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Opsamling opgave 1
Tilløb til Følpøt Bæk (o688) nord for Kibæk
• 1,1 km
• Fald: 11,5
• Slyngningsgrad 1,01
• DFI 0,26
- Beskrivelse: Fint mindre vandløb med godt fald. DVFI
på 5 i 2014, samt 16 ørreder pr. 100 meter i 2016.
Vandløbet ligger opstrøms spærring i Kibæk, derfor er
ørredtæthederne fornuftige spærringen taget i
betragtning. Vandløbet er vurderet som værende
kunstigt, og udgår på den baggrund af
vandområdeplanerne.

Beskrivelse fortsat.
• Af høje målebordsblade fremgår det at der har været en
naturlig afvanding i området. Dog er det ikke tydeligt,
hvorvidt der tidligere har været et naturligt vandløb eller ej.
Her må det dog bemærkes, at det meget sandsynligt at så
små vandløb ikke er blevet indtaget på de høje
målebordsblade. Topografisk taler meget for at der tidligere
har været et naturligt vandløb i vandområdet.
Herning Kommunes vurdering:
• Kommunen vurderer at det tvivlsom hvorvidt vandområdet
er kunstigt eller ej. Forhold taler dog for at vandløbet er
naturligt. En samlet betragtning af vandområde (på
baggrund af DVFI og fisk), gør at kommunen vurderer at
vandløbet bør indgå i vandområdeplaner og ikke udgå som
værende kunstigt.

Opgave 1 Varde
• Sædding Bæk (o3089)
• Mellemliggende strækning – må pr. definition ikke pilles
ud når det er bindeled til et målsat vandløb opstrøms.

Opsamling opgave 2 RKSK
• Brejningaard Bæk (o6023_y)
• Den kommunale del af vandløbet er et naturligt vandløb, mens den i
vandområdeplanen angivet strækning dels er ukorrekt angivet, og angivet
som kunstig.
• Kommunens vurdering: Kun den kommunale del bør indgå i
vandområdeplanen.

Opsamling opgave 2 RKSK
• Ganer Å –kommunens vurdering
• Strækningen (o9019) på 1,253 km der ligger mellem
Hestholm Sø og tilløb af Kirke Å er kanaliseret og kan
betragtes som stærkt modificeret vandområde.

Opsamling opgave 2 RKSK
• Madum Å (o8708) – kommunens vurdering
• Madum Å er, på strækningen der går nord syd, anlagt
som en landkanal og kan derfor betragtes som stærkt
modificeret.

Øvre del af Madum Å (o8710_x)
•
-

6,8 km
Fald 999
Slyngningsgrad 1,18
DFI 0,25

•Beskrivelse: DFI fra 2016 ved Troldtoftvej (øvre del af vandområdet) 0,42. Der er desuden
målopfyldelse på DVFI i vandområdet. DVFI er dog primært ældre data, men nyeste data fra den
nedre del fra 2016 har ligeledes DVFI 5.Fiskeundersøgelser fra 2014 på tre stationer gav ingen
ørredtætheder. Størstedelen af vandområdet ligger i natur eller ekstensivt dyrkede arealer, om end
der også er områder hvor der snitflader med intensivt dyrkede arealer. Megen sand i vandløbet, og
kun lidt groft substrat.

Øvre del af Madum Å (o8710_x)

Beskrivelse fortsat.
• Jf. Planer for fiskepleje, så vurderes det at vandløbet kan forbedres
væsentligt såfremt der udlægges grus og laves profil indsnævringer.
Højkurver for det omkringliggende terræn viser ikke en tydelig ådal.
Vandløbet dog så dybt i terræn og med så gode faldforhold, at eksempelvis
udlægning af groft substrat ikke vurderes at kunne laves uden at forringe
afvandingsmæssige interesser væsentligt. Det bemærkes at der muligvis er
problemer med surt vand i vandløbet, som skal afhjælpes.

Øvre del af Madum Å (o8710_x)
Herning Kommunes vurdering:
• Kommunen vurderer vandområdet hovedsageligt ikke er
stærkt modificeret (på baggrund af DFI og DVFI). Dertil
vurderer kommunerne, at mindre indsatser uden markant
påvirkning af afvandingsmæssige interessenter kan løfte
vandløbet mod målopfyldelse.
Holstebro kommunes vurdering
• Vi oplever at strækninger mht. Madum Å i Holstebro
Kommune har en god vandløbskvalitet som er i løbende
fremgang når man kigger på DVFI. Der er
målsætningsopfyldelse for vores del af vandløbet med
strækninger, som også kan opfylde kravet om høj økologisk
tilstand med DVFI =7, hvorfor vi ikke ønsker at pege på
strækningerne i Holstebro kommune til stærkt modificerede
eller kunstige.

Opsamling opgave 2 RKSK
• Nørby Landkanal (o8631)
• Strækningen består af to vandløb, som er omfattet af et kommunalt
regulativ med betegnelsen Boling-Faurby Bæk og Vibkær Bæk. Begge
vandløb må betegnes som naturlige.
• Begge vandløb er omfattet af spildevandsindsatsen i det åbne land, hvor
alle enkeltudleder skal have etableret forbedret spildevandsrensning i
2018. Problemer omkring rensningsanlæg i Lem. Kommunen ønsker derfor
at disse vandløb ikke indstilles som stærkt modificeret.

