
Nyhedsbrev
om Vandløbsrestaurering

Nr. 2, April 1995

Fra redaktionen

Hermed foreligger andet nummer af ny-
hedsbrevet om vandl�bsrestaurering.
Sammen med f�rste nummer var der ved-
lagt en tilmeldingsblanket til kommende
numre. Desuden var der et kort sp�rge-
skema om vandl�bsrestaureringer udf�rt i
de enkelte kommuner.
   Det viste sig at der var stor interesse for
nyhedsbrevet: 173 kommuner bad om at f�
nyhedsbrevet i fremtiden.

Restaureringer i kommunerne
Det store flertal, nemlig 167, af de 173
kommuner havde desuden taget sig tid til
at besvare det medf�lgende sp�rgeskema
om vandl�bsrestaurering.
   Besvarelsen af skemaet viser klart, at det
ikke kun er staten og amterne der har
udf�rt vandl�bsrestaureringer, men at
ogs� kommunerne er godt med.
   Resultaterne skal naturligvis tages med
et vist forbehold, bl.a. fordi sp�rgeskema-
ets punkter kan opfattes meget bredt og
forskelligt i de enkelte kommuner, men
besvarelserne viser dog klart, at der
foreg�r en masse p� kommunalt niveau.
   Skulle der v�re kommuner, der har
opn�et gode s�vel som mindre gode er-
faringer med projekter, er I velkomne til at
fort�lle kort om disse i dette nyhedsbrev.

Restaureringer i amterne
Ogs� amterne har f�et tilsendt sp�rgeske-
maer for at opn� et kendskab til, hvad der
er gennemf�rt af restaureringer p� amtsni-
veau. Disse skemaer er for tiden ved at
blive bearbejdet, og vi h�ber at kunne vise

167 Kommuner (= 61%) har svaret.
Der er udf�rt projekter i 121 af
de 167 kommuner.

Projekt: Udf�rt i
antal

kommuner

Enkelt-løsninger:
Kunstigt overh�ng til fiskeskjul   
Opbygning af str�mkoncentratorer   
Udl�gning af store sten   
Brinkstabilisering med faskiner
Fisketrapper, nye eller forbedrede   
Fiskepassager i form af oml�b   
Etablering af sandfang   
Udl�gning af gydegrus   
Nedl�gning af d�mninger og stem-
    mev�rker og erstattet med stryg

Total-løsninger:
Gentagen brug af enkelt-l�sninger
Etablering af dobbeltprofil   
�bning af r�rlagte str�kninger   
Genskabelse af gamle meandre   
Vandspejlsh�vning i v�domr�de   

Kommunemidler til privatpersoners
    vandl�bsrestaureringer

7
32
61
55
31
22
50
44
55

22
29
49
9

12

13

en liste over arbejderne i n�ste udgave af
nyhedsbrevet.

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:



2

Danmarks Miljøundersøgelser
Att. Hans Ole Hansen
P.O.Box 314
Vejlsøvej 25
8600 Silkeborg

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

hvor man ogs� kan f� yderligere oplys-
ninger kan indhentes. Send gerne indl�g
p� diskette.

Synspunkt

Af Torben Moth Iversen, Danmarks Miljø-
unders�gelser

Biodiversitet eller biologisk
mangfoldighed st�r h�jt p� den politiske
dagsorden ikke kun internationalt og i
EU's 5. milj�handlingsprogram, men ogs�
i Danmark.
   N�r man h�rer og l�ser om reduktioner i
biodiversiteten, drejer det sig for det
meste om enten tropiske regnskove eller
terrestriske naturtyper.
   Dette er en utilgivelig sn�ver synsvin-
kel, for biodiversiteten i det akvatiske
milj� er (mindst) lige s� vigtig, ogs� i Dan-
mark.
   I de danske vandl�b har udledning af
urenset eller utilstr�kkeligt renset spilde-
vand i mange �r medf�rt en forringet
milj�kvalitet og biodiversitet. Mange rent-
vandsarter er blevet sj�ldnere, og enkelte
vandl�bsdyr er helt forsvundet.
   I takt med en forbedret spildevandsrens-
ning sker der forbedringer i milj�kvalite-
ten, men slet ikke i det omfang man skulle
forvente.
   �rsagerne hertil er efterh�nden vel-
kendt: Den altovervejende del af de dan-
ske vandl�b har f�et forringet deres
fysiske forhold is�r p� grund af
kanalisering, r�rl�gning og h�rdh�ndet
vandl�bsvedligeholdelse.

