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Teknisk notat om vandløb – nedbør, vandstande, grødeskæring, Ringkøbing Fjord, 
klima m.m. 

Nedenstående indeholder både generelle betragtninger/oplysninger om afstrømning i vandløb, som i 
hovedtrækkene er fuldt gyldige, og konkrete data som bygger på valide registreringer. 

 

Lovgivning på området 

Vandløbsloven 

Vandløbsloven har to formålsparagraffer dels tilstræbes, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, 
navnlig overfladevand, spildevand og drænvand, og dels skal fastsættelse og gennemførelse af 
foranstaltninger efter loven ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, 
som fastsættes i henhold til anden lovgivning.  

Vandløb inddeles i offentlige og private. For offentligt vandløb skal kommunen udarbejde et regulativ, 
som foruden en tydelig betegnelse af vandløbet skal indeholde bestemmelser om: 

1. Vandløbet skikkelse eller vandføringsevne  
2. Vandløbets vedligeholdelse 
3. Retten til sejlads 
4. Restaureringsforanstaltninger 
5. Beslutninger om friholdelse af arealer langs vandløb 

Kommunen er vandløbsmyndighed for både private og offentlige vandløb. Afgørelser efter 
vandløbsloven skal meddeles skriftligt til berørte myndigheder, privatpersoner, som har en individuel, 
væsentlig interesse i at få kendskab til afgørelsen samt foreninger og organisationer, som må antages, 
at være klageberettigede. 

Afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet bortset fra afgørelser om erstatning og 
andre økonomiske spørgsmål samt ulovlige forhold (vandløbslovens § 54a). 
Taksationsmyndighederne træffer afgørelse i sager af økonomisk art, hvis vandløbsmyndigheden ikke 
kan opnå forlig. 

 

Naturbeskyttelsesloven  

Næsten alle offentlige vandløb og mange private vandløb er omfattet af naturbeskyttelsesloven. I 
vandløb omfattet af naturbeskyttelsesloven må der ikke foretages ændringer i tilstanden. Det gælder 
dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejde. 

 

Vandområde 

Vandområdeplaner er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i 
Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand. Alle vandområder, som er omfattet af 
vandområdeplaner, skal opnå god tilstand. God tilstand er opnået for overfladevand, når både den 
økologiske tilstand og den kemiske tilstand er god. For kunstige og stærkt modificeret vandområder er 
miljømålet godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand.  

De økologiske kvalitetselementer for vandløb omfatter fisk, smådyr, planter og alger. 
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Okkerloven 

Okkerloven har til formål at forebygge og bekæmpe okkergener i vandløb. Udgrøftning og dræning 
inden for jordbrugserhververet i okkerpotentielle arealer, må ikke påbegyndes uden godkendelse. 

 

Vandføring 

Et forhold som påvirker vandstand i vores vandløb er vandføringsevnen, som er bestemt af vandløbets 
bredde, dybde og vandløbets fald samt strømningsmodstanden.  

Faldet (bundhældning) aftager fra vandløbets udspring, hvor faldet er stort, til vandløbets udløb, hvor 
faldet er lille. 

Stort fald giver hurtig strømning. 

Lille fald giver langsom strømning.  

Dybe vandløb kan føre mere vand end grunde vandløb. 

Dog. Der skal være et passende forhold mellem bredde og dybde. Dette, fordi der er et forhold mellem 
et vandløbs tværsnit, sammenholdt med vandløbets beskyllede omkreds. (beskyllet omkreds er den 
samlede længde af vandløbets berøring med vandløbssiderne og bund, hvor jorden yder modstand 
mod vandets bevægelse) 

 

Illustration af tværsnit 

 

Illustration af beskyllet omkreds 

Generelt indebærer dette, at et smalt dybt vandløb, kan føre lige så meget vand, som et bredt grundt 
vandløb, uanset at det for lægmand kan synes at være modsat. Se nedenstående illustration, der er 
udformet, så de fører samme vandmængde.  
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Illustration af smalt-dybt vandløb og bredt-grundt vandløb, der begge giver samme vandføring. 

