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Fra redaktionen

Baggrund
Efterhånden er restaureringer af vandløb
ikke længere noget, der sker sporadisk og
nærmest som eksperimenter. S� godt som
alle amter og mange kommuner udfører
nu årligt flere vandløbsrestaureringer.
Samtidigt er der fra EU's fond for
miljømidler (Life) bevilget midler til at
oprette et europæisk center for vandløbs-
restaurering i Danmark, og Miljøstyrelsen
har endvidere lanceret et projekt med
titlen "Vandløbsrestaurering - metoder og
effekter".
   Der sker således mange ting inden for
emnet vandløbsrestaurering. S� mange, at
der nu har vist sig et behov for, at holde
sig � jour med udviklingen, og med hvad
andre foretager sig på området.

Nyhedsbrev
Styringsgruppen for projektet "Vandl�bsre-
staurering - metoder og effekter" blev der-
for p� det indledende m�de enige om, at
fors�ge at skabe et nyhedsbrev om vand-
l�bsrestaurering, og hvad der kan have
interesse dermed.
   Nyhedsbrevet vil udkomme omkring to
gange om �ret, og skal orientere om, hvad
der foreg�r indenfor omr�det. M�lgruppen
er alle der arbejder med vandl�bsrestaure-
ringer, s�vel p� det teoretiske som p� det
praktiske plan, i kommuner og amter. Det
er intentionen, at s� mange som muligt
kan bidrage med eksempler om emnet i
nyhedsbrevene.

   Et andet form�l med nyhedsbrevene er,
at orientere om de m�der og konferencer,
der kan have betydning for vandl�bs-
restaurering.

Oversigt over udførte projekter
Til det kommende fagm�de om vandl�bs-
restaurering (se side senere), skal der ud-
arbejdes en liste, over hvilke restaure-
ringer der hidtil er udf�rt i amter og kom-
muner. Denne liste skal derefter holdes �
jour, og projekter der planl�gges, udf�res
eller er f�rdige, vil i hvert nyhedsbrev blive
n�vnt, s�ledes at l�serne f�r et indtryk af,
hvad der foreg�r rundt i landet.

Bidrag til nyhedsbrevene
Vi h�ber, at s� mange som muligt vil bi-
drage med oplysninger, artikler og
eksempler til nyhedsbrevene. De erfarin-
ger der opn�s, vil v�re af stor betydning
for alle andre at blive involveret i.
   Emner, synspunkter, artikler,
oplysninger om planlagte og udf�rte
projekter, m�der, b�ger, m.m. sendes til:

Danmarks Miljøundersøgelser
Att. Hans Ole Hansen
Vejlsøvej 25
8600 Silkeborg

Tlf: 89 20 14 00
Fax: 89 20 14 14

hvor ogs� yderligere oplysninger kan ind-
hentes. Indl�g m� meget gerne sendes p�
diskette.
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Synspunkt

