbytterne negativt og er en faktor i den samlede effekt af dårlig dræning på 
udbyttet. Dette forventes ikke at have sammenhæng med grødevækst i 
vandløb, idet det især omhandler perioden, før grøden er vokset op. 

Planterødder på almindelige landbrugsafgrøder i Danmark kan ikke tåle at 
være oversvømmede i længere perioder. Temperaturen er en væsentlig fak-
tor her; om sommeren opbruges den tilgængelige ilt i løbet af et antal timer, 
mens det om vinteren kan tage dage (uger under meget kolde forhold). Der 
eksisterer ikke detaljeret viden om sammenhængen mellem varighed af høj 
grundvandsstand på forskellige tidspunkter i vækstsæsonen, roddød, ny-
dannelse af rødder og udbyttetab. En begrænset roddybde betyder dog et 
mindre jordvolumen at optage næringsstoffer fra og større risiko for vand-
stress, hvis den våde periode efterfølges af en tør. Igangværende studier vi-
ser en klar sammenhæng mellem roddybde og grundvandsstand i vinterpe-
rioden, men studieperioden har endnu ikke indeholdt hændelser, hvor rød-
der er blevet oversvømmet i sommerperioden. Generelt stræbes der efter af-
grøder med dybe rødder i sædskiftet for at optage kvælstof fra dybere lag, 
og fordi disse afgrøder er mere tørkeresistente, da de kommer tættere på 
grundvandet i tørre perioder. På sandede jorde, hvor roddybden begrænses 
af teksturen og mængden af plantetilgængeligt vand er begrænset, kan grø-
devækst, der hæver grundvandet til 10-20 cm under naturlig roddybde, væ-
re en fordel, da planterne dermed har adgang til ekstra vand i sommer peri-
oden.  

De fleste forsøg, der sammenholder drænniveau med udbytteniveau er rela-
tivt gamle (fra før 1980; Aslyng (1980), Feddes og van Wijk (1976)), og en del 
af dem er udført med fast grundvandsniveau. Disse forsøg viser en klar 
sammenhæng mellem grundvandsdybde (som indikator for det generelle 
afdræningsniveau) og udbytteniveau. I igangværende forsøg med naturlige 
vandspejlsvariationer, er de relative ændringer i udbyttet imidlertid af 
samme størrelsesorden. På basis af de gamle forsøg er tommelfingerreglen, 
at når afdræningsdybden mindskes med 1 cm (i intervallet 1 m til 50 cm), 
falder udbyttet med 1 %. Den regel gælder ikke for de grovsandede jorde 
med mindre naturlig roddybde, men udbytterne her vil også falde, hvis 
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roddybden mindskes af højt grundvand. Der findes studier af effekter af de-
ciderede oversvømmelser, men det er ikke den situation, der diskuteres her. 
Kvantificeringen er særlig vanskelig, fordi afgrødernes sensitivitet over for 
vandlidende forhold varierer med vækststadiet. Generelt er forholdene om-
kring fremspiring og i den reproduktive fase særligt sensitive.  

Dårlig afgrødevækst giver generelt større risiko for ukrudtsproblemer og fø-
rer dermed til større pesticidanvendelse. Risikoen for udvaskning af især 
sorberende pesticider og fosfor stiger væsentligt, når makroporer over dræn 
aktiveres, og det forekommer hyppigere under dårligt drænede forhold. I 
det omfang, den begrænsede dræning fører til overfladisk afstrømning, er 
der øget risiko for transport af især pesticider og fosfor (+organisk stof). Da 
effekten af høj vandstand i grødesæsonen primært forventes at påvirke rela-
tivt flade arealer, er risikoen for erosion meget begrænset. 

Studier af forventede effekter af klimaændringer (bl.a. Olesen, 2005, Olesen, 
2012) viser, at afdræningsforholdene både tidligt og sent på året sandsynlig-
vis bliver mere kritiske. Ændringer i såtidspunkter betyder sandsynligvis, at 
efterafgrøder og mellemafgrøder bliver meget vigtige for at begrænse ud-
vaskning mellem høst og etablering af nye afgrøder. Hyppigere ekstrem-
hændelser i sommerperioden kan vanskeliggøre alle typer af markoperatio-
ner i sommerperioden, ikke mindst høst og etablering af efterafgrøder. 
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7 Vurdering af grødeskæring og grødeskæ-
ringsmetoder 

I dette afsnit sammenfattes de væsentligste informationer om grødeskæring 
og et antal grødeskæringsteknikker baseret på udredningerne i de forrige af-
snit. Det er et forsøg på at uddrage nogle overordnede pointer, men det er 
helt nødvendigt at kende til de forbehold, begrænsninger, naturlige variati-
oner m.m., som er beskrevet i de enkelte kapitler for at kunne forstå pointer-
ne.  

7.1 Vurdering af grødeskæring 

7.1.1 Afvejning af behov for afvanding og natur- og miljøkvalitet 

Vandløbsloven foreskriver afvejning mellem afvanding og natur- og miljø-
kvalitet, mens anden lovgivning sætter miljømålene. Bindende miljømål er 
defineret for omkring 19.000 km af landets vandløbstrækninger. Det er især 
her, der skal ske en afvejning af afvanding og natur- og miljøkvalitet.  

Vandløb med primært afvandingsinteresser kan afgrænses til små (type 1) 
vandløb, som ikke er omfattet af hverken Naturbeskyttelsesloven, Lov om 
Vandplanlægning eller er beliggende i Natura 2000 områder.  

Grødens vækst og vandføringen i vandløbene er tæt forbundne og underka-
stet komplekse sammenhænge med naturlige variationer som følge af klima-
tiske, biologiske, geologiske og topografiske forskelle. Observerede variatio-
ner i grødens hydrauliske modstand ved en given vandføring og grøde 
mængde kan være op til en faktor 10 mellem forskellige år og årstider selv 
for en enkelt vandløbsstrækning. Afvejningen mellem at bevare vandløbets 
vandføringsevne og sikre den økologiske kvalitet kan derfor være vanskelig 
at foretage. 

7.1.2 Effekter på vandføringsevne 

Der forekommer grøde fra primært juni til september med mindre mængder 
ved opvæksten i maj og ved henfaldet i oktober. Der kan være mindre 
mængder overvintrende grøde i vandløb, som har klart vand og nogenlunde 
konstant vandføring sommer og vinter ved grundvandspåvirkning og i 
vandløb, som om vinteren er tilstrækkeligt lavvandede til at den lavere 
lysintensitet kan nå planterne på bunden. Grøde har hovedsageligt indfly-
delse på vandføringsevnen om sommeren og grødeskæring kan derfor ikke 
afhjælpe behov for afvanding om vinteren. Dog kan kantvegetation i form af 
gamle stubbe eller vintergrønne planter også om vinteren nedsætte vandfø-
ringsevnen ved store vandføringer i små type 1 vandløb.  