Dokumentationsbehov
I Danmark blev der med den reviderede
Vandl�bslov i 1982 �bnet op for at restau-
rere vandl�b. Siden da er der sket en n�r-
mest eksponentiel stigning i aktiviteterne.
Ogs� i EU's 5. milj�handlingsprogram er
restaurering omtalt som et vigtigt middel
til at sikre biodiversiteten.
   Over for omverdenen har vi imidlertid
et dokumentationsbehov. Vi er generelt
for d�rlige til fagligt velfunderet at
dokumentere de milj�m�ssige gevinster af
de forskellige tiltag. Hvis vi skal kunne
fastholde og forh�bentlig �ge
restaureringsaktiviteterne over hele lan-
det, har vi en f�lles forpligtelse til solidt at
dokumentere, at det gavner. Ikke blot for
at vise, at skatteborgerne f�r noget for
deres penge, men ogs� for at undg� gen-
tagelser af fejl, s� vi kan blive bedre til det.
   Det vil v�re fint, hvis dette nyhedsbrev
kan bidrage til, at vi f�r flere og flere vel-
dokumenterede vandl�bsprojekter. S�dan-
ne projekter har en utrolig stor PR-v�rdi i
omverdenen og kan v�re med til at vise,
at det betaler sig at g�re noget for vand-
l�benes milj�kvalitet. Ikke kun gennem
restaurering, men p� alle fronter. Der er
behov for synlige resultater af indsatsen.

Projekter

Brede å's genslyngning

I sidste nyhedsbrev blev S�nderjyllands
Amts genslyngning af Brede � mellem
L�gumkloster og Bredebro omtalt.
Projektet er ikke blot det hidtil st�rste af
sin art i Europa, det er ogs� blevet et re-
ference-projekt, som i 1994 blev bes�gt af
medarbejdere fra forskningscentre fra syv
lande.
   Arbejdet er nu s� godt som afsluttet, idet
udgravningen af slyngningerne er overst�-
et, s�ledes at ialt seks kilometer af �en nu
er f�rt tilbage til det forl�b den havde
inden den blev udrettet i 1957.
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   Tilbage mangler, at de sidste f� tilbage-
blevne rester af det gamle lige l�b skal
fyldes op. Denne del af arbejdet blev nem-
lig midlertidigt stoppet i oktober, fordi
entrepren�rmaskinerne sad fast under
efter�rets kraftige regnskyl. S� snart vejret
tillader det, vil ogs� denne sidste del af
arbejdet blive f�rdiggjort.

Effektundersøgelser
Amtet har et t�t samarbejde med Dan-
marks Milj�unders�gelser. Medens amtet
har ekspertisen omkring selve re-etab-
leringen af vandl�b, tager DMU sig af den
forskningsm�ssige side af sagen. I forbin-
delse med projektet foretages der nemlig
forskellige unders�gelser for at belyse ef-
fekterne af et s� gennemgribende projekt.
   Unders�gelserne inddrager grundvands-
standen, okkerbelastningen, kv�lstoffjer-
nelsen, vandkemien, hydrologien og ma-
terialeaflejring under oversv�mmelser,
foruden de biologiske effekter p� �ens
sm�dyr, fisk og planter, samt �-dalens
planter og bestande af fugle og oddere.

Projektet fortsættes
Restaureringsprojektet har v�ret i gang
siden 1989, men st�r det til amtet, sluttes
projektet ikke her. Det er meningen at
genslyngningen i n�r fremtid skal forts�t-
tes helt til Bredebro, samt 1-2 km opstr�ms
for L�gumkloster. Desuden skal der
etableres et antal s�er hvori �ens store pro-
blem, okkeren, kan bundf�ldes.