 

St. 
Bredde 
m 

Vandføring i 
m3/s 

Dybde 
m 

Middelhastighed 
m/s 

1 5,110 0,610 0,300 0,380 

2 1,000 0,610 0,721 0,490 

 

Bemærk vandets hastighed i de to tværsnit (Middelhastighed m/sec). 

Med hensyn til bredde, dybde og fald er disse elementer reguleret i det enkelte vandløbs regulativ, 
hvilke skal overholdes. I forhold til strømningsmodstanden spiller planterne, også kaldet grøden en 
væsentlig rolle. Der er dog betydelige variationer fra år til år i grødens betydning for 
vandføringsevnen, hvilket igen har betydning for, hvor meget vandstanden falder, når der 
grødeskæres. Det skyldes især, at planternes væksthastighed er meget afhængig af de klimatiske 
betingelser. En varm sommer med meget sol giver hurtig plantevækst, og dermed påvirker planterne 
vandføringsevnen mere en varm sommer, end de gør en kold sommer med langsom plantevækst. 
Samtidig yder forskellige plantearter forskellig grad af modstand mod vandets strømning. Planter med 
fleksible stængler, som karakteriserer de egentlige vandplanter, yder eksempelvis langt mindre 
modstand mod strømningen end planter med mere stive stængler, som karakteriserer mange 
sumpplanter.   

I et specialeprojekt foretaget ved Aarhus Universitet har man undersøgt effekten af grødeskæring på 
vandstanden i 126 danske vandløb i perioden 1990 – 2012, hvor i alt 3.086 grødeskæringer blev 
registreret. Formålet med undersøgelsen var at få sat tal på, hvor meget vandstanden falder, når der 
grødeskæres. Samtidig var formålet at undersøge, om der var en sammenhæng mellem, hvor ofte der 
skæres, og hvor hurtigt planterne vokser frem igen efter en grødeskæring. 

Undersøgelsen viste, følgende: 

 Effekten af grødeskæringen på vandstanden var at vandstanden falder i sommerperioden med 
gennemsnitlig 16 cm i vandløbene. 

 Planternes genvækst varierer med tidspunktet for grødeskæringen og med antallet af årlige 
grødeskæringer. Genvæksten er størst i juni måned, hvor planternes vækst giver en 
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gennemsnitlig vandstandsstigning på 0,41 cm/dag, mens der ingen genvækst er i efteråret. I 
oktober måned kan registreres en negativ genvækst, hvilket betyder at planternes biomasse 
henfalder. 

 Genvæksten er størst i de vandløb, der skæres hyppigst. Genvæksten stiger fra gennemsnitligt 
0,04 cm/dag ved 1 årlig skæring til gennemsnitligt 0,6 cm/dag ved mere end 6 årlige 
skæringer. 

 Hvis grødeskæringshyppigheden øges, vil der i mange vandløb være en risiko for, at 
grødeskæringsbehovet samtidig stiger. Det skyldes, at hyppig skæring fremmer netop de arter, 
der har hurtig genvækst, og så skal der skæres endnu hyppigere. Der er ingen tvivl om, at 
konsekvensen af at intensivere grødeskæringen i vandløb, der ikke allerede skæres hyppigt, er, 
at man fremprovokerer en situation, hvor der skal skæres endnu hyppigere for at bevare den 
samme afvanding. 

Undersøgelse viser, at grødeskæring, som den praktiseres i dag i de mellemstore og store vandløb, har 
en række begrænsninger i forhold til at bidrage til at sikre afvandingen af landbrugsarealer. Det 
skyldes primært to forhold. For det første opnår man kun en ganske begrænset vandstandssænkning – 
gennemsnitligt 16 cm i sommerperioden og mindre i forår og efterårsmånederne, når der 
grødeskæres. Samtidig kan grødeskæring ikke bidrage til at sikre afvandingen i vinterperioden og det 
tidlige forår, hvor nedbørsmængderne og dermed afstrømningen er størst. Det skyldes, at der enten 
ikke er grøde, hvilket gælder for de fleste vandløb, eller at der kun er en begrænset mængde. For det 
andet kan en intensivering af grødeskæringen betyde, at behovet for at grødeskære øges, uden at 
afvandingen på sigt bliver bedre. Man kan ende i en situation, hvor der skal grødeskæres hver 2.-3. uge 
for at sikre en given afvanding. På denne måde kan man ende i en negativ spiral, hvor man stimulerer 
væksten af de arter, der tolererer grødeskæringen, hvilket også er de arter, der har den største 
genvækst efter en skæring. 