Opsamling opgave 2 Herning
Lustrup Bæk (rin_1.8_00349 ) ved Skarrild
- Længde 2,06 km
- Fald 3,82
- Slyngningsgrad 1,27
- DFI 0,34

-

Beskrivelse: Lustrup Bæk ved Skarrild er et det fineste vandløb i oplandet til
Ringkøbing Fjord i Herning Kommune. Krystalklart vand fra toppen til udløb. Dog
med en mindre strækning på ca. 350 meter som ligger i opstuvningszonen ved
andet dambrug (opstrøms Skjernvej), hvor der er let okker påvirkning (langt under
0,5 mg/l). Spærringen ifbm. dambruget er en 100% spærring, men på trods heraf er
der naturlig ørred yngel selv på de øverste strækninger.

Beskrivelse Lustrup Bæk fortsat:

• I 2016 konstateret 294 ørred yngel / pr.100 meter. Hvert år trækker der mange
havørreder op og gyder på strækningen nedstrøms spærringen. Vandløbet
løber udelukkende i ekstensiv dyrkede arealer eller naturarealer. Bliver der
skabt passage ved spærringen, vil der uden yderligere indsatser komme
målopfyldelse på den øvre del – hvor der i dag allerede er en naturlig
ørredbestand af bækørreder. Meget fint vandløb med rigtig gode fysiske
forhold i hele vandområdet (med undtagelse af stuvningszonen ved
spærringen).

Beskrivelse Lustrup Bæk fortsat
• To DVFI stationer i Lustrup Bæk nedre del og øvre
del:
• Øvre del: DVFI 6 i 2017, og DVFI 5 i 2015 og 2016
• Nedre del: DVFI 5 i 2017, 2016 og 2015.
Kommunens vurdering:
• Lustrup Bæk er et af kommunens absolutte bedre
vandløb, og de fysiske forhold er ikke stærkt
modificerede i en grad, der gør at vandområdet
kommer i betragtning til nedklassificering.

Rind Å
• Øvre del af Rind Å
- 4,9 km
- Fald 999
- Slyngningsgrad 1,33
- DFI 0,27

Beskrivelse: Nyere DFI fra 2015 og 2016 er henholdsvis 0,34 og 0,37 på nedre del
af vandområdet. Der er pt. målopfyldelse i vandområdet på smådyr DVFI 5. Lige
umiddelbart nedstrøms vandområdet er de ri 2016 fundet 182 ørred og
lakseyngel pr. 100 m. I den øverste del af vandområdet er der dog ikke fundet
fisk, derfor manglende målopfyldelse på fisk.

Beskrivelse Rind Å fortsat.
Tre okkeranlæg i øvre del af Rind Å (umiddelbart opstrøms vandområdet).
Rensegraden er god, og der blev i 2016 oprenset et af okkeranlæggene. I den øvre del
af vandområdet mellem Snejbjerg Vej og Vardevej er der fysiske forhold noget
forringede (kanaliseret, sand og ringe fysisk variation). Oplandet er i overvejende
grad intensiv dyrket på denne strækning. Nedstrøms Vardevej ændrer vandløbet
karakter og de fysiske forhold er væsentligt bedre. Her ligger vandløbet primært i
natur og ekstensivt dyrkede arealer, og vandløbets fysiske variation er fin. Den er
veldefineret ådal i Rind Å i hele vandområdet.
Kommunens vurdering:
• De fysiske forhold i Rind Å (o8658) nedre del er gode, hvorimod den øvre del
forringede. En samlet betragtning af Rind Å er at størstedelen af vandområdet
ikke er stærkt modificerede, og vandområdet dermed ikke er kandidat til
nedklassificering. Som bemærkning til den øvre del, er at de terrænmæssige
forhold er gode ift. eventuel større restaurering, om end mindre tiltag muligvis
kan være tilstrækkelige til at løfte den øvre del.

Opsamling opgave 2 Vejle
• Dybvad/Styvel Bæk (o8516_x)
• Hovedparten af vandløbet er dybt nedskåret, dog er der kortere
strækninger hvor der er lidt fald med stenbund.
• Vejle kommune ser gerne at Styvel Bæk bibeholder sin nuværende status,
da det strækningsvis vil være muligt at opnå en god økologisk tilstand.
Dette skal ses i lyset af et ok fald (2,6 ‰), en god slyngningsgrad (1,5^*) og
nogenlunde fysisk indeks (0,32). 7 ejendomme i oplandet kan imødese krav
om forbedret spildevandsrensning, for at forbedre faunatilstanden i
vandløbet. *rettet værdi fra 1,06

Opsamling opgave 2 Vejle
• Farre Bæk – flere strækninger
• Etableret vådområde og restaureret

Vejle kommunes vådområde
projektareal

Opsamling opgave 2 Vejle
• Karstoft Å (o8569_x)
• Der er lavet forundersøgelse til vådområde lodsejermodstand (ikke landmænd) har stoppet projekt.
Meget okker og derfor etableret 5 okkeranlæg med
statslige midler. Ligger visse steder 1.5 meter u terræn.
Der er lagt gydegrus i. Der er ørreder i vandløbet og
måske laks. Vejle anbefaler at Karstofte Å ikke indstilles
som stærkt modificeret.
• DVFI = 5
• DFI = 0,60
• SG = 1,11

Opsamling opgave 2 Vejle
• Karstoft Å/Bækgaard (o8569y)
• På ca. 25-30 % af strækning udlagt gydegrus, genslynget
1 km (15%). Der er etableret sandfang. Genåbnet 150200 meter rørlagt strækning. En del af vandløbet er dybt
nedgravet. Der er godt fald og fine DFI.
• Anbefaler den ikke indstilles som stærkt modificeret.

Opsamling opgave 2 Varde
• Østerbæk (o8572_x)
• Indsats i vandplan 2 med okkeranlæg og udlægning af
grus

Fælles skrivelse vandråd.
•

Mad og hygge