Vandstanden i vandløbene afhænger af mange forhold. Vandføringen, ter-
rænfaldet, vandløbets skikkelse (bredde, dybde og slyngning) og strøm-
ningsmodstanden ved vandets kontakt med vandløbsbunden, brinkerne og 
undervandsplanter og kantplanter påvirker alle vandstanden. De mange 
faktorer indvirker og vekselvirker med hinanden, og vandstanden kan der-
for ikke forudsiges præcist fra år til år og sæson til sæson. Den hydrauliske 
modstand af planterne afhænger af plantetype, plantebiomasse og strømha-
stighed. Ude i vandløbet afhænger modstanden meget af, hvor højt vand-
planterne rækker op i vandet og om de er jævnt fordelt over bunden eller 
samlet i øer med strømrender imellem. Jo tættere på bunden planterne vok-
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ser og jo mere de er samlet i adskilte øer desto mindre er modstanden for 
vandstrømningen ned over strækninger. Grødevækst har størst effekt på 
vandføringsevnen i små lysåbne vandløb, hvor grødens påvirkning af 
strømningsmodstanden relativt set er størst, især hvis vandløbet har stor fo-
rekomst af sumpplanter. I små vandløb, hvor undervandsplanterne er skyg-
get af kantvegetation, er strømningsmodstanden knyttet til kantvegetatio-
nen. Den strømningsmodstand som kantvegetationen yder, kan være væ-
sentlig, især i forbindelse med høje vandføringer. I de største vandløb, om-
kring 1,5 meter eller dybere, er der sjældent en væsentlig påvirkning af 
vandføringsevnen fra grøden, idet en ringe mængde lys når ned til bunden. 
Undtagelser fra dette er strækninger, hvor vandet er særlig klart.  

En undersøgelse af 3086 grødeskæringer viser et gennemsnitligt fald i vand-
standen på 16 cm med en variation på mellem 1 og 73 cm. Op mod 75 % af 
grødeskæringerne har ringe effekt på vandstanden (<20 cm). Observationer-
ne indikerer, at skæring med til faste terminer kan være uden effekt på 
vandstanden. De største grødeskæringseffekter på vandføringsevnen findes 
i vandløb med ringe fald, en vis vanddybde (0,5-1,5 m)  og en relativt stor 
vandføring året rundt. Det drejer sig især om nord- og vestjyske mellemsto-
re vandløb med veludviklet biomasse. Mindst effekt ses i mindre østdanske 
vandløb, hvor vanddybden normalt ikke er særlig stor i sommerperioden, 
og alene derfor vil den umiddelbare vandstandssænkning ofte ikke kunne 
blive særlig betydelig. 

Genvækst af grøden er afgørende for, hvor længe effekten af en grødeskæ-
ring varer. Der vil, uafhængig af hvilken metode der vælges, altid ved al-
mindelig afklipning være efterladt fx rhizomer i vandløbsbunden og rod-
skud, som kan spire med genvækst til følge. En genvækst, som bliver hurti-
gere jo oftere, der skæres.  

Genvæksten er størst i juni måned, mens der er ringe eller ingen genvækst om 
efteråret. Samtidig er genvæksten størst i de vandløb, der skæres hyppigst, 
idet hyppig skæring netop begunstiger arter, hvis vækstpotentiale påvirkes 
mindst af skæringen. Genvækst bevirker, at effekten af en grødeskæring er af-
taget i løbet af få uger (2,5 - 4 uger afhængig af plantesammensætningen). 

Ændring af grødeskæringspraksis i form af ændret hyppighed eller skæring 
i mindre bundbredde fører ikke til en signifikant, forudsigelig ændring i 
vandføringsevnen fra år til år. Det skyldes, at forskelle i nedbør, temperatur, 
solindstråling og lysnedtrængning gennem vandet varierer fra år til år og 
dermed også vækstbetingelserne for planterne . Disse klimatisk styrede for-
hold kan derfor give større ændringer i vandføringsevnen end en ændring i 
grødeskæringsmetoden. 

Grødeskæring vil ofte medføre formændringer i vandløbet. Vandløbenes stør-
relse og fald, mængden og sammensætningen af sediment, der transporteres 
(relateret til geologi og arealanvendelse i oplandet), plantesammensætningen 
og beliggenhed i terræn spiller alle en rolle for hvor hurtigt og hvordan for-
mændringer sker som følge af en given grødeskæringsmetode. Strømrende-
skæring kan eksempelvis føre til en indsnævring af tværsnitsprofilet, hvilket i 
nogle, men ikke i alle, vandløb er sket i kombination med en samtidig, natur-
lig uddybning af profilet. Morfologiske ændringer og dermed ændringer i 
vandføringsevnen vil udvikle sig med tiden som følge af grødeskæring, hy-
drologiske ændringer, biologiske ændringer og evt. andre forhold.  
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Behovsbestemt grødeskæring, dvs. at skæringen kun gennemføres, når der 
er risiko for store afstrømninger, vil give en højere effektivitet af de gennem-
førte grødeskæringer med hensyn til at bidrage til afvanding. Samtidig vil 
behovsbestemt grødeskæring begrænse hyppigheden af skæringer, hvilket 
kan reducere genvæksten og dermed give en længere varende effekt på 
vandføringsevnen. Det kan ligeledes reducere de negative miljømæssige på-
virkninger. Online data for vandstand og nedbør kan nyttiggøres som be-
slutningsstøtte til, hvornår grødeskæringer skal gennemføres. 

7.1.3 Effekterne på økologiske forhold 

Indledningsvist skal det understreges, at vandløb som naturtype ikke har et 
vedligeholdelsesbehov som eksempelvis heder og enge, og dermed heller 
ikke behov for grødeskæring for at nå miljømålene. Grødeskæring indvirker 
generelt negativt på kvalitetselementerne og gennemføres udelukkende med 
henblik på at forbedre afvandingen.  

Hyppighed af grødeskæring har en stor indflydelse på plantesamfundet og 
dermed mulighederne for at opfylde målene i vandområdeplanerne. Det gæl-
der for alle typer af grødeskæringsmetoder, at en begrænsning i hyppighed vil 
forbedre mulighederne for målopfyldelse i særdeleshed for planterne.  

Overordnet set vil grødeskæringer, der gennemføres mere end én gang i lø-
bet af planternes vækstsæson, indebære risiko for at den økologiske tilstand 
vurderet med anvendelse af Dansk Vandløbsplante Indeks (DVPI) ikke når 
målopfyldelse. Jo større en andel af biomassen i vandløbet, der skæres, des 
større vil risikoen være, fordi en mindre del af plantebiomassen vil være 
upåvirket af skæringen. Når kun en del af vandløbsprofilet skæres, opret-
holdes der refugier for planterne, hvor de ikke bliver påvirket af skæringen, 
og hvor plantesammensætningen derfor kan udvikle sig mere natuligt. Her 
kan der formentlig opnås god økologisk tilstand, såfremt der i refugierne 
udvikles diverse plantesamfund med karakteristika, der ligner de, der findes 
i upåvirkede vandløb.  

Tidspunktet for grødeskæring kan også spille ind på, hvilken effekt skærin-
gen har på den økologiske tilstand. Generelt vil effekten være størst i den 
periode, hvor planterne vokser mest, hvilket er i forsommeren og somme-
ren, mens effekten vil være mindst i sensommeren og efteråret, hvor mange 
arter henfalder. Alt andet lige kan man derfor forvente mindst effekt på 
DVPI, hvis der kun gennemføres en årlig grødeskæring i slutningen af 
vækstsæsonen.   