Offentlig adgang
Det mere naturlige forl�b af �en skaber
bedre levemuligheder for fisk, planter og
sm�dyr, medens mennesket kan gl�de sig
over den landskabelige sk�nhed projektet
har resulteret i.
If�lge planen skal der etableres et stisy-
stem langs den genslyngede �-str�kning,
s�ledes at offentligheden allerede til som-
mer kan gl�des over en ny, sp�ndende og
flot slyngende Brede �.

Oplysninger om projektet kan f�s hos
Mogens Bj�rn Nielsen og Ole Ottosen,
S�nderjyllands amt.

25 km af Odense å åbnes

I mere end 450 �r har vandrefiskene ikke
kunnet komme forbi opstemningen ved
papirfabrikken ved Dalum M�lle. Men det
kan de nu igen - og dermed f�r fiskene
mulighed for at leve og gyde i Odense �
fra Odense Fjord og op til Brobyv�rk.
   Baggrunden er et samarbejde mellem
bl.a. amtet og papirfabrikken Stora Papy-
rus, som ejer og bruger stemmev�rket.
Amtet og Milj�styrelsen har investeret 6
mill. kr i anl�gget, som �bner store mulig-
heder for fiskelivet i �en, og dermed ogs�
for en stigende lystfiskerturisme.

Det hidtil største projekt på Fyn
Projektet var betinget af, at Stora Papyrus
fortsat skulle kunne udnytte �vandet i
produktionen. Det gjorde projektet til den
hidtil st�rste og mest komplicerede fiske-
passage, der er konstrueret p� Fyn. Oden-
se � er stemmet 3 meter op p� stedet, og
da papirmaskinerne kr�ver en millimeter-
agtig n�jagtighed, var det af st�rste vigtig-
hed, at vandstanden omkring bygning-
erne ikke blev s�nket med efterf�lgende
risiko for, at bygningerne kunne s�tte sig.
Det 350 meter lange stenstryg blev derfor
anlagt midt i �en mellem to spunsv�gge,
og sikrer nu alle fiskearters passage.

Den sidste hindring
Med �bningen af fiskepassagen i Dalum
f�r fiskene adgang til langt mere end de 25
km af Odense �, idet ogs� en lang r�kke
sidetill�b �bnes for fiskene. F�rst 25 km
oppe af �l�bet, ved Brobyv�rk, findes �ens
sidste stemmev�rk, som forhindrer fiske-
nes frie vandring.
   Men ogs� ved Brobyv�rk er der nu
indledt en projektering af en fiskepassage,
og g�r alt efter planerne, �bnes Odense �
for fiskene helt frem til udspringet ved
Arreskov S� i l�bet af 1995-96.
   Etableringen af fiskepassagerne er en del
af projektet "Hav�rredeldorado - Fyns
Amt", der sigter p� at skabe v�kst i turi-
sterhvervet, samtidig med at naturv�rdi-
erne styrkes.
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Gudenåens udspring

Danmarks l�ngste �, Guden�en, skal f�res
tilbage til sit oprindelige l�b fra ud-
springet og tre kilometer ned.
   Mindre end 500 meter skiller kilderne til
Danmarks to st�rste vandl�b, Skjern� og
Guden� syd for N�rre Snede. Omr�det er
udpeget som et s�rligt fredningsv�rdigt
omr�de p� grund af de store landskabs-
m�ssige og kulturelle v�rdier, og Pals-
g�rd Statsskovdistrikt har derfor l�nge
arbejdet med en plan om at oprette en
naturpark i omr�det.

