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Fra Vejen Kommunes hjemmeside

De danske vandløb har altid haft stor betydning for samfundet og den menneskelige 
benyttelse har været mangeartet. Vandløbene har bl.a. været brugt til bortledning af 
menneskelige ”affaldsprodukter”, såsom spildevand, men også udretning og rørlægning 
af vandløbene, for at sikre mere dyrkningsbar jord, har sat sine spor på de danske 
vandløb. Med tiden blev både de fysiske og biologiske vandløbsforhold forringet og 
dyre- og plantelivet fik sværere livsvilkår.

For at modvirke denne negative udvikling er der gennem tiden indført en række 
lovgivninger, som på forskellig vis beskytter vandløbet bl.a. med henblik på om skal 
sikre, at der tages større hensyn til vandløbenes dyre- og planteliv. Målet var, at 
vandløbene igen skulle fungere som levested og spredningskorridor for dyre- og 
plantelivet i det danske landskab, samtidig med at vandløbene fortsat kunne benyttes til 
vandafledning, udflugtsmål m.m. 

http://www.vejenkom.dk/Topmenu/ForBorgere/Vandloeb.aspx�


Det går fremad med ørreden – men langsomt
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Ørredens krav til vandløbet – ”Vandløbsfirkanten”
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Fiskene og Vandrammedirektivet kræver fri passage
(klik på billedet for film)

Klik på det sorte



Passageforhold:
Med henblik på at opnå en så stor naturlig selvreproducerende 
ørredbestand som muligt er det nødvendigt at give 
vandrefiskene fri passage i vandløbene. …Følgende steder er 
der konstateret hindringer for den frie vandring af fisk og anden 
fauna….

Uddrag fra udsætningsplanen for Kongeå 2006



Jo flere skjul (variation) og jo mere spredning ved udsætninger, 
jo flere overlever – ørrederne æder gerne sine små artsfæller

(klik på billedet for film) 




Fiskene vil helst selv og undgår indavl
(klik på billedet for film) 




Hård vedligeholdelse (fjernelse af grus m.m.)

Lintrup Bæk (2003) Stenderup Bæk (2008)



Uddrag fra udsætningsplanen for Kongeå 2006

Vedligeholdelse
For at kunne opretholde en selvreproducerende ørredbestand, er 
det af afgørende betydning, at vandløbsvedligeholdelsen foregår 
så skånsomt som muligt, dvs. at vedligeholdelsen ikke fjerner 
skjul, sten og gydebund.

Under udarbejdning af denne udsætningsplan blev der 
registreret unødig hårdhændet vedligeholdelse i en del af 
vandløbene i Kongeåen. Det drejer sig især om Drenderup
Bæk, Hjarup Bæk (st.14-15), Klebæk, Skanderup Bæk (st.25-
26), hele Eskilbæk, Drostrup Å (st.42-43), Øster Gesten Bæk 
ved Gesten Kærvej (st.54), Andst Bæk øst for Store Andst 
(st.62), Bobøl-Tobøl Bæk (st.74-75), Plougstrup
Bæk, Plougstrup Møllebæk, Siig Bæk, Farris Bæk, tilløb til 
Farris Bæk, Bastrup Bæk, øvre del af Skudstrup Bæk (st.84) og 
den nederste del af Skodborg Bæk.



Lystfiskerne reparerer samfundets skader



Vandet er ved at blive rent 
-nu gælder det fiskepassage, gydemuligheder og levesteder
- forståelse, engagement og samarbejde – hele vejen rundt



Husk lodsejerne og vandløbenes omgivelser (se evt. her)

http://www.odderbaek.dk/�




Kommunens åmand bestemmer over de ”Fysiske forhold”:

Bygninger eller arbejdssteders indretning har stor betydning for, om medarbejderne 
føler sig syge eller generede…..

bst.dk



Vandet er ved at være rent - men der er ikke ret mange ørreder
uden skjul og gydegrus

Sandørken Kannibalørred med sit seneste bytte



Miljøvenlig grødeskæring i Skærup Å
10-doblede ørredbestanden



Vandløbene snævrer sig ind – vær forudseende og gør plads til 
grøde i strømrenden, dvs. netværksskæring etc. ! 
Husk også at sikre lavt vand langs bredderne (max. ca. 20 cm)

Fra
Vandløbene - ti år med den nye vandløbslov

http://www.fiskepleje.dk/upload/dfu/fiskepleje.dk/vandloeb/restaurering/miljoeprojekt.pdf�


Vandløbene snævrer sig ind – vær forudseende !