Grødeskæring forringer også vandløbene som levested for smådyr og fisk, 
både pga. et umiddelbart tab af smådyr og fisk fra strækningerne og fordi 
det fysiske vandløbsmiljø bliver mere ensformigt som følge af skæringerne. 
Endvidere øger grødeskæring sedimenttransporten, hvor størrelsen af denne 
afhænger af hvor omfattende skæringen er. Sedimenttransport har negative 
konsekvenser for smådyr og fisk på nedstrøms strækninger. 

7.1.4 Grødeskæring og afvanding på landbrugsjord 

Afdræning af landbrugsjord afhænger af en række faktorer, herunder 
grundvandstand, topografi, jordbund og drænenes beliggenhed og beskaf-
fenhed. Høj vandstand i vandløb påvirker vandstanden på de vandløbsnære 
jorde via formindsket grundvandsafstrømning og i drænede områder even-
tuelt også via oversvømmelse af drænudløb. Områder med høj (og ret kon-
stant) grundvandsstand om sommeren er overvejende lavbundsjorde, men 
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også på højbundsjorde i forbindelse med våde somre og store nedbørshæn-
delser. I gennemsnit ændres vandbalancen fra at være negativ til positiv 
omkring august måned, hvor der også er høstaktiviteter, der følges op af 
jordbehandling og såning og derfor et stort behov for at kunne færdes på 
markerne. Sætninger af lavbundsarealer langs vandløb fører til en mindre 
afstand mellem vandspejl og jordoverflade og dermed også øget risiko for 
dårlig afdræning og lokale oversvømmelser. Arealet af lavbundsjorde i om-
drift er faldet og udgør i 2014 ca. 14,5 % af det samlede landbrugsareal i om-
drift, hvilket i forhold til tidligere opgørelser er et fald på ca. 30 procent (fra 
ca. 21 % af omdriftsarealet). Derudover vil afdræningen være dårligst på 
landbrugsarealer beliggende i topografisk set flade områder på en jord med 
dårlig hydraulisk ledningsevne på grund af jordbundens tekstur, struktur og 
pakningsskader.  

Dræn (uden for okkerbelastede områder) er traditionelt designet til at have frit 
udløb i forhold til vandstanden i vandløbet i marts måned. Men da dræn kan 
være ret gamle, kan der være sket ændringer i nedbør og vandføringsforhold 
efter de blev installeret. Der er dokumenteret stigende afstrømning i dele af 
Danmark, ligesom der er dokumenteret en nedgang i vandføringsevnen for en 
nogle vandløb fra 1976 og frem. Det sandsynliggør, at de oprindelige design-
kriterier ikke nødvendigvis er overholdt længere i alle drænede områder.  

De eksisterende kriterier for dræning specificerer, at drænenes udløb kun 
”kortvarigt” må oversømmes, men ”kortvarigt” er ikke defineret, hverken 
for sommer eller vinter. Traditionelt har forskningen været fokuseret på for-
holdene om vinteren, og der findes en del gamle og få nye forsøg, der bely-
ser, at udbyttetabene i forbindelse med dårlig dræning er betydelige. Der er 
imidlertid ingen forskning, der belyser udbyttetab som følge af høj vand-
stand i rodzonen om sommeren. 

Størstedelen af påvirkningen af oversvømmede drænudløb sker i den del af 
marken, hvor hoveddrænet er oversvømmet. Arealet kan estimeres ud fra 
typiske hældninger på hovedledningen og vandstanden i forhold til dræn-
udløbet. Neddykkede dræn, som kan være en følge af forhøjet vandstand i 
vandløbet, vil påvirke afvandingen af landbrugsjord. En 5-20 cm neddyk-
ning af dræn vil oversvømme hoveddrænledningen i størrelsesordenen fra 
50-200 m fra vandløbet, såfremt hældningen på hoveddrænet er 1 promille. 
Er hældningen på hoveddrænet 2 promille vil oversvømmelse af hoved-
drænledningen være halveret (25-100m).  

Vandstandssænkninger på 10-20 cm og mere kan have betydning for rodzo-
nens størrelse og muligheden for at køre på jorden, såfremt drænudløbene 
er dykkede. En vandstandssænkning på 20 cm eller mindre er utilstrækkelig 
til at sikre vandafledningen i perioder med megen nedbør.  

7.1.5 Forbedring af vidensgrundlaget 

Grødeskæring er praktiseret i danske vandløb i en lang årrække. Sammen-
hængene mellem den mekaniske indsats og de tilknyttede hydrauliske og 
økologiske effekter er dog ofte ikke systematisk dokumenteret med kvantita-
tive størrelser, men kun med visuelle erfaringer. Derfor er det heller ikke 
muligt på en systematisk måde at skelne mellem effekter af forskellige skæ-
ringsmetoder.  

På grund af den omfattende dræning, der blev gennemført i første halvdel af 
sidste århundrede, har der siden begyndelsen af 1970’erne ikke har været 



 

83 

fokus på landbrugsmæssige effekter af dårlig dræning.  Den forskning, der 
er udført, er derfor overvejende udført før 1975, og den har mere fokus på 
landbrugs- end miljøaspekter og afspejler de afgrødevalg og landbrugsme-
toder, der var gængse på det pågældende tidspunkt 

7.2 Vurdering af grødeskæringsteknikker 
I afsnit 2.7 er der beskrevet en række forskellige grødeskæringsmetoder, som 
alle er karakteriseret ved kun en delvis skæring af grøden – i princippet va-
rianter af strømrendeskæringen: 

• Strømrendeskæring 
• Netværksskæring 
• Kombineret strømrendeskæring 
• Ålborgmetoden. 

Disse metoder vil som udgangspunkt have en effekt på afvandingen som 
beskrevet nedenfor – selvsagt større jo større en del af grøden, der skæres. 

Ud over disse varianter er der i afsnit 2.7 også beskrevet: 

• Brinkskæring 
• Fuld skæring 
• Selektiv skæring  
• Minimal eller ingen skæring. 

Der findes ikke et datagrundlag, der på kvantitativ vis kan nuancere effek-
terne af disse varianter, hvorfor beskrivelserne i noget omfang er enslyden-
de. Det er ikke ud fra videnskabelige kriterier og undersøgelser muligt at gi-
ve generelle, faste retningslinjer for i hvilke situationer den ene eller den an-
den af disse varianter bør anvendes eller fx i hvilken grad, grøden skal skæ-
res for at opnå specifikke mål. Det vil i de fleste tilfælde være afhængig af de 
lokale forhold. Det er dog muligt at uddrage visse forhold, som er specifikke 
for den enkelte metode, hvilket er sket nedenfor med undtagelse af selektiv 
skæring og minimal eller ingen skæring. Effekterne på de økologiske forhold 
af de to sidstnævnte er medtaget i Kapitel 4.  

7.2.1 Strømrendeskæring 

Grøden skæres i en bugtet bane, der følger vandets naturlige strømning, med 
typisk 5-7 gange vandløbsbredden mellem bugtninger. Man fjerner således 
grøden i den bugtede bane, som det strømmende vand naturligt vil følge. 