Halvfuld
Af Bent Lauge Madsen

Man kan dele menneskeheden ind i to typer:
De der har det bedst med at se sort p�
tilv�relsen, og de der har det bedst med at
se lyst p� den. De giver sig til kende, n�r de
ser en flaske, f.eks. med whisky (eller kold
m�lk p� en MEGET varm sommerdag), hvor
halvdelen er væk. Den første gruppe siger:
Trist, den er halvtom. Den anden: Herligt,
den er halvfuld.
   Skal man vurdere efter den modtagelse,
som aviser og radio har givet den nye "Tal
om natur og milj�", s� kommer journalister i
gruppen, der beklager at flasken er halvtom
(heri ligger ikke p� nogen m�de en antydning
af, at de er fordrukne).
   Vel er der meget at rette op p� i den
danske natur, og nye beklagelige opdagel-
ser fra fortidens synder dukker op.
   Det er bare synd, at man altid retter
opm�rksomheden p� de d�rlige historier.
Hvor l�nge kan vi f� politisk opbakning, n�r
det kun er disse historier vi h�rer. Hvor
l�nge vil folk tro, vi laver et godt stykke
arbejde, n�r det bliver ved med at g� skidt?
   Der ER gode historier, mange endda.
Ogs� i "Tal om natur og milj�" og i det
arbejde, der omgiver os i dagligdagen. Ikke
mindst inden for vandl�bene. Se blot i "Tal
om natur og milj�": Den sk�nsomme ved-
ligeholdelse breder sig. Bestanden af fisk
bliver bedre. Fiskesp�rringer svinder i stort
tal. De st�rkt forurenede vandl�b bliver f�rre
og de rene flere. Til gl�de for sortseerne er
der en gr� mellemklasse. Men vi ved godt
hvad problemet er. Det kan vi l�se. Vi laver
vandl�bsrestaureringer, der er uden lige i
verden. Samtidig er der udviklinger i retning
af mindre udledning af fosfor (men ikke
kv�lstof) i vandl�bene.
   M� jeg opfordre til, at der kommer historier,
ogs� de gode, her i nyhedsbrevet, s� vi kan
fort�lle, at vi f�r resultater ud af vores
arbejde med vandl�bene.
   Det er ikke rimeligt, at det kun er sortse-
erne, der fort�ller om natur og milj�.

(Alle er velkomne til at frems�tte synspunkter ang�-
ende vandl�bsrestaurering under denne rubrik.
Synspunktet m� maksimalt fylde een side.)

Projekter

Vandløbsrestaurering
- metoder og effekter.

Milj�styrelsen har i samarbejde med Dan-
marks Milj�unders�gelser lanceret et projekt
med titlen "Vandl�bsrestaurering - metoder
og effekter".

Formål
Form�let med projektet er dels, at opsamle
og sammenstille viden om forskellige
restaureringsmetoder og deres natur- og
milj�m�ssige effekter, dels at gennemf�re
standardiserede effektunders�gelser af de
forskellige typer af restaureringsmetoder for
de fysiske, kemiske og bio-logiske forhold i
vandl�b og de �-n�re arealer. Slutm�let med
projektet i 1996-97 er en afholdelse af en
international konference p� omr�det og en
udarbejdelse af en vejledning.
   Med iv�rks�ttelsen af Vandmilj�planen
forbedres vandkvaliteten fra �r til �r i trit med
�gede rensningsforanstaltninger. Imidlertid
forest�r en k�mpeopgave i, enten af naturlig
vej ved en milj�rigtig vandl�bsved-
ligeholdelse og/eller ved at restaurere vand-
l�bene, at forbedre de fysiske forhold s� de
svarer til den gode vandkvalitet. Kun derved
kan vandl�bs-kvaliteten forbedres, og de
fastsatte m�ls�tninger opfyldes.

Interesse fra amter og kommuner
Fra de decentrale myndigheder er der et
stort �nske om udarbejdelse af en vejledning
i restaureringsmetoder, samt anvisninger p�
standardiserede metoder til ef-
fektvurderinger. Endvidere er der i inter-
nationale sammenh�nge vist stor interesse
for de allerede opn�ede resultater og viden i
Danmark.
   Projektet skal forel�big l�be til og med
1995, men forventes forl�nget til og med
1997.

Oplysninger om projektet kan f�s hos Peter
Simonsen, Milj�styrelsen eller Hans Ole
Hansen, Danmarks Milj�unders�gelser.
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Bredeå genslynges.

Fra 1954 til 1957 blev Brede� i S�nder-
jyllands amt reguleret for at opn� landbrugs-
omr�der. Omkring 60 meandre blev udrettet
og grundvandsstanden s�nket. I 1991 blev
2.680 m lige reguleret vandl�b ved L�gum-
kloster omlagt til et 3.130 m slynget forl�b
samtidig med at vandl�bsbunden blev
h�vet.

