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Ifølge den gældende vandplaner: Behov for begrænsning af 
vandindvindingen i  omkring 18 % af danske vandløb – risiko for 
manglende målopfyldelse, der til dels skyldes mangel på vand. 
 
Det er de små vandløb der er fare  
 
Manglen på vand er et sommerproblem – det regner mere og der er 
mindre fordampning om vinteren. Derfor kan vandindvinding 
medfører kritisk lav vandføring om sommeren i mindre vandløb. 
 
Lavvandføring kan bl.a. medføre aflejring af slam, iltsvind og  en 
stigning i vandets temperatur. 
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Fokus i DK men også i udlandet – søgning i Google 
Scholar med søgeordet ”low flow river” gav 2 millioner hit 
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- Ændring i tilgængeligt habitat 
 

- Stress som følge af øget temperatur 
 

- Stress som følge af afledte adfærdsændringer 

»Biologiske effekter 



De forskellige arter, har forskellige habitatpræferencer – 
nogle foretrækker hurtigt strømmende vand over en 
grusbund, mens andre foretrækker mindre vandhastighed. 
 
For den enkelte art, kan ændring i habitatudbud og 
dermed mængden af individer, forudsiges vha. 
habitatmodellering 

»Fisk – tilgængeligt habitat 

Clausen mfl. 2006 



Ledreborg Å 

»Fisk 

Clausen mfl. 2006 



»Smådyr – tilgængeligt habitat 



Hille et al. 2014 

Mindre vandføring medfører: 
Finere substrat 
Mere mudder 
Højere temperatur 
Mindre ilt 
Lavere vandhastighed 





»Smådyr og fisk - temperatur  
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- Øvre og nedre dødelig grænse B.T. 
- Øvre og nedre grænse for klægning af B.rhodani æg 
- Øvre og nedre grænse for optimal vækst B.T. 



Højere temperatur 
giver mindre 
kropsstørrelse ved 
modenhed 
(overgang til 
voksenstadiet)  

»Smådyr - temperatur 
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Equivalent to a 10-50 % 
decrease in body size 



Forsøg med fisk viser, at reduceret 
vandføring resulterer i stressede 
fisk pga: 
 
- Øget svømmelængde 
 
- Generelt højere aktivitetsniveau 
og flere territoriale kampe 
 
- Nedsat vækst, stress, højere 
prædation og lavere fitness. 
 
 

»Fisk - adfærd 



I forhold til forvaltningen på området – herunder tilladelse til 
indvinding – er det store spørgsmål: 
 
Hvornår er der for lidt vand – særligt ift. den Økologiske tilstand?  
 
Den nuværende retningslinjer er ift. Qmin er fra 1979: 
 
Målsætning om Høj Økologisk tilstand – maks 5 % reduktion af Qmin 
 
Målsætning om God Økologisk tilstand – maks 10-25 % reduction af 
Qmin 
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Hvad siger eksperterne? 



Qmin dur ikke! 
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Analyserne i rapporten baseret på data fra mellemstore og store 
vandløb (Type 2 og 3). 
 
Der mangler altså undersøgelser af sammenhæng mellem den 
Økologiske tilstand og vandføring i små vandløb – hvor effekten af 
vandindvinding må formodes at være størst. 
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»Virkemidler 



På den lange bane: 
 
Begrænsning af vandindvinding 
 
 

»Virkemidler 



 
Kompensationspumpning 

»Valg af virkemidler 

Foto: Jens Rasmussen 



»Valg af virkemidler 

 
Udledning af renset spildevand 
 
Opstuvning og kontrolleret udledning af 
overfladevand, under hensyntagen til temperatur 
og vandkvalitet 
 
Flytning af kildepladser 
 



 
Virkemidler under vandplaner til forbedring af de 
fysiske forhold i vandløb: 
 
 Hvis lav sommerføring kan med fordel anvendes: 
  
 Genslyngning, hvor de ånære arealer inddrages som 
 vandmagasiner. 
  
 Dimensionering af profiler og vandløbstracér 
 tilpasset begrænset sommervandføring og derved  
 optimering af habitatudbuddet. 
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»Valg af virkemidler 

Generelt: 
 
Forbedring af de fysiske forhold – gode og varierede 
fysiske forhold kan til en vis grænse kompenserer for 
nedsat vandføring 
 
  
  

Clausen mfl. 2006 



Follow ALECTIA 
www.linkedin.com/company/alectia 
www.alectia.com 
 

»Tak for opmærksomheden! 
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