Åens historie
I 1980 blev Guden�ens kilder, der er en af
landets t�tteste forekomster af kilder, fre-
det og m�lsat som s�rligt naturvidenska-
beligt interesseomr�de. Siden da har skov-
distriktet opk�bt st�rstedelen af om-
r�derne langs Guden�ens f�rste 3 km for
at genslynge �en.
   Str�kningen blev, som s� mange andre
vandl�b, allerede tidligt udrettet pga.
landbrugsinteresser. I regulativet fra 1942
hed det s�ledes "-...hvor Vandl�bet har
Krumninger skal en Udretning ske, saa
L�bet rettes mest muligt" for "-...at g�re
Arealet sundt ved en Gennemdr�ning".
Grundvandsspejlet blev s�nket 1,5-2 me-
ter, hvilket afskar kildernes naturlige for-
bindelse med �en, og samtidig �gede ok-
kerudledningen.

Nye tider
De sidste 40 �r har Guden�ens �verste del
bevaret det kanalagtige forl�b, hvorimod
�ens bredde er blevet for�get betragteligt
p� grund af brinkerosion og h�rdh�ndet
vedligeholdelse.
   Tiderne har �ndret sig, og nu skal �ens
�verste 3 km f�res tilbage til noget mere
naturligt. Samtidig h�ves grund-
vandsstanden og l�bet indskr�nkes fra
dets nuv�rende 3-4 m til kun 30 cm!

Undersøgelser
I forbindelse med restaureringen gennem-
f�rer Danmarks Milj�unders�gelser en
omfattende unders�gelse af tilstanden f�r

og efter restaureringen. Unders�gelsen
inddrager vandl�bets sm�dyr, fisk, plan-
ter, vandkemi og fysiske forhold. Netop
det at �en bliver gravet p� ny, g�r
projektet egnet til bl.a. at unders�ge hvor
hurtigt dyr og planter koloniserer et
s�dant jomfrueligt vandl�b.
   Endvidere f�lges grundvandsstanden,
og omr�dets �vrige dyre- og planteliv.

Gravearbejdet udføres til sommer
Selve gravearbejdet foreg�r i l�bet af den
kommende sommer, og det vil uden tvivl
blive sp�ndende at f�lge arbejdet og om-
r�dets videre udvikling.

Yderligere oplysninger hos Skovrider
Morten Elb�k J�rgensen, tlf 75 77 10 24,
eller hos Hans Ole Hansen, Danmarks
Milj�unders�gelser, telefon 89 20 14 00.

Europæisk center
for vandløbs-
restaurering

Som omtalt i sidste nyhedsbrev har Dan-
marks Milj�unders�gelser sammen med
S�nderjyllands amt etableret et Europ�isk
Center for Vandl�bsrestaurering.

Europæisk netværk
   Et af centerets hovedform�l er at etablere
et europ�isk netv�rk af institutioner, der
arbejder med vandl�bsrestaurering. Ideen
er, at centeret i l�bet af f� �r skal kunne
besvare diverse sp�rgsm�l ang�ende
restaureringer, eller kunne henvise til en
dansk eller udenlandsk samarbejdspart-
ner. Allerede nu har centeret besvaret flere
udenlandske foresp�rgsler om det danske
arbejde med vandl�bsrestaureringer.

Dansk netværk
   Det er vigtigt, at viden p� omr�det i
centerets eget bagland, det danske, bliver
s� godt belyst som muligt. F�rste skridt
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var udsendelsen af de sp�rgeskemaer til
amter og kommuner, der er omtalt andet-
steds. Sp�rgeskemaerne skal give et f�rste
indtryk af hvilke restaureringer, der er
udf�rt hvor i Danmark. Desv�rre lider
sp�rgeskemaer ofte af, at de kan tolkes p�
mange forskellige m�der. I n�r fremtid er
det derfor hensigten at skemaerne f�lges
op af mere detaljerede sp�rgsm�l, eller evt.
ved bes�g, for at kendskabet til det danske
arbejde med vandl�bsrestaureringer kan
blive s� grundigt som muligt.
   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�-under-
s�gelser.

Møder, workshops m.m.