Fra
Grødeskæring i vandløb - Erfaringsopsamling af metoder, praksis og effekter

http://www2.blst.dk/udgiv/Publikationer/2008/978-87-7279-794-6/html/helepubl.htm�


Vandløbene snævrer sig ind – vær forudseende og gør 
plads til grøde i strømrenden, dvs. netværksskæring etc. !

• Skaber fysisk variation
• Levested for smådyr
• Danner skjul for fisk
• Renser vandet

Planten som bio-entreprenør



Eksempel på bredskjul for ynglen



Undgå sandaflejring og sandørken
i hele vandløbet

Sandfang



Sandfanget skal også fungere 
ved store vandføringer. 

Derfor skal 
- bundbredden være 3-4 * normal bredde
- bunden være ca. 1 m under normal bund
- længden være mindst 20 * normal bredde

Figur fra ”Bedre vandløb”

http://www.fiskepleje.dk/upload/dfu/fiskepleje.dk/vandloeb/restaurering/bedre_vandloeb_ 2008.pdf�


Brug maskiner til at genskabe varierede forhold for smådyr, fisk 
og planter samt gydemuligheder for ørred, lampret m.m.



”Det væsentligste budskab er, at det er 
uhyre vigtigt at sikre fladvandede 

områder (dybder under 30 cm, helst 
mindre) med udhængende 

bredvegetation og vandplanter langs 
bredderne i vores vandløb. 

Vandløbene løber alt for ofte i en 
rende, hvor vanddybden er ens overalt. 
Det kan være godt nok for store fisk –

men hvad nytter det, hvis ynglen 
omkommer kort tid efter klækningen ?

Man skal bl.a. huske dette, når man 
laver gydebanker – men også, når man 

vedligeholder vandløbene og deres 
omgivelser”.

Nielsen (1995)

http://www.fiskepleje.dk/vandloeb/restaurering/mere_infomation.aspx�


Lidt ekstra:
(betydning af opstemninger, tilbud om rådgivning etc.)



Opstemningerne skal fjernes
Strygene er vandløbenes lunger, hvor bl.a. laksefiskene kan gyde, og ynglen kan leve.
Opstemningerne er blodpropper, som har ødelagt strygene og spærrer for fiskene.

Opstemning

Fødekanal

Oprindeligt vandløb
(død å)

Her lå et stryg

Her lå et stryg



Gudenå ved Vilholt Mølle 2002

Aarestrup m.fl. (2006)

En stor del af faldet og vandløbene er ødelagt af opstemninger

Her lå et stryg

http://www.fiskepleje.dk/upload/dfu/fiskepleje.dk/vandloeb/restaurering/opstemningerforarmelseafvandloebene.pdf�


Gudenåen før og efter fjernelsen af dæmningen ved Vilholt Mølle i 2008.
Fra elendighed til registreret ørredrekord i store vandløb. Læs artikel her.

Elektrofiskeri 3. sept. 2009 ved Voervadsbro Kro (1 km opstrøms 
Vilholt Mølle), hvor der var over 1.600 stk. ½-årsfisk på 160 m vandløb.

http://www.sportsfiskeren.dk/node/27750�


Fisk er gode som pædagogisk værktøj
Se evt. omtale på Miljøministeriets hjemmeside her

Horsens Folkeblad 2. sept. 2009

http://www.skovognatur.dk/Nyheder/September2009/Vilholt_fiskeundersoegelse2009.htm�


Mange muligheder for tilskud til vandløbsrestaurering 
– bl.a. kan FERV give op til 50 % tilskud frem til 2013 (ansøgningsfrist 1. april)

http://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid={C61E8984-C14E-4248-BE29-2E3F0BD9F35A}�


DTU Aqua undersøger de danske vandløbs fiskebestande 
ca. hvert 6.-8.år og beskriver det i udsætningsplaner.

Læs de seneste resultater på www.fiskepleje.dk
Evt. direkte her

http://www.fiskepleje.dk/�
http://www.fiskepleje.dk/vandloeb/udsaetning/oerred/her_finder_du_planerne.aspx�


DTU Aqua’s to fiskeplejekonsulenter dækker hele landet 
og kommer gerne med gode råd til private, myndigheder og konsulentfirmaer
http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx

http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx�


DTU Aqua i Silkeborg undersøger både søer, vandløb og 
fjordområder. Tilmeld dig og få en mail om nyheder fra 
fiskepleje.dk.

http://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid={C61E8984-C14E-4248-BE29-2E3F0BD9F35A}http://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx�
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