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Informationer fra Det Europæiske Center for Vandløbsrestaurering.

Fra redaktionen

Dette er tredje nummer af nyhedsbrevet
om vandl�bsrestaurering.
   Med dette nummer udsendes desuden
tre publikationer, der er udgivet i regi af
Det Europ�iske Center for Vandl�bs-
restaurering. I disse publikationer er der
nyt at l�se om en del restaureringspro-
jekter.

Bidrag til nyhedsbrevene
Vi vil gerne igen opfordre s� mange som
muligt til at bidrage med oplysninger,
artikler og eksempler til nyhedsbrevene.
   Emner, synspunkter, artikler, oplysnin-
ger om planlagte og udf�rte projekter,
m�der, pjecer og lignende sendes til
redaktionen:

Det Europæiske Center for Vandløbs-     
    restaurering
Danmarks Miljøundersøgelser
Att. Hans Ole Hansen
P.O.Box 314
Vejlsøvej 25
8600 Silkeborg

Tlf:  89 20 14 00
Fax:  89 20 14 14
e-mail: FVHOH@dmu.dk

hvor man ogs� kan f� yderligere oplysnin-
ger. Send gerne indl�g p� diskette.

Synspunkt

Af Bent Lauge Madsen, Miljøstyrelsen

Den v�de vinter sidste �r gjorde det ikke
lettere at v�re �mand m/k. I takt med at
regnen styrtede ned, styrtede ogs�
kravene om at svinge leerne mere ih�rdigt
ned over dem.
   Det er jo let at finde syndebukke. Den
ekstraordin�rt store m�ngde regn kan vi
almindeligt d�delige ikke g�re noget ved.
Ikke i mands minde har der v�ret magen
til vandm�ngder, der skulle str�mme af
sted gennem �erne.

Mere grøde
Men man kan finde en synder, man kan
g�re noget ved: Gr�den i �en. Gennem de
senere �r efterlader �manden mere gr�de i
�en. Det er helt efter den (ikke l�ngere s�)
nye vandl�bslov, og det er til gl�de for
fisk, sm�dyr og vandmilj�.
   Landbruget har mange steder haft et
rimeligt godt forhold til vandl�bslovens
bestemmelser om en sk�nsom gr�de-
sk�ring, s� l�nge der ikke var fare for, at
�en gik over sine bredder. Men det vendte
brat, da det regnede mere end man var
vant til. Det var gr�dens skyld at marker-
ne blev v�de. Eller rettere, det var �man-
dens skyld, fordi han efterlod gr�de i �en.
Det gjorde han ikke f�r i tiden.
   Kritikerne kan have ret p� den m�de, at
gr�den er medskyldig i, at �en g�r over
sine bredder. Vi beh�ver ikke opfinde den
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dybe tallerken igen for at vise, at jo mere
gr�de der er i vandl�bene, des langsom-
mere str�mmer vandet afsted. Det er en
uomtvistelig sandhed, bevist for
�rhundrede siden. S� hvis �m�ndene
havde sk�ret rub og stub v�k, s� kunne
vandet nok have l�bet hurtigere v�k end
nu, hvor der st�r gr�de tilbage. Om det s�
havde hjulpet p� de v�de marker, er en
anden sag.

Åmandens ti bud
Storml�bene mod den sk�nsomme gr�-
desk�ring har desv�rre skabt usikkerhed
hos mange vandl�bsmyndigheder, is�r da
kritikken er ledsaget af krav om erstat-
ninger for tab af afgr�der.
Derfor er det meget vigtigt at gentage
�mandens ti bud:
   1: Vandl�bsmyndigheden skal ikke ga-
rantere mod oversv�mmelser. De skal
passe deres arbejde.
   2: De skal vedligeholde vandl�bene, s�
skikkelsen eller vandf�ringsevnen ikke
�ndres, alt efter de regler, der st�r i skrif-
ten.
   3: �manden skal sk�re gr�de, som det
st�r i skriften. Men heller ikke mere! Han
skal sk�re gr�den indenfor det profil, der
er aftalt i regulativet (skikkelsesregulati-
vet).
   4: �manden m� ikke sk�re den gr�de,
der st�r i den del af vandl�bet, der er
bredere eller dybere end regulativ-profilet.
Hvis han g�r det for at hj�lpe sin n�ste p�
de v�de marker, er han p� ulovlig grund:
Han forandrer vandl�benes profil i
forhold til skriftens ord.
   5: �mandens ulovlige gerninger bliver
ikke lovlige af, at han f�r besked om at
g�re det ulovlige af sin
kommunalbestyrelse.
   6: Hvis landbrugerne er utilfreds med at
�manden holder sig til skriften, kan de
s�ge om at f� �ndret regulativet, s� man
sk�rer gr�de i et st�rre profil. Det er en
reguleringssag, og den skal f�lge de regler,
der st�r i skriften, og den skal forel�gges
de h�jere magters bed�mmelse.
   7: Der er tilgivelse at hente for den �-
mand, der sk�rer smallere eller bredere