Fagmøde om
vandløbsrestaurering

Den 7. og 8. november blev der i Silkeborg
afholdt et fagm�de om vandl�bsrestaure-
ring. M�det var godt bes�gt; ialt 64 deltog.
   P� m�det fortalte repr�sentanter fra
amterne om deres arbejde og erfaringerne
med vandl�bsrestaureringer.
   Ikke overraskende er der stor forskel p�
hvad og hvor meget de enkelte amter har
udf�rt, og prioriteringerne er meget for-
skellige fra amt til amt.

Behov for effektundersøgelser
Siden 1982 har Milj�styrelsen udbetalt ca.
30 mill. kroner i st�tte til vandl�bs-
restaureringer. Hertil kommer de betydeli-
ge bel�b som amter og kommuner selv an-
vender. Disse mange penge er hidtil be-
vilget uden noget krav om unders�gelser

af effekterne. Et af hovedform�lene med
fagm�det var, at diskutere mulighederne
for at f� gennemf�rt effektunders�gelser
bl.a. for at finde ud af om de mange penge
bliver givet rigtigt ud.
   Indtil nu har det v�ret op til de enkelte
amter, om de f�lger restaureringerne op
ved at unders�ge, om den �nskede effekt
bliver opn�et. Selv om mange amter har
udf�rt effekt-unders�gelser efter en vand-
l�bsrestaurering, er det langt fra alle typer
af restaureringer, der til nu er tilstr�kke-
ligt belyst.

Resultaterne bør samles centralt
   Samtidigt er det et stort problem, at de
erfaringer, gode s�vel som d�rlige, der
opn�s med de effekt-unders�gelser som
amterne har udf�rt ofte kun bliver brugt
internt i amtet.
   DMU og Milj�styrelsen har derfor fore-
sl�et, at der indf�res en form for mini-
mumsunders�gelser af effekterne af de
enkelte restaureringer, og at de opn�ede
erfaringer samles under det Europ�iske
Center for Vandl�bsrestaurering til gl�de
for b�de danske og udenlandske interes-
serede. Amternes havde b�de positive og
negative indstillinger til effektunders�gel-
ser. Man er interesserede i at unders�ge,
om en restaurering har den �nskede
effekt, men man ser sig ikke i stand til at
unders�ge effekten af alle restaureringer.
   Indstillingen var derfor, at mindre
restaureringer, som f.eks. udl�gning af
sten, ikke kr�ver effektunders�gelser, og
at visse restaureringstyper, som f.eks.
fisketrapper, p� nuv�rende tidspunkt er
fuldst�ndigt belyst. Kun ved st�rre restau-
reringer var der stemning for at gennem-
f�re standardiserede effektunders�gelser.
   Milj�styrelsen vil dog sandsynligvis
stille krav om, at der, ved de projekter der
st�ttes af Milj�styrelsen, foretages en form
for minimums unders�gelser af effekterne.

Brug af EDB-modeller
P� m�det blev en EDB-model til klassifi-
cering af naturtyper (SERCON) demon-
streret. Ud fra et antal givne kriterier
karaktergiver modellen naturomr�der
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med henblik p�, ud fra en objektiv
bed�mmelse, at bed�mme, om et givet na-
turomr�de b�r restaureres eller ej. Amter-
nes umiddelbare indstilling til brugen af
en s�dan model var negativ, prim�rt pga.
det ekstra forarbejde en s�dan model vil
kr�ve. Men til st�rre og mere gennem-
gribende projekter, f.eks. restaurering af
en hel �-dal, kan brug af EDB-modeller
eventuelt v�re p� sin plads.

Ministeriets arbejde
Skov- og Naturstyrelsen og Milj�styrelsen
redegjorde for, deres syn p� vandl�bs-
restaureringer, og om hvilke muligheder
der er for at f� st�tte til projekter, medens
Danmarks Milj�unders�gelser skitserede
deres arbejde med og forskning i restaure-
ringer af vandl�b og �-n�re arealer.