I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi tilsvarende vandstandsregistreringer med hensyn til effekten af 
grødeskæring, som beskrevet i undersøgelsen ovenfor. 

Vanstanden logges kontinuerligt i vandløbet, hvilket udtrykkes i en graf. En grødeskæring fremgår 
tydeligt ved at grafen viser et lodret fald i vandstanden. Nedenfor ses en række eksempler for vandløb 
i kommunen, hvoraf vandstandsfaldet udtrykt i cm fremgår. 
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Grødeskæring juli 2017. 

 

Grødeskæring juni 2018. 
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Grødeskæring august 2019 

 

Grødeskæring juli 2018. 
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Grødeskæring august 2019. 

 

Grødeskæring juli 2018 
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Grødeskæring juli 2019 

 

Heraf følger, at effekten af grødeskæring i de registrerede vandløb er et gennemsnitligt vandstandsfald 
på 13,3 cm, hvilket falder meget godt i tråd med undersøgelsen foretaget af Aarhus Universitet. 

Endvidere findes at genvæksten efter grødeskæring ligger et sted mellem 2 til 6 uger. 

I henhold til vedtagne vandløbsregulativer må vandløbene kun grødeskæres i 2/3 bredde af 
regulativmæssig bundbredde. Det vil sige at er vandløb som har en regulativmæssig bundbredde på 3 
meter må skæres i en bredde på 2 meter. Således efterlades der ved grødeskæring altid 1/3 af grøden i 
vandløbene. Hvor meget vil det være muligt at sænke vandstanden i vandløbene yderligere ved at 
skære vandløbene i fuld bredde? 

Ved at lave en vandspejlsberegning (hertil benyttes programmet VASP) kan man få et tal herfor. 
Forudsætningerne for at lave en sådan beregning er, at der laves to beregninger – en beregning af 
vandspejlet med grøde og en beregning af vandspejlet uden grøde. Dette styres af det såkaldte 
manningtal, som er et udtryk for ”ruheden” (grøden) i vandløbet. Endvidere skal 
afstrømningsmængden være den samme i begge beregninger, hvorved det er muligt at sammenligne 
højden af de to vandspejle som kommer ud af beregningerne. 

Resultatet kan udtrykkes via to grafer, hvorved man får en direkte sammenligning af vandspejlene, jf. 
nedenfor. 
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Graf for vandspejlsberegning i VASP 

Af grafen fremgår således, at en grødeskæring i fuld regulativmæssig bredde betyder et yderligere 
vandstandsfald på 6 cm. Dette svare godt overens med at vandstandsfaldet i Tim Å, (som 
beregningerne bygger på) ved grødeskæring i 2/3 af regulativmæssig bundbredde er 12 – 13 cm. 

 

Vandstande og grødeskæring i vandløb 

Vandstanden i vores vandløb afhænger især af vandføringen, altså hvor meget vand der strømmer i 
vandløbet. Meget nedbør giver høje vandstande og ingen nedbør giver lave vandstande. Dette kan 
illustreres ved f.eks. at sammenholde nedbørsdata for efterårsmånederne 2019 i Ringkøbing-Skjern 
Kommune med vandstanden i det mellemstore vandløb Lydum Å (beliggende i den sydlige del af 
kommunen), jf. nedenstående graf. Vandstanden i vandløbet ligger fra 0,75 til 1,90 meter. 

Heraf ses tydeligt, at meget nedbør medføre en højere vandstand i vandløbet. Samtidig kan ses en 
udvikling hen over efteråret. Frem til og med den 26. oktober 2019 giver høje nedbørstal også høje 
vandstande. Den 26. oktober faldt der 30.8 mm. nedbør, hvilket medfører en vandstand i vandløbet på 
1,88 meter den 27. oktober. Men herefter ses at selv mindre nedbørstal giver høje vandstande. Den 4. 
november 2019 falder der 18,3 mm. nedbør, men vandstanden stiger alligevel til 1,90 meter. Dette 
vurderes at være et udtryk for, at nu er jorderne så mættede med vand at disse ikke kan opsuge mere 
nedbør, hvorfor al nedbør løber til vandløbet. Endvidere er vi så langt henne på efteråret, at der også 
kun sker en yderst begrænset fordampning af den nedbør som falder på jorden. 