end regulativet, hvis han derved stadig
kan sikre gode levevilk�r for fisk og kr�
og sikre at vandf�ringsevnen ikke forrin-
ges.
   8: Der er gr�d og t�nders gnidsel for den
�mand, der for�rsager oversv�mmelse p�
n�stens mark, fordi han ikke fulgte de
aftalte regler med at sk�re gr�de og holde
bundens lovlige dybde.
   9: Samme sk�bne overg�r den bonde,
der bebrejder den lovlydige �mand en
oversv�mmelse, der skyldes en overflod af
regn.
   10: Et liv i Helvedes flammer venter den
vandl�bsmyndighed, der ikke har styr p�
bundkoter, profilbredder, vandf�rings-
evner og sikrer et rimeligt liv for land-
m�nd, lystfiskere, v�rfluer og fisk.

Den gode udvikling skal fortsættes
Det er trist, hvis den gode udvikling, vi er
inde p� i vandl�bene, skal bremses af
forskr�kkede vandl�bsmyndigheder. Vi
h�rer mange gode historier om vandl�bs-
restaurering. Ja, vi er i Danmark nok f�-
rende p� verdensplan.
   Men skal vi m�le hvad det er, som g�r de
fleste af vores vandl�b bedre, s� er det
vedligeholdelsen. Hvor de nye
slyngninger og gen�bnede vandl�b kan
snige sig op p� at ca. 10 km vandl�b om
�ret forbedres, s� er det den sk�nsomme
vedligeholdelse, der giver det virkeligt
store skub fremad. Det forbedrer 1000 km
eller mere om �ret.
   Bliver vi forskr�kkede af de v�de �r, s�
taber vi let de gevinster.
   Der er ikke s� meget at v�re i tvivl om.
Vi har en god lov. Vi har dygtige �m�nd.
De kender �en og gr�den. Vi ved, at en
sk�nsom gr�desk�ring giver bedre mil-
j�forhold, meget bedre. Nu er der kun een
ting tilbage: Den viden, vi har, skal vi
formidle til landm�ndene.

(Alle er velkomne til at frems�tte synspunkter an-
g�ende vandl�bsrestaurering under denne rubrik.
Synspunktet m� maksimalt fylde een side.)
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Europæisk center for
vandløbsrestaurering

Som omtalt i de forrige nyhedsbreve har
Danmarks Milj�unders�gelser sammen
med S�nderjyllands amt etableret et Euro-
p�isk Center for Vandl�bsrestaurering.

Ny rapport om vandløbsrestaurering
Udsendelsen af n�rv�rende nyhedsbrev
er en del af centerets aktiviteter. Derud-
over skal centeret samle, bearbejde og
formidle viden om vandl�bsrestaurering. I
den forbindelse udsendes sammen med
dette nyhedsbrev den f�rste publikation i
centerets regi: "Vandl�bsrestaurering -
eksempler og erfaringer fra Danmark".
   Rapporten er i �jeblikket ved at blive
oversat til engelsk, og vil blive udsendt til
de internationale medlemmer af Centeret.
   Rapporten er blevet til i et godt sam-
arbejde mellem Milj�- og Energi-
ministeriet og amterne. Den giver et
overblik over hvilket grundlag
vandl�bsrestaureringer udf�res p�. Den
gennemg�r proceduren fra id�en til en
vandl�bsrestaurering opst�r, til den kan
udf�res i felten. Der er eksempler p�
restaureringer udf�rt i de enkelte amter,
og sidst, men ikke mindst, indeholder rap-
porten et fors�g p� at indf�re en systema-
tik over vandl�bsrestaureringer.