Afvanding 
Metoden har den fordel at grøden fjernes, hvor den virker mest bremsende 
på vandets løb, og vandføringsevnen således bedst sikres ved at skære grø-
den bort.  

Som tommelfingerregel vurderes, at hvis 25 % af grøden skæres bort opnås en 
forbedring af vandføringsevnen på 50 % af maksimum. Skæres 50 % bort op-
nås en forbedring på 75 % af den maksimale forbedring af vandføringsevnen. 
Når der anvendes procenter som 50 % af grøden, så refererer de til procenter 
af grøden i den regulativmæssige bundbredde og ikke i den faktiske bund-
bredde (se kapitel 2.7.1). Man skal imidlertid gøre sig klart, at da en lang ræk-
ke forhold påvirker vandføringsevnen fx de aktuelle grødearter (se Kapitel 1.3 
og Kapitel 3), så er dette netop en tommelfingerregel og der vil aldrig kunne 
opnås faste tal for effekter af grødeskæringen uanset metode og omfang. 
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Gentagen skæring i samme strømrende kan, afhængigt af de lokale forhold 
herunder vandløbenes størrelse og fald, mængde og sammensætning af se-
diment, føre til formændringer af vandløbet. I vandløb, som er bredere end 
den naturlige vandføring tilsiger, kan der ske tilgroning med kantplanter, 
som fører til en indsnævring af tværsnitsprofilet og dermed en ringere vand-
føringsevne under fx større nedbørshændelser. En indsnævring af vand-
løbsprofilet kan også  påvirke udløbet fra dræn.  

Effekt på plante- og dyrelivet 
Metodens princip om at skabe et bugtende løb i vandløbet tilstræber at be-
vare de naturlige karakteristika ved vandets strømning og dermed påvirke 
kvalitetselementerne mindst muligt. Såfremt grøden skæres i en bred bane, 
efterlader det en betydelig del af vandløbsbunden uden grøde. Her vil der 
værre færre levesteder for smådyr og fisk.  

Egnede vandløb 
Metoden egner sig til små vandløb, hvor den kan foregå manuelt, og i mel-
lemstore vandløb, hvor grødeskæring foretages manuelt eller med grøde-
skæringsbåd. I store vandløb kan den ligeledes anvendes ved hjælp af grø-
deskæringsbåd.  

I brede vandløb med stryg er det uhensigtsmæssig kun at slå grøden i en 
enkelt strømrende, idet vandet naturligt fordeler sig i flere strømkanaler ned 
over stryget. Man svækker derfor mulighederne for planter, fisk og smådyr 
ved i disse tilfælde kun at slå i en enkelt strømrende, idet de uslåede områ-
der kan opsamle sediment og ophøre med at fungere som stryg med gyde-
muligheder for laksefisk. 

Økonomi/omkostninger 
De specielle former for grødeskæring er mere tidskrævende og dermed også 
mere omkostningstunge end de metoder, hvor hele vandløbsprofilet skæres 
på en gang. Skæring i en strømrende er den enkleste form for grødeskæ-
rings, som kombinerer hensyn til afvanding og miljøtilstand og formentlig 
den mest udbredte form for strømrendeskæring. 

Videngrundlag og manglende viden 
Strømrendeskæring har været praktiseret i mange vandløb – men ikke nød-
vendigvis efter den samme skabelon. Desuden er der ikke lavet en systema-
tisk overvågning af sådanne vandløbsstrækninger, hvorfor der generelt 
mangler langtidsovervågning (biologiske kvalitetselementer, vandstande, 
afvandingsforhold m.m.) af tilstrækkeligt mange vandløbsstrækninger, hvor 
strømrendeskæring har været praktiseret systematisk til at kunne beskrive 
effekterne og eventuelle ændringer i disse over tid. 

7.2.2 Netværkskæring 

Hvor vandløbets naturlige form og bredde og grødens naturlige fordeling 
betyder, at vandstrømmene splittes op i flere parallelle vandstrømme, er det 
hensigtsmæssigt at slå grøden, så flere strømrender holdes åbne, for på den 
måde at bevare de naturlige strømningskarakteristika og dermed bevare de 
bedste betingelser for at kunne nå målopfyldelse.  

Metoden kan have det problem, at den ikke altid arbejder aktivt sammen 
med vandets overordnede måde at strømme i bugtede baner.  
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Effekt på afvanding 
Netværksskæring har overordnet set samme virkning som den generelle 
strømrendeskæringsmetode med hensyn til sammenhæng mellem forbed-
ring af vandføringsevnen og mængden af bortskåret grøde (se ovenfor). 
Hvis den samme mængde biomasse bortskæres, vil den generelle strømren-
deskæring dog have den bedste effekt på afvandingen. 

Skæring i mere end en strømrende kan medvirke til at forhindre formænd-
ringer med indsnævring af vandløbet som følge af tilgroning med kantplan-
ter særligt i overbrede vandløb. Netværksskæring kan således medvirke til 
at bevare vandløbets vandføringsevne i perioder med kraftige nedbørshæn-
delser under disse særlige betingelser.  

Tilsvarende kan det afhjælpe problemer med aflejring af sediment i grøde-
bræmmer langs vandløbets bredder, idet en del sediment vil blive fanget i 
grøden midt i vandløbet. 

Effekt på plante- og dyrelivet 
Denne metode giver mulighed for at bevare en større del af den fysiske vari-
ation og dermed levesteder for flere arter og vækstformer af planter end 
strømrendeskæringen. Midterpartiet mellem de to strømrender kan mulig-
gøre, at grøden har områder, hvor den kan udvikle sig naturligt. Af hensyn 
til miljøtilstanden er det vigtigt, at de samme områder skånes for skæring fra 
gang til gang, så refugier bevares. Den øgede variation forventes ligeledes at 
skabe bedre vilkår for fisk end en generel strømrendeskæring, hvorimod der 
ikke forventes forskel mellem de to metoder for så vidt angår tilstanden af 
smådyr.   

Egnede vandløb 
Skæring af grøden i flere strømrender er hensigtsmæssig på brede stryg, 
hvor vandet naturligt løber på denne måde. Strategien kan også benyttes i 
smallere vandløb, hvor der eksempelvis opereres med to strømrender om-
kring et midterparti, hvor grøden får mulighed for at udvikle sig naturligt. 
Strategien kan også anvendes i vandløb med en lille bundhældning, hvor 
det af hensyn til miljømålene er vigtigt at tilbyde gode forhold for planter, 
smådyr og fisk i profilen samtidig med at vandføringsevne sikres. Hvis man 
kan vælge mellem generel strømrendeskæring og netværksskæring som me-
tode, er det ofte en fordel at vælge netværksskæring, fordi den kan sikre 
bedre økologiske forhold for organismerne.  

Metoden kan være vanskelig at praktisere fra grødeskæringsbåd i store 
vandløb, hvor generel strømrendeskæring er lettere at udføre. 

Økonomi 
De specielle former for grødeskæring er mere tidskrævende og dermed også 
mere omkostningstunge end de metoder, hvor hele vandløbsprofilet skæres 
på en gang i en strømrende eller over hele profilet.  