Nye slyngninger
I 1993 fik S�nderjyllands amt bevilget midler
fra EU's fond for milj�midler, Life. Midlerne
blev bevilget til et samarbejdsprojekt mellem
S�nderjyllands amt og en nyoprettet gruppe
i England, "The River Restoration Group".
   De to parter skal hver for sig restaurere
henholdsvis Brede� p� en 4 km str�kning og
to vandl�b i England. Begge grupper udf�rer
et omfattende unders�gelsesprogram i
forbindelse med restaureringerne. Det er
meningen at de to grupper skal udveksle
erfaringer om metoder og effekter.
S�nderjyllands amt, der har udf�rt flere
lignende projekter, har den overordnede
styringsfunktion. For engl�nderne g�lder, at
genslyngningen af de to vandl�b er de f�rste
af denne art i Storbritannien.

Bredeå projektet
Projektet i Brede� omfatter ikke alene gen-
slyngninger. Der bliver tale om forbedringer i
hele �ens opland. Bl.a. vil vandstande i hele
�-dalen blive h�vet, der skabes v�dere enge
og enkelte fristeder for dyr og planter sikres.
Hertil kommer begr�nsning af okkertilf�rslen
til Brede� i form af etablering af okkers�er i
nogle af till�bene.

Arbejdet i fuld gang
Projektet er allerede kommet flyvende fra
start: projektering, lodsejerforhandlinger og
myndighedsbehandling er overst�et. For kort
tid siden blev arbejdet udliciteret og selve
anl�gsarbejdet blev startet i juli 1994.
Mellem 4 og 5 km vandl�b og �-dal er i
�jeblikket under retablering. Dette arbejde er
f�rdigt i l�bet af oktober 1994. Til den tid vil
knap 10 km af Brede� fra L�gumkloster til
Bredebro med tilh�rende �-dal v�re
restaureret.

Effektundersøgelser
S�nderjyllands amt har indg�et kontrakt med
bl.a. DMU og Dansk Ornitologisk Forening
med henblik p� en samlet unders�gelse af
effekterne af restaureringen.

Finansiering
Ud over midler fra Life finansieres projektet
af Milj�ministeriet og S�nderjyllands amt.
Aktiviteterne i Danmark over de n�ste 2� �r
bel�ber sig til ca. 10 millioner kroner.

Oplysninger kan f�s hos Ole Ottosen og Mo-
gens Bj�rn Nielsen, S�nderjyllands amt.

Europæisk center
for vandløbsrestaurering.

I forbindelse med S�nderjylland amts Life-
ans�gning til det omfattende Brede�-projekt
lykkedes det ogs� at skaffe midler til etab-
lering af et Europ�isk Center for Vandl�bs-
restaurering. Der er indg�et en aftale mellem
Danmarks Milj�unders�gelser og S�nder-
jyllands amt om, at centeret skal have til
huse ved DMU i Silkeborg. Her vil det
fremover v�re muligt at f� oplysninger om
projekter udf�rt i Danmark og i resten af
Europa. Desuden etableres en form for
udstilling til illustration af emnet.

Centerets formål
Centeret skal:

- etablere et netv�rk blandt myndigheds-
og fagfolk i EU's medlemslande.

- indsamle og opdatere viden om restau-
rering ved brug af netv�rket.

- udarbejde informationsmateriale om
restaurering og teknikker.

- organisere guidede ture i Danmark til
demonstrationsprojekter.

- medvirke til at udbrede viden om vand-
l�bsrestaurering.

- udarbejde en teknisk h�ndbog.
- forfatte videnskabelige artikler hvori

resultaterne diskuteres.
- arrangere og gennemf�re en interna-

tional konference om vandl�bsre-
staurering i slutningen af 1996.
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Møder, workshops m.m.

Fagmøde om
vandløbsrestaurering.

Den 7. og 8. november afholdes et fagm�de
om vandl�bsrestaurering.
   M�det skal belyse de opn�ede erfaringer
indenfor emnet for derved at styrke ind-
satsen omkring vandl�bsrestaurering b�de
nu og i de kommende �r. M�det skal give:

- en status for hvilke tiltag der er fore-
taget hidtil.