Systematik over vandløbsrestaureringer
For at f� et brugbart overblik over hvad
der egentligt er udf�rt af restaureringer i
Danmark, er det vigtigt at have en statistik
over projekterne. Dertil er det n�dvendigt
at have en systematik med s� klare defini-
tioner som muligt.
   Det er h�bet, at den foresl�ede systema-
tik i rapporten kan danne grundlag for en
database over vandl�bsrestaureringer -
ikke kun i Danmark, men ogs� til sin tid
p� europ�isk plan.
   Et af de overordnede form�l med sta-
tistikken er, at de indsamlede oplysninger
skal indl�gges p� Internettet og GIS. Der-

ved gives mulighed for, at interesserede
kan f� gavn af andres erfaringer ved at
tr�kke oplysninger om relevante projekter
ind p� egen computer.

Indsamling af oplysninger
Systematikken i rapporten er som n�vnt
et forel�bigt forslag. Men forslaget er
allerede i efter�ret 1995 diskuteret med, og
i grundprincipperne accepteret af Centeret
og repr�sentanter for amternes
vandl�bsafdelinger.
   Det er nu h�bet, at amterne, kommu-
nerne og Centeret i et fortsat samarbejde
f�r diskuteret og eventuelt tillempet sy-
stematikken yderligere, s� den bliver s�
anvendelig som muligt. Centeret vil derfor
v�re meget taknemmelige for at modtage
eventuelle kommentarer og forslag til
systematikken.
   I den n�rmeste fremtid vil Centeret
kontakte f�rst amterne og siden kommu-
nerne med henblik p� at f� indsamlet
oplysninger om, hvor mange og hvilke
vandl�bsrestaureringer der er udf�rt samt
erfaringer derfra.
   Allerede nu vil vi v�re glade for at mod-
tage informationer om igangv�rende eller
planlagte projekter. Vi vil ogs� gerne lave
et arkiv over restaurerede vandl�b med
billedserier af vandl�benes udvikling (f�r,
under og efter), og modtager derfor med
tak kopier af billeder (husk at angive sted,
dato, m.m.).
   Send informationerne og billederne til
redaktionen p� Danmarks Milj�unders�-
gelser.

Konference om vandløbsrestaurering
Som en del af Centerets form�l med at
formidle viden om vandl�bsrestaurering
afholdes i september en international kon-
ference om vandl�bsrestaurering.
   P� konferencen vil der v�re deltagere fra
ca. 25 lande. Tilmeldingsfristen er over-
skredet, men det er endnu muligt at kom-
me p� en venteliste. Prisen for at deltage
er 3.100 kroner. Yderligere informationer
kan f�s hos Hans Ole Hansen fra DMU.
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Andre publikationer fra Centeret
Ud over rapporten om vandl�bsrestaure-
ring udsendes med dette nyhedsbrev
yderligere to publikationer i Centerets
regi, nemlig "Milj�-Tema nr. 10: Veje til
gode Vandl�b" samt "Milj�-Tema nr. 12:
Nyt fra Vandl�bene, 1995". Yderligere
eksemplarer s�lges fra Milj�butikken (tlf.:
33 37 92 92) for 49 kr. pr. stk.

   "Veje til gode Vandl�b" fort�ller om,
hvordan vandl�bene f�r nye stryg, som
skaffer ilt til vandet, hvordan �manden
sk�rer planterne, s� man bevarer leveste-
der for fiskene, og hvordan man sikrer, at
�rrederne kan komme op i de sm� b�kke
for at l�gge �g, Der fort�lles ogs� om,
hvorfor det er vigtigt, at �en f�r lov at
oversv�mme engen.

   "Nyt fra Vandl�bene, 1995" er en omtale
af nogle af de vandl�bsemner, der blev
diskuteret, da en gruppe vandl�bsfolk
satte hinanden st�vne p� Skarrildhus i
efter�ret 1995. Her er de nye regler for
"d�de �str�kninger" omtalt. Her er noget
om restaurering og om de krav, de sm�

�rreder stiller til deres levesteder. Og her
er noget om vandl�benes fremtid, bl.a.
som det blev diskuteret i Folketinget i
1995.