Videngrundlag og manglende viden 
Netværksskæring har ikke været praktiseret i særlig mange vandløb. Der er 
ikke lavet en systematisk overvågning af sådanne vandløbsstrækninger, 
hvorfor der generelt mangler langtidsovervågning (biologiske kvalitetsele-
menter, vandstande, afvandingsforhold m.m.) af tilstrækkeligt mange vand-
løbsstrækninger, hvor netværksskæring har været praktiseret systematisk til 
at kunne beskrive effekterne og eventuelle ændringer i disse over tid  
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7.2.3 Kombineret strømrendeskæring 

Metoden forener den generelle strømrendeskæring og netværksskæring. 
Grøden skæres i den gennemgående strømrende, men der efterlades grøde-
øer, hvorved vandstrømmen opdeles i flere strømme mellem mosaikker af 
grødeøer samtidig med, at den overordnede strømning opretholdes. I svin-
gene kan der skæres hårdere i ydersiderne, mens der mellem svingene kan 
skæres i flere strømrender. Metoden kan fremme erosions- og aflejrings-
mønstre i svingene, og mellem svingene kan sikres lavt vand af hensyn til 
småfiskene 

Effekt på afvanding 
Kombineret strømrendeskæring har overordnet set samme virkning som 
den generelle strømrendeskæringsmetode med hensyn til sammenhæng 
mellem forbedring af vandføringsevnen og mængden af bortskåret grøde (se 
ovenfor).  

Kombineret strømrendeskæring forventes at give en mindre afvanding  end 
den generelle strømrendeskæring.  

Sediment må forventes også at blive fanget i grødeøerne, hvorfor påvirknin-
ger af drænudløb fra sedimentophobninger langs vandløbets bredder for-
venteligt bliver mindre end ved generel strømrendeskæring.     

Effekt på plante- og dyrelivet 
Metoden er hensigtsmæssig til at optimere fysisk variation og dermed 
grundlaget for varierede plante-, smådyr- og fiskesamfund.  

Den kombinerede strømrendeskæring betyder at en mindre del af plante-
biomassen bliver bortskåret og dermed forventes en mindre negativ effekt 
på plantesamfundene end ved den generelle strømrendeskæring. Generelt 
set forventes begrænset eller ingen negativ effekt på smådyr og fisk set i for-
hold til et naturligt vandløb.  

Egnede vandløb 
Metoden kan anvendes i alle vandløb med såvel undervands- som kantvege-
tation, men er især egnet i mellemstore vandløb, hvor begge plantetyper er 
vel repræsenteret. 

Økonomi 
Der er rige muligheder for at variere skæringsmønstrene, men det kræver 
selvfølgelig tid og kompetence at anvende metoden, hvorfor den er dyrere at 
praktisere. Det vil være væsentlig at sikre den nødvendige kompetence så 
effekten står mål med indsatsen.  

Videngrundlag og manglende viden 
Der er ikke lavet en systematisk overvågning af vandløbsstrækninger, hvor 
netværksskæring er praktiseret, hvorfor der generelt mangler langtidsover-
vågning (biologiske kvalitetselementer, vandstande, afvandingsforhold 
m.m.) af tilstrækkeligt mange vandløbsstrækninger. 

7.2.4 Ålborgmetoden 

Ålborgmetoden kan betragtes som en modifikation af den generelle strøm-
rendeskæring. Skæringen karakteriseres som hyppig, hurtig, smal og dyb. 
Der skæres i den samme strømrende fra gang til gang, og der skæres i bund, 
hvorved strømmen kan komme ned og få fat i det fine sediment, så det skyl-
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les bort, mens det mere grovkornede substrat efterlades. Den dybe skæring 
bevirker at der ikke efterlades stubbe af Enkelt Pindsvineknop, hvori sedi-
mentet fastholdes. Den dybe skæring skader vandløbsplanternes rhizomer 
og derved reduceres genvæksthastigheden af fx pindsvineknop. De første år 
gennemføres gentagne skæringer på en sæson for at reducere forekomsten af 
fx pindsvineknop, men efterfølgende kan antallet af skæringer formentlig 
reduceres. 

Effekter på afvanding 
Ålborgmetoden har overordnet set samme virkning som den generelle 
strømrendeskæringsmetode med hensyn til sammenhæng mellem forbed-
ring af vandføringsevnen og mængden af bortskåret grøde (se ovenfor).  

Metoden sikrer, at det sediment der aflejres på vandløbsbunden i løbet af 
sommeren sættes i transport ved hver skæring, fordi der skæres dybt.  

Ifølge brugerne har anvendelse af metoden reduceret behovet for antallet af 
grødeskæringer på en vækstsæson, formentlig fordi den har reduceret gen-
vækstens hastighed. Samtidig er afvandingen forbedret ifølge brugerne. 

Effekter på plante- og dyrelivet 
Der er ikke foretaget målinger eller lavet studier, som belyser den økologi-
ske effekt af Ålborgmetoden. Men metoden har ifølge Ålborg kommune for-
bedret bundforholdene i de vandløb, hvor metoden praktiseres, og skabt 
nogen forbedring for planterne. Ligeledes har metoden ifølge kommunen 
fremmet et strømvandsmiljø, hvori DFVI-indekset for smådyr potentielt kan 
opfyldes, ligesom der er gode ørredbestande i vandløbene. Analyse af ud-
viklingen i DVFI på NOVANA overvågningsstationer i Lindenborg å viser 
dog ikke nogen forbedring i DVFI efter indførelse af skæring med Ålborg 
metoden i vandløbet. 

Egnede vandløb 
Metoden har især været praktiseret i mellemstore og store (type 2 og 3) 
nordjyske vandløb med lille fald.  

Økonomi 
Metoden kræver erfaring og har et relativt stort forbrug af redskaber pga. af 
slid ved skæring til bunds. 

Videngrundlag og manglende viden 
Ålborgmetoden har kun været praktiseret i nordjyske vandløb. Der er ikke 
lavet en systematisk overvågning af vandløbsstrækninger, hvor metoden har 
været praktiseret, hvorfor der generelt mangler langtidsovervågning (biolo-
giske kvalitetselementer, vandstande, afvandingsforhold m.m.) af tilstræk-
keligt mange vandløbsstrækninger, hvor Ålborgmetoden har været praktise-
ret til at kunne beskrive generelle effekter af metoden. 

7.2.5 Brinkskæring 

I smalle, dybt nedskårne vandløb er der stor skygning fra planterne på brin-
ken og dermed ofte ringe dækning af undervandsplanter. Brinkvegetationen 
kan være så tæt og kraftig, at den i små vandløb bøjer ind over det frie vand 
og tager næsten al lyset, så der ikke kan vokse vandplanter. Her kan skæring 
af brinkplanterne være relevant, fordi det langt overvejende er dem, som 
udøver modstand mod vandets strømning og dermed vandafledningen un-
der høje vandføringer og vandstande.  
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Effekt på afvanding 
Skæring af brinkvegetationen vil først og fremmest være relevant for at 
undgå effekt af store afstrømninger om sommeren. Det er derfor væsentligt, 
at en skæring sker på det tidspunkt, hvor effekten af en stor afstrømnings-
hændelse vil være mest generende for de omkringliggende arealer. 