Workshop
Det meste af m�dets sidste dag var afsat til
en workshop, hvor deltagerne, i seks
grupper, skulle formulere deres forvent-
ninger og krav til det fremtidige arbejde
med vandl�bsrestaureringer. Work-
shoppen mundede ud i et antal �nsker og
"ikke-�nsker":

Ønskes:
- Bedre anvendelse af midlerne i EU's

landbrugsreform: f.eks. b�r det v�re
muligt at brakl�gningsst�tten kan bru-
ges til permanent brakl�gning til gavn
for naturen.

- Erkendelse af at amterne befinder sig i
et politisk system.

- Der pilles ved frivillighedsprincippet:
det skal v�re muligt at ekspropriere i
visse tilf�lde.

- Profilering (PR-aktiviteter).
- Styrkelse af lovgrundlaget.
- Klarere retningslinier for hvad region-

planen skal indeholde.
- Klarl�ggelse af kommunernes for-

pligtigelser.
- Flere penge fra centralt hold.
- Klare retningslinier for tildeling af

midler (kriteriepapirer).
- Effektvurderinger ved nye og/eller

store projekter.

- Erfaringsgrupper.

Ønskes IKKE:
- Handlingslammelse.
- Detaljerede forskrifter.
- Bureaukrati p� omr�det.
- Effektvurderinger af sm� projekter eller

af projekter hvis effekt allerede er
kendt.

- EDB-klassificering som den demon-
strerede SERCON-model.

Kursus om Naturgenopretning -
vandløb, vandhuller og søer

Ferskvandscentret i Silkeborg afholder
kursus om naturgenopretning af vandl�b,
vandhuller og s�er den 22. til 24. maj.
  Kurset omfatter:

- Lovgivning
- Administration og finansiering af na-

turgenopretningsprojekter
- Planl�gning og gennemf�relse
- Konsekvenser for vandmilj�et
- Effekter p� flora og fauna i vandet og i

det omgivende land
- monitering og tilsyn

   Program og yderligere oplysninger om
kurset kan f�s ved henvendelse til Jens
Anthon Christensen p� Ferskvandscentret,
telefon 89 21 21 21.
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Nye publikationer

Siden sidste nummer er der udgivet en del
sp�ndende l�sning om vandl�bs-
restaurering og vedligeholdelse.

Restaurering af vandløb i Vejle
Amt 1983-93

Vejle Amt udgav slutningen af 1994 en
rapport, der kort og klart beskriver hvad
der er lavet af restaureringer i amtet i peri-
oden 1983-93. Og det er ikke sm�ting det
er blevet til - ialt 78 projekter, der str�kker
sig fra de f�rste gydebanker blev etableret
i 1983 til etablering af store oml�bsstryg i
90'erne. Rapporten fort�ller kort om hvert
enkelt projekts udf�relse, hvilken effekt
det har haft og hvad det har kostet. Endvi-
dere gengives et detailkort over omr�det
s� det er muligt at finde stedet hvis man
selv �nsker at bese projektet.

Nielsen, J. (1994): Restaurering af vandl�b i Vejle
Amt 1983-93. - Vejle Amt, Teknik og Milj�, 76 sider.

Af en amtsbiologs dagbog

Seks meter �rredvandl�b til hver dansker.
Det er det man kalder "redundance" i den
moderne journalistik. Dvs. det er til at tage
og f�le p�, hvordan m�ls�tninger er for-
delt i vandl�bene. At �rredvandl�bene s�
ejes af en lille del af danskerne er en an-
den sag.
   Men s�tningen sl�r tonen an i Jan Niel-
sens dagbog: "Vandl�bsfiskenes verden".
Det er en s�rdeles god bog om fiskenes og
ikke mindst fiskebiologens verden i vand-
l�bene. Den er fyldt med konkrete beret-
ninger med fort�lleren i "vi" rollen, hvad
enten det er dramatiske oplevelser som
milj�vagt eller eventyr med elfiskegrejet i
b�kken. Bogen er optimistisk, med mange
gode eksempler p�, at vores arbejder nyt-
ter noget:

Gydebankerne i Guden�en gav markant
flere stallinger. Der kom ogs� mange
stallinger, hvor der er mange kanoer, men
det h�nger vel n�ppe sammen. Blandt de
mange gode ting er ogs� den gamle viden.
Otterstr�ms gamle regel om, at der man
kan s�tte to �rreder ud pr. kvadratmeter
holder stik.
   Der er mange interessante betragtninger:
Forsvandt sn�belen fra de vestjyske vand-
l�b, fordi de blev rettet ud, s� yngelen kom
for tidligt til havs? Og hvad med
lystfiskeriets indflydelse: Jan Nielsen sp�r-
ger, om det er rimeligt, at man kan ud-
rense gedder for at sikre en ren lakse-
bestand, og han har et tankev�kkende
regnestykke om, hvor meget en lystfisker
kan fjerne af en bestand. Egne erfaringer,
vel at m�rke.
   Og sikke billeder, den er fyldt med. Det
er altid godt at have kamera med, i s�rde-
leshed n�r man kan bruge det som her.
   Alle der arbejder med vandl�b kan have
gl�de af bogen. Og alle de andre, der
l�ser bogen, vil blive grebet af det sp�n-
dende liv der er i vandl�bene og af det liv,
biologerne lever ved vandl�bene. Og s�
tager den fat i problemer, vi er n�dt til at
tage hul p�, s�som lystfiskeriets indflydel-
se p� fiskebestanden, og rimeligheden i, at
man kan f� lov til at rense en � for "skade-
lige" fisk som gedder.                      BLM.

Nielsen, J. (1994): Vandl�bsfiskenes verden - med
biologen p� arbejde. - Gads Forlag, 202 sider.

Vandløbene - ti år med den nye
vandløbslov

Denne bog, der blev n�rmere omtalt i
sidste nyhedsbrev, udkom i november
som nr. 10 i Milj�styrelsens serie
"Milj�nyt".
   I slutningen af april udkommer bogen
desuden i en engelsk udgave, der bliver
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en god mulighed for at pr�sentere interes-
serede i udlandet for de danske metoder
til forbedringer af vore vandl�b.

Madsen, B.L. (1994): Vandl�bene - ti �r med den
nye vandl�bslov: En samling eksempler p� vedlige-
holdelse og restaurering. - Milj�styrelsen, Milj�nyt
nr. 10, 216 sider. 65 kroner.
Madsen, B.L. (1995): Danish Watercourses. - Mil-
j�styrelsen, Milj�nyt no. 11. 65 kroner.

Værn om bækken

Det er titlen p� en pjece, som en r�kke
amtsr�d, Milj�styrelsen og Landbrugets
R�dgivningscenter sendte ud for et par �r
siden. Den gav en r�kke praktiske r�d til
de landm�nd, der selv skal vedligeholde
deres vandl�b.
   Nu har Milj�styrelsen lavet en film om
samme emne og med samme titel. Den
sendes ud som video-kassette, 16
minutter. Alle amter, kommuner, landbo-
foreninger og landbrugsskoler f�r i l�bet af
maj et gratis eksemplar tilsendt.

Andre publikationer om emnet

Kronvang, B., Gr�sb�ll, P., Svendsen, L.M., Friberg,
N., Hald, A.B., Kjellsson, G., Nielsen, M.B.,
Petersen, B.D. & Ottosen, O. (1994): Restaurering af
Gels� ved Bevtoft: Milj�m�ssig effekt i vandl�b og
de vandl�bsn�re arealer. - Danmarks
Milj�unders�gelser. Faglig rapport fra DMU nr. 110,
88 sider.
Rapporten kan k�bes for 100 kr ved DMU.

Friberg, N., Kronvang, B., Svendsen, L.M., Hansen,
H.O. and Nielsen, M.B. (1994): Restoration of a
channelized reach of the river Gels�, Denmark:
effects on the macroinvertebrate community. -
Aquatic Conservation 4: 289-296.

Madsen, B.L. (1995): Bedre levevilk�r i vandl�bene.
- Naturens Verden 3: 81-96.
(S�rtryk af artiklen kan f�s ved henvendelse til Bent
Lauge Madsen, p� tlf.: 89 20 14 00).