Projekter

Brede å's genslyngning

I de to sidste nyhedsbreve er genslyngnin-
gen af Brede � i S�nderjyllands Amt om-
talt.
   Restaureringsprojektet blev p�begyndt i
1989, og er blevet udf�rt i etaper, efterh�n-
den som accept fra lodsejere og �konomi-
en kom i orden.
   Ved sidste nyhedsbrevs udsendelse var
ialt seks kilometer af �en blevet f�rt tilba-
ge, til det forl�b den havde, inden den
blev udrettet i 1957.

Projektet fortsat i 1995
I l�bet af 1995 fik amtet s� mulighed for at
forts�tte genslyngningen yderligere fem
kilometer nedstr�ms. Gravearbejdet p�
denne etape blev udf�rt i l�bet af somme-
ren 1995, og �en er nu blevet genslynget
hele vejen fra L�gumkloster til Bredebro -
en str�kning p� ca. 12,5 kilometer.

Projektet fortsætter i 1996
Men amtet har ikke afsluttet projektet
endnu - genslyngningen vil nemlig
forts�tte 3-4 kilometer opstr�ms for L�-
gumkloster i l�bet af 1996.
   Projektet er s�ledes suver�nt det indtil
nu st�rste genslyngningsprojekt i Dan-
mark, og er absolut v�rd at bes�ge.

Oplysninger om projektet kan f�s hos Mo-
gens Bj�rn Nielsen og Ole Ottosen, S�n-
derjyllands amt.

Gudenåens udspring

I sidste nyhedsbrev blev genslyngningen
af Guden�en fra udspringet og tre kilome-
ter nedstr�ms ligeledes omtalt. Projektet
blev gennemf�rt i l�bet af sommeren 1995.
   Endnu ser de nygravede slyngninger
bare og golde ud. Men der er faktisk liv i
de nye slyngninger allerede - omend det
endnu er sparsomt. Men det er naturligvis
h�bet, at der med for�ret og sommerens
komme vil dukke vandplanter op i det
nye l�b og s�ledes forbedre levevilk�rene
yderligere for sm�dyr og fisk.
   Omr�det, der allerede f�r restaureringen
absolut var et bes�g v�rd, er nu blevet
endnu mere interessant.

Yderligere oplysninger hos Hans Ole Han-
sen, Danmarks Milj�unders�gelser.

Dørup Bæk

D�rup B�k ved Voerladeg�rd er en del af
Guden�-systemet. B�kken l�ber ud i Mos-
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s�, og har en gydebestand af den r�dli-
stede s��rred.
   P� en str�kning af ca. 500 meter var
b�kken r�rlagt. R�rl�gningen sp�rrede
for vandrende fisk til et opstr�ms omr�de
p� ca. 2,5 km. I september 1995 blev r�r-
l�gningen fjernet, og det ny�bnede forl�b
blev gravet i slyngninger og med dobbelt-
profil (se billedet p� side 20 i Milj�-Tema
nr. 10).

Yderligere oplysninger om projektet kan
f�s hos Biolog Tony Bygballe, Vejle Amt.

Internationale
konferencer

Centeret har modtaget oplysninger om
f�lgende konferencer. Interesserede kan
rekvirere kopier ved henvendelse til
redaktionen.

- River and Landscape. Ecological Concepts. -
W�rzburg, Tyskland. 20-22 Maj 1996.
   Konferencen vil diskutere strategier og
elementer omkring vandl�b og enges be-
varelse, udnyttelse og udvikling.

- North American Benthological Society 44th
Annual Meeting. - Kalispell, Montana, USA.
3-7 Juni 1996.
   P� det �rlige m�de diskuteres diverse
emner om sm�dyr - herunder ogs� i for-
bindelse med vandl�bsrestaureringer.

- Ecohydraulics 2000. - 2nd IAHR Internatio-
nal symposium on Hydraulics and Habitats. -
Quebec City, Canada. 11-14 Juni 1996.
   Konferencen fokuserer p� forholdet mel-
lem diverse hydrauliske konstruktioner og
naturen, herunder konsekvenserne for fisk
og sm�dyr.

- IALE International Conference: Perspectives
of rural landscapes in Europe. - P�rnu, Est-
land. 20-23 juni 1996.

   Konferencen omhandler landskabsforan-
dringer, landbrugs- og bebyggede arealer,
landskabsrestaurering, herunder
vandl�bs- og s�restaurering.