Det kan i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at udnytte brinkplanternes 
skyggeeffekt først på sommeren for at holde grøden i vandet nede, og slå 
brinkerne i august-september, når der er større risiko for høje vandføringer.  

Effekt på plante- og dyrelivet 
Brinkskæring har som den eneste skæringsmetode ingen direkte negativ ef-
fekt på planterne i de små vandløb. Imidlertid virker brinkskæring kun posi-
tivt for planterne i dybt nedgravede vandløb og med dominans af høje pro-
duktive urter på bredden. Det skyldes, at mindsket skygning vil tillade op-
vækst af undervandsplanter og amfibiske planter. I mellemstore og store 
vandløb forventes brinkskæring at have begrænset negativ effekt på DVPI. 
Her skyldes det, at skæring af brinkerne kan begrænse artsudvekslingen 
mellem land og vand.  

Brinkskæring forventes at have en lille negativ effekt på smådyr. For fisk 
kan brinkskæring have en middel negativ effekt i små vandløb, idet kant-
planterne kan danne skjul for fisk. I de større vandløb forventes kun en lille 
negativ effekt, idet kantplanterne her har en meget mindre betydning for at 
fiskene kan finde skjulesteder.    

Egnede vandløb 
Beskygning fra kantvegetationen vil primært være et problem i små nedgra-
vede vandløb (type 1).  

Økonomi 
Brinkskæring er ikke en meget specialiseret skæringsform, hvorfor der ikke 
er særlige økonomiske aspekter. 

Videngrundlag og manglende viden 
Der findes nogen dokumentation for effekterne på vandafledning, men ikke 
for de biologiske kvalitetselementer.  

7.2.6 Fuldskæring 

Ved fuldskæring skæres grøden i fuld bredde, hvorved den hydrauliske 
modstand fra grøden elimineres. 

Effekter på afvanding 
En fuldstændig fjernelse af grøden på vandløbets bund og sider giver umid-
delbart den største forøgelse af vandføringsevnen sammenlignet med de øv-
rige metoder, der er varianter af strømrendeskæring, hvor en del af grøden 
lades tilbage.  

Effekter på plante- og dyrelivet  
En fuldskæring betyder, at planter fjernes over hele profilet, hvorfor også 
smådyr og fisk mister hovedparten af deres levesteder. Det har således de 
væsentligste negative effekter på alle kvalitetselementer.  

Egnede vandløb 
Fuldskæring kan være relevant i vandløb, hvor der er stort afvandingsbehov.  
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Økonomi/omkostninger 
Fuldskæring gennemføres uden særligt hensyn til plantearter eller andet og er 
dermed i udgangspunktet den mindst ressourcekrævende form for grødeskæ-
ring.  

Vidensgrundlag og manglende viden 
Fuldskæring var hyppigt anvendt inden ændringerne i vandløbsloven i 1982. 
Der er ikke lavet en systematisk overvågning af vandløbsstrækninger, hvor 
fuldskæring er praktiseret, hvorfor der generelt mangler langtidsovervågning 
(biologiske kvalitetselementer, vandstande, afvandingsforhold m.m.).     
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8 Konklusion og anbefalinger 

8.1 Grødeskæring og god økologisk tilstand i vandløb 
Grødens vækstsæson starter normalt i begyndelsen af maj og slutter i septem-
ber-oktober. Næsten al grøde henfalder i løbet vinteren, så det er kun inden 
for vækstsæsonen, at grøden har en direkte betydning for vandstanden. 

Vandløbsnaturen har ikke et vedligeholdelsesbehov som eksempelvis heder 
og enge, og dermed er der heller ikke behov for grødeskæring for at nå mil-
jømålene. Grødeskæring gennemføres udelukkende med henblik på at for-
bedre afvandingen. 

Det anbefales, at der i forvaltningen i højere grad skelnes mellem vandløb 
med både afvandingsmæssig og natur- og miljømæssig interesse og vandløb 
med kun afvandingsmæssig interesse. Vandløb med kun afvandingsinteres-
ser kan afgrænses til små (type 1) vandløb, som ikke er omfattet af hverken 
Naturbeskyttelsesloven, Lov om Vandplanlægning eller beliggende i Natura 
2000 områder og derfor omfattet af Habitatdirektivet. De fleste af disse små 
vandløb er i privat eje. 

Vandløb med natur- og miljøinteresse er vandløb omfattet af Lov om Vand-
planlægning samt vandløb beliggende i Natura 2000 områder omfattet af 
Habitatdirektivet. Brandmandens lov bør gælde i disse vandløb, dvs. det 
anbefales, at der er særlig fokus på at sikre naturværdier, hvor disse er sær-
ligt store, eller hvor der er stort potentiale til at disse kan udvikle sig til at 
blive større. Det anbefales, at der kun grødeskæres i sådanne vandløb, hvis 
der er afvandingsbehov på de vandløbsnære arealer langs strækningen, eller 
opstrøms for denne, hvis der er en stuvningspåvirkning.  

Grødeskæring påvirker den økologiske tilstand negativt. Generelt opnås den 
mindst skadelig effekt jo mindre og jo senere på sæsonen, der skæres grøde. 
Hyppige skæringer ændrer plantesamfundet med øget dominans af robuste 
arter med hurtig genvækst og dermed risiko for ikke at nå målopfyldelse 
med DVPI. Hyppig skæring har afsmittende negative effekter på smådyr og 
fisk. Der er begrænset dokumenteret viden om forskellige grødeskærings-
metoders effekt på den økologiske tilstand. 

Øget sedimenttransport i forbindelse med grødeskæring påvirker nedstrøms 
levesteder for planter, smådyr og fisk. Sedimentation af fine partikler på gy-
depladser for laksefisk forringer mulighederne for gydning og overlevelse af 
laksefiskenes æg. 

Den negative effekt af grødeskæring på den økologiske tilstand betyder, at 
der kan findes vandløb, hvor det vil være vanskeligt at indfri vandløbslo-
vens bestemmelser om effektiv vandafledning af de vandløbsnære arealer 
og samtidig sikre opfyldelse af god økologisk tilstand med DVPI. Det vil 
dreje sig om type 2 og 3 vandløb, som ligger i relativt fladt terræn. Det vil 
være en god ide at identificere disse strækninger. 

8.2 Grødeskæring og effekter på vandstand 
En undersøgelse af 3.026 grødeskæringer i vandløb med en bredde større 
end 2 m (type 2 og 3) viser, at op mod 75 % af grødeskæringerne giver en 
ringe umiddelbar effekt på vandstanden (<20 cm). I vandløb med ringe fald 
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og stor sommervandføring kan vandstanden dog falde med op til 70-80 cm. 
Den store effekt ses især i vestdanske mellemstore vandløb med veludviklet 
biomasse. I vandløb med meget lav vandføring i grødesæsonen vil grøde-
skæring mere have karakter af forebyggelse af ekstra høj vandstand i for-
bindelse med kortvarige, kraftige afstrømningsbegivenheder. Varigheden af 
denne forebyggende effekt afhænger af planternes genvækst.  