- en opsamling og udveksling af den
viden om metoder og effekter, som
amtskommunerne og DMU har opn�et
siden vandl�bsrestaurering kom med i
vandl�bsloven i 1982.

- en diskussion om den fremtidige ind-
sats, metode og prioritering.

- en overvejelse af hvordan vi sikrer, at
der tilvejebringes tilstr�kkelig viden om
effekter af vandl�bsrestaureringer, her-
under diskussion af overv�gningspro-
grammer.

P� m�det vil de enkelte amter freml�gge og
diskutere eksempler p� udf�rte projekter og
opn�ede erfaringer om anvendte metoder.

Workshop
Desuden afholdes en workshop der skal
munde ud i nogle anbefalinger til en form for
standard-overv�gningsprogrammer.
   Endvidere bliver der bl.a. indl�g om de
fremtidige prioriteringer p� omr�det og
erfaringer fra total-overv�gningsprogrammer.

Prisen for at deltage i fagm�det er p� kr.
1.500 per person.

Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 30.
september.

Sp�rgsm�l om, eller tilmelding til, m�det
rettes til Hans Ole Hansen, Danmarks Mil-
j�unders�gelser, telefon 89 20 14 00.

International kongres under SIL

Den næste internationale kongres under
foreningen SIL afholdes i juli 1995 i S�o
Paulo, Brasilien. De første informationer og
tilmeldingsblanket følger på sidste side.

Nye publikationer

Ny bog om vandløb.

Til november udkommer en ny bog om
vandløb. Bogen er resultatet af et flerårigt
arbejde udført af Miljøstyrelsen, DMU og
repr�sentanter fra kommuner og amter, og
er sammenskrevet af Bent Lauge Madsen
fra Milj�styrelsen. Bogen omhandler de
erfaringer, man har gjort landet over med de
nye vandl�bslov. Bogens titel er "Vand-
l�bene - ti �r med den nye vandl�bslov".
Over godt 200 sider fort�ller den udvalgte
eksempler om, hvordan amter og kommuner
har udnyttet den nye vandl�bslovs bestem-
melser meget kreativt.
   Bogen fort�ller om starten p� det hele,
bl.a. fors�gene i Voer � systemet. Den
fort�ller om, hvordan den sk�nsomme gr�-
desk�ring er udviklet, om gydebanker og
udbedring af sp�rringer, om nye slyngninger
og andre fors�g p� at forbedre de fysiske
forhold i vandl�bene.
   I et kapitel er der et sk�n over, hvor langt
vi er komet. Og det er ret optimistisk: den
sk�nsomme gr�desk�ring er normen i
amtsvandl�bene, og den er i fuld gang i
kommunevandl�bene: op til halvdelen af de
h�jt m�lsatte kommunevandl�b (det er vand-
l�b med mindst basism�ls�tninger) har en
form for sk�nsom gr�desk�ring. Det giver
ikke kun p�nere vandl�b. Der er eksempler
p�, at det ogs� er godt for fisk og sm�dyr.
   Bogen pr�senteres i Milj�nyt nr. 10, og ud-
kommer i begyndelsen af november. Bogen
bliver solgt meget billigt: 65 kr. inkl. moms.
Den skal jo gerne ud til andre end de
kommunale chefer!
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Rapport om Gelså
restaureringen.

Danmarks Milj�unders�gelser og S�nder-
jyllands amt har i f�llesskab skrevet rap-
porten "Restaurering af Gels� ved Bevtoft:
Milj�m�ssig effekt i vandl�b og de vand-
l�bsn�re arealer". Rapporten behandler
baggrunden for restaureringen, samt de
fysiske, kemiske og biologiske unders�gel-
ser. Rapporten udgives i september som
Faglig rapport nr. 110 fra DMU og er p� 50
sider.