- IAWQ: Water Quality International '96. -
Singapore. 23-28 juni 1996.
   Konferencen omhandler et bredt spek-
trum af emner vedr�rende vandkvalitet og
vedligeholdelse.

- River Restoration '96 - The physical Dimen-
sion. - Silkeborg, Danmark. 9-13. september
1996.
   Konferencen vil diskutere vandl�bs-
restaurering og pr�sentere eksempler p�
udf�rte projekter. Hovedv�gten ligger p�
den fysiske restaurering af vandl�bene og
deres n�rmeste omgivelser. Tilmeldelse er
afsluttet.

- Fish Migration & Fish Bypass-Channels. - 
Wien, �strig. 24-26 September 1996.
   Konferencen vil diskutere forskellige
teoretiske og anvendte aspekter omkring
fiskevandringer og muligheder for fiske-
passage.

Nye publikationer

Møller, H.S. (1995): Nature Restoration in
the European Union. Proceedings of a
Seminar Denmark 29-31 May 1995. - Milj�-
og Energiministeriet, Skov- og Natur-
styrelsen. 130 pp.
   Rapporten indeholder indl�g pr�sen-
teret p� et internationalt seminar afholdt i
maj 1995 af Skov- og Naturstyrelsen.
Seminarets form�l var at diskutere og
pr�sentere forskellige naturrestaureringer
i den Europ�iske Union - herunder ogs�
vandl�bsrestaurering (f.eks. Iversen et al.:
Restoration of Aquatic Ecosystems and
Water Quality).
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Madsen, B.L. (1995): Milj�-Tema nr. 10:
Veje til gode vandl�b - Milj�- og Energi-
ministeriet. 28 pp.
   (Publikationen er medsendt dette
nyhedsbrev. Se omtale andetsteds). (F�s
ogs� p� engelsk).

Andersen, S.P., Madsen, B.L. & Simonsen,
P. (Red.) (1995): Milj�-Tema nr. 12: Nyt fra
Vandl�bene, 1995. - Milj�- og
Energiministeriet. 24 pp.
   (Publikationen er medsendt dette
nyhedsbrev. Se omtale andetsteds).

Hansen, H.O. (Red.) (1996): Vandl�bs-
restaurering - eksempler og erfaringer fra
Danmark. - Danmarks Milj�unders�gelser.
Faglig rapport fra DMU nr. 151. 136 pp.
   (Publikationen er medsendt dette
nyhedsbrev. Se omtale andetsteds).

Nielsen, J. (1995): Fiskenes krav til vand-
l�benes fysiske forhold. - Milj�projekt fra
Milj�styrelsen, nr. 293. 129 pp.
   Rapporten indeholder en
sammenstilling af den nyeste viden om de
danske fiskearters krav til vandl�benes
fysiske udformning. Fiskenes udbredelse
og krav til vandl�bets bundmateriale,
vandstr�m, vegetation m.v. gennemg�s,
og der gives forslag til hvordan
fiskebestandene bedst kan plejes.
   Det konkluderes, at der altid er fisk p�
vandring i vandl�bene, og at det er af-
g�rende at sikre fiskenes mulighed for fri
passage. Desuden er det vigtigt at sikre
variation i vandl�bets fysiske forhold,
ligesom det fremg�r, at bredzonen er af
st�rste betydning for fiskebestandene.

Videoer

Værn om bækken
I sidste nyhedsbrev blev videoen "V�rn
om b�kken" fra Milj�styrelsen omtalt.
Videoen f�s nu ogs� i en engelsk udgave.

Gudenåens nye slyng - et naturgenopret-
ningsprojekt
Vejle Amt har produceret en 10-minutters
video om restaureringen af Guden�ens
�verste 3 kilometer. Videoen kan l�nes
eller k�bes (100 kr.) af Vejle Amts Fersk-
vandsafdeling.

Hold afstand
Milj�styrelsen ved Bent Lauge Madsen har
produceret en 16-minutters video. Video-
en, der snarest sendes ud til alle vandl�bs-
myndigheder, fort�ller om reglerne for
br�mmer langs vandl�b og den betydning
de har, bl.a. som levesteder og som filtre
for jord, der skyller ud fra markerne. Vide-
oen findes ogs� i en engelsk udgave.