Planternes genvækst betyder, at effekten af en grødeskæring aftager i løbet 
af uger. I de fleste vandløb er effekten typisk udlignet efter 3-4 uger, men i 
vandløb, der skæres hyppigt, kan effekten være udlignet efter 2,5 uger. Det 
skyldes, at vandløb med hyppig skæring domineres af arter med hurtig 
genvækst. At intensivere grødeskæringshyppigheden i vandløb, der ikke al-
lerede skæres hyppigt, kan derfor fremprovokere en situation, hvor der skal 
skæres endnu hyppigere for at bevare den samme afvanding af de vand-
løbsnære arealer. Dermed kan en intensivering af grødeskæringshyppighe-
den øge grødeskæringsbehovet. 

En vandstandssænkning på 20 cm eller mindre vil ofte være utilstrækkelig 
til at sikre vandafledningen fra de vandløbsnære arealer i perioder med me-
gen nedbør, men kan have betydning for dyrkningsforholdene (er uddybet i 
nedenstående). Grødeskæring på faste terminer er derfor ikke et særligt ef-
fektivt virkemiddel for at opnå en generel sikring af vandafledningen.  

Grødeskæring med henblik på at forbedre afvandingen lokalt i vandløbsop-
landet kan under visse forhold have mærkbare afstrømningsmæssige kon-
sekvenser (eller en forstærkning af disse) nedstrøms. Derfor vil det være 
hensigtsmæssigt, hvis vandløbsvedligeholdelsen (herunder grødeskærin-
gen) blev tilrettelagt i sammenhæng for hele vandløbet (vandløbssystemet) 
hvilket kan bidrage til, ved store regnhændelser, at forebygge oversvømmel-
ser længere nede i systemerne.  

8.3 Grødeskæring og afvanding af landbrugsjord 
Afvandingsbehovet fra markerne er størst fra oktober til april, hvor der er et 
nettooverskud af nedbør. Denne vinterperiode ligger udenfor grødeskæ-
ringsperioden pga. lav grødemængde. Der forekommer dog, med en vis fre-
kvens, store nedbørshændelser i perioden april til oktober, hvor afdrænings-
forholdene er af betydning. Afdræning af vandløbsnær landbrugsjord af-
hænger af en række faktorer, herunder grundvandstand, topografi, jord-
bund og drænenes beliggenhed og beskaffenhed. Afdræningen vil være dår-
ligst på landbrugsarealer, hvor drændybden begrænses af ringe afstand mel-
lem  vandstanden i vandløbet og jordoverfladen (f. eks. humusjorde som har 
”sat sig”) samt af en flad topografi, især på jorder med lav hydrauliske led-
ningsevne på grund af jordbundens tekstur og struktur. De berørte vand-
løbsnære arealer er både lavbundsarealer (herunder humus og tørvejorde, 
hvor mineralisering og kompaktering i sig selv fører til forringede afdræ-
ningsforhold) og højbundsjorde. Den sidste gruppe er typisk (men ikke ude-
lukkende) drænede jorde dannet på moræneler i Østjylland og på Øerne. 

Dræn (udenfor okkerbelastede områder) er traditionelt designet til at have 
frit udløb i forhold til vandstanden i marts måned. Men da dræn kan være 
ret gamle, kan der være sket ændringer i nedbør og vandføringsforhold efter 
de blev installeret. Retningslinjerne stammer fra en tid, hvor vårsæd var 
dominerende. Der er dokumenteret stigende afstrømning i store dele af 
Danmark, ligesom der er dokumenteret en nedgang i vandføringsevne for 
en del vandløb fra 1976 og frem. Det sandsynliggør, at de oprindelige de-
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signkriterier ikke nødvendigvis er overholdt i alle drænede områder i dag. 
Der er ikke nogen opgørelser af, hvor mange steder drænudløb er over-
svømmede i vinterperioden. De eksisterende kriterier for dræning specifice-
rer, at drænenes udløb kun ”kortvarigt” må oversvømmes, men ”kortvarigt” 
er ikke nærmere defineret, hverken for sommer eller vinter.  

Neddykkede dræn vil påvirke afvandingen af vandløbsnær landbrugsjord. 
Den største effekt af oversvømmede drænudløb sker i det område, hvor 
drænene er oversvømmede, men afdræningen fra de øvrige arealer i dræn-
oplandet forsinkes også. Er hældningen på hoveddrænet 1 promille vil 5 cm 
neddykning af drænet oversvømme hoveddrænledningen 50 m fra vandlø-
bet, mens 20 cm neddykning vil oversvømme hovedledningen 200 m fra 
vandløbet. Er hældningen på hoveddrænet 2 promille, vil oversvømmelse af 
hoveddrænledningen være det halve. Såfremt drænudløbene er dykkede 
kan vandstandssænkninger på 10-20 cm derfor have betydning for rodzo-
nens udstrækning, muligheden for kørsel på arealet og drænets selvrensen-
de effekt. 

Grødeskæring løser ikke i sig selv de generelle problemer omkring afdræ-
ning af landbrugsjord og er ikke tilstrækkeligt til at sikre vandafledningen af 
de vandløbsnære arealer i perioder med megen nedbør. Det kræver andre 
virkemidler. Grødeskæring på faste terminer er derfor ikke et særligt effek-
tivt virkemiddel i forhold til at sikre vandafledningen. 

8.4 Grødeskæring og klimabetingede ændringer i nedbør 
Grødeskæring kan ikke dæmme op for klimabetingede stigninger i afstrøm-
ningen i vandløbene, primært fordi de største afstrømningsproblemer findes 
i perioder, hvor planterne typisk har en lav biomasse i vandløbet, og hvor 
strømningsmodstanden fra planter er begrænset. I sommerhalvåret forven-
tes der betydelige større ekstremhændelser, specielt på Sjælland og Lolland 
Falster, og her kan der være et samspil med grødevækst. Øget skæring af 
brinkens vegetation kan i små vandløb forebygge ekstra høj vandstand i for-
bindelse med ekstreme nedbørshændelser og samtidig have en positiv effekt 
på den økologiske tilstand. 

Behovsbestemt grødeskæring, dvs. at skæringen kun gennemføres, når der 
er risiko for store afstrømninger, vil give en bedre effekt af grødeskæring 
end grødeskæring på faste terminer. Samtidig vil behovsbestemt grødeskæ-
ring begrænse antallet af skæringer og derfor også mindske de negative na-
turmæssige påvirkninger. Man kunne evt. anvende online data for vand-
stand og nedbør som beslutningsstøtte til, hvornår grødeskæringer skal 
gennemføres. 

Klimabetingede stigninger i afstrømning i vandløbene med øget middel-
vandføring og hyppigere og større ekstreme afstrømningsbegivenheder vil 
bevirke en naturlig udvidelse og tilpasning af vandløbets skikkelse til de 
ændrede forhold medmindre rørføringer og andre infrastrukturmæssige 
ændringer begrænser dette. 

Vandløb, der er overdimensionerede i forhold til den mængde vand de afle-
der, vil naturligt indsnævre. Overdimensionerede vandløb vil derfor have et 
meget stort vedligeholdelsesbehov i forhold til at sikre afstrømningen i for-
bindelse med ekstremnedbørshændelser, særligt i vandløb med stor sedi-
mentbelastning.  
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8.5 Anbefalinger til grødeskæring 
Tidspunktet for grødeskæring bør i højere grad planlægges efter afdræ-
ningsbehovet, således at der i højere grad er tale om behovsbestemt grøde-
skæring, der tager hensyn til forholdene i de enkelte år. I gennemsnitsår og 
tørre år er nettonedbøren negativ i juni-juli, og der er derfor et minimalt af-
dræningsbehov på de vandløbsnære landbrugsjorde i disse måneder og der-
for sjældent behov for grødeskæring, især i Østdanmark, hvor grundvands-
tilstrømningen er lille. Primo august stiger risikoen for positiv nettonedbør 
samtidig med, at der er høstaktiviteter, hvorfor der kan være behov for grø-
deskæring. Høstaktiviteterne efterfølges af jordbehandling og såning og der-
for vil der være et fortsat stort behov for at kunne færdes på markerne og 
dermed at jordene kan dræne vandet af. I våde år og i områder med meget 
grundvandstilstrømning kan det være nødvendigt at skære grøden tidligere 
end august, hvis afdræningen skal sikres. Online data for vandstand og 
nedbør samt vandbalanceberegninger kan nyttiggøres som beslutningsstøtte 
til, hvornår grødeskæringer skal gennemføres. 

Den økologiske tilstand vurderet med alle tilstandselementer tilgodeses 
bedst ved at begrænse antallet af grødeskæringer, omfanget af grødeskærin-
gen (andelen af vandløbsprofilet der skæres) samt ved at grødeskære sent på 
sæsonen (princip1-3; Figur 8.1). Overordnet set vil grødeskæringer, der gen-
nemføres mere end én gang i løbet af planternes vækstsæson, øge risikoen 
for ikke at nå målopfyldelse med DVPI (type 2 og 3 vandløb). Forudsat at 
skæringshyppigheden er den samme, vil påvirkningen fra selektiv skæring 
være mindre end påvirkningen fra den kombinerede skæring og netværks-
skæringen, som igen vil være mindre end påvirkningen fra den generelle 
strømrendeskæring. Det skyldes, at andelen af vandløbsbunden, der skæres, 
bliver mindre, og at der derfor skabes flere områder i vandløbet, hvor plan-
terne kan være upåvirkede af grødeskæring. Fuld skæring vil have den stør-
ste negative effekt på natur- og miljøtilstanden. Er skæringshyppigheden ik-
ke den samme, vil påvirkningen afhænge af en kombination af omfanget af 
skæringen og hyppigheden. Eksempelvis er det muligt, at en årlig skæring i 
fuld bredde sidst på vækstsæsonen har mindre betydning end 3 årlige skæ-
ringer i generel strømrende. 

Det er vanskeligt at anbefale særlige grødeskæringsmetoder for på samme 
tid at sikre vandafledningsevnen og den økologiske tilstand. Det skyldes 
bl.a., at vandløb ikke er statiske men undergår formmæssige forandringer 
over tid som følge af den grødeskæringsmetode, der praktiseres. Samtidig 
spiller vandløbenes størrelse og fald, mængde og sammensætning af sedi-
ment, der transporteres (relateret til geologi og arealanvendelse i oplandet), 
plantesammensætning og vandløbets beliggenhed i terrænet en rolle for, 
hvor hurtigt og hvordan formændringerne sker som følge af en given grøde-
skæringsmetode. Formændringerne kan betyde, at strømrendeskæring ek-
sempelvis fører til en indsnævring af tværsnitsprofilet, hvilket i nogle vand-
løb er sket i kombination med en samtidig, naturlig uddybning af profilet. 
Lokalt kendskab til vandløbene er derfor centralt i forhold til sikre det bed-
ste valg af grødeskæringsmetode, hvor figur 8.1 kan anvendes som beslut-
ningsstøtte i valget.  
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Figur 8.1. Beslutningsstøtte til valg af grødeskæringsmetode i vandløb. 
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Er der et afvandingsbehov 
knyttet til 

vandløbsstrækningen?

Undlad GS og andet 
vedligeholdelsesarbejde herunder 

fjernelse af dødt træ

GS gennemføres under hensyntagen til vandløbs-
lovens formål. Mht. de miljømæssige krav skal GS 
gennemføres under hensyntagen til
1) natur- og miljømål og 
2) således at vandløbets fysiske tilstand ikke
  ændres (§3)

Er vandløbsstrækningen 
omfattet af VRD, HD eller 
Naturbeskyttelsesloven?

Tilpas grødeskæring til af-
vandingsbehovet 
Er dette stort maksimeres 
vandafledningsevnen 
gennem fuld skæring

Gennemfør GS jf. principperne i boksen nedenfor
Inddrag brinkskæring ved risiko for store vandføringer samt i 
vandløb med ringe fysisk variation som alternativ til 
bundskæring
Undlad GS i vandløb med ringe sommervandføring
Begræns GS i sandede vandløb

Gennemfør GS jf. principperne i boksen nedenfor 
I store type 3 vandløb kan grødeskæring ofte 
udelades uden det påvirker vandafledningsevnen

GRØDESKÆRINGSPRINCIPPER – MILJØMÅL
Nedenstående tre principper er vigtige i forhold til at nå miljømål:
1) Begræns antallet af grødeskæringer
2) Begræns andelen af vandløbsprofilet der grødeskæres
3) Grødeskær sent på sæsonen, så genvæksten begrænses
I type 2 og 3 vandløb er der risiko for ikke at nå miljømål ved mere end én grødeskæring årligt (DVPI). Skæres der oftere 
skal der efterlades refugier for at nå miljømål. Refugierne skal have permanent karakter for at en naturlig udvikling i plan-
tesamfundene kan pågå. Grødeskæringsmetoden spiller en rolle for både kvantitet og kvalitet af disse refugier, hvilket er 
nærmere beskrevet i kap. 4 og 7. Metoden spiller derfor også en rolle for, hvor sandsynligt det er at nå målopfyldelse ved 
mere end én årlig skæring jf. punkt 2.

GS = Grødeskæring i vandløbsprofilet

Type 1 vandløb Type 2 og 3 vandløb
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FAGLIG UDREDNING OM GRØDESKÆRING
I VANDLØB

Denne rapport er en faglig udredning om grødeskæring i
danske vandløb udarbejdet af en arbejdsgruppe bestå-
ende af forskere fra København, Aalborg og Aarhus
Universitet under ledelse af DCE-Nationalt Center for Miljø
og Energi. I Danmark er der ca. 70.000 km vandløb, hvor
ca. 28.000 km er omfattet af naturbeskyttelsesloven og
heraf er ca.19.000 km vandløb medtaget i det foreliggende
udkast til vandområdeplaner 2015-21, for hvilke der er sat
bindende miljømål. De resterende 42.000 km er små vand-
løb, hvortil der hovedsageligt er knyttet afvandingsmæs-
sige interesser. Rapporten sammenfatter den eksisterende,
publicerede viden om eff ekter af grødeskæring på afvan-
ding, på vandløbsplanter, smådyr og fi sk i vandløbene og
på udvalgte miljøforhold.
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