Af vandstandskurven ses at år denne topper efter nedbør, så falder den meget hurtigt igen. Det er ikke 
således at vandstanden forbliver på toppen i flere dage efter at nedbøren er stoppet eller aftaget. 
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Vedligeholdelse – Grødeskæring kontra oprensning 

Det er vigtigt, at skelne mellem grødeskæring og oprensning. Grødeskæring er fjernelse af 
plantematerialer fra vandløbet. Oprensning er opgravning af løse aflejringer i vandløbet. 

Oprensning er ikke en del af den kontrakt, der indgås med entreprenøren. Denne omhandler primært 
grødeskæring. 

I vandløbsregulativerne bekrives de forhold der gælder for vedligeholdelsen: 

 Vandløbets dimensioner og/eller vandføring 
 Hvor mange gange grøden skal slås 
 Hvornår og hvordan grøden skal slås 
 Hvilke betingelser der skal være til stede for at foretage oprensning af vandløbet 
 Hvornår og hvordan der skal renses op 
 Vandløbsmyndigheden er pligtig til at udføre vedligeholdelsen som beskrevet i loven og i 

vandløbsregulativerne – hverken mere eller mindre. 
 

Grødeskæring kan udføres ved forskellige metoder: 

 Håndarbejde udføres med le eller motorle samt greb. Åmændene går nede i vandløbet, hvor de 
slår grøden og kaster den på marken. 

 Maskinarbejde udføres med mejekurv. Mejekurven er monteret på en traktor, gravemaskine 
eller rendegraver. Køretøjet kører på marken i det arbejdsbælte, der i regulativet er udlagt 
langs vandløbet. 

 Grødeskærerbåd er en båd med påmonteret klippere. Grødeskæringen sker normalt ved at 
båden sejler mod strømmen, mens klipperne klipper i bund i strømrenden. 

 Grøden driver normalt til grødeopsamlingspladserne, hvor spærringer sikrer, at det kan tages 
op med grab på lastbiler og køres væk. 

 

Oprensning udføres således: 

 Ved henvendelse om ændrede dimensioner eller ændret afledning af vand, vil 
vandløbsmyndigheden få foretaget en opmåling af vandløbet eller strækningen. 

 Der kan først blive tale om oprensning, hvis opmålinger viser, at vandløbets dimensioner eller 
vandføringsevne er ringere end beskrevet i regulativet. 

 Vandløbsmyndigheden må ikke rense op, hvis regulativets bestemmelser er overholdt. 
 Oprensning udføres normalt af en gravemaskine eller traktor med påmonteret skovl. 
 Fyldet som graves op, indeholder sand, mudder, plantedele og planterødder. 

 

Ringkøbing-Skjern Kommunes procedure ved henvendelse om sand/sediment i vandløb 

Proceduren i Ringkøbing-Skjern Kommune ved lodsejerhenvendelser vedrørende at vandet står for 
højt i vandløbene er, at: 

1. Der foretages GPS-opmåling af pågældende vandløbsstrækning (kommunen råder over eget 
GPS-udstyr, hvorfor det ikke er nødvendigt at entrere med en privat praktiserende 
landinspektør). 

2. I selve opmålingen foretages koordinatopmåling af bundkoter, bundbredder, skræntanlæg og 
eventuelt vandspejle. 
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3. Opmålingsdata ”hældes” ind i vandløbsprogrammet VASP, hvor opmålingsdata kan 
sammenlignes med regulativdata. 

4. Resultaterne fra VASP udtrykkes med længde- og tværprofiler. 
5. Lodsejer informeres om, at der enten skal fortages afgravning af vandløbet, eller om vandløbet 

ligger som det skal i henhold til regulativet for vandløbet. 
 

Nedenfor ses eksempler på henholdsvis et længdeprofil og tværprofiler. 

 

Kote i m DVR90 1:50

Længdeprofil

Venner Å

Dybeste bundkote i tværprofilomåling d. 23. august 2021
Regulativ 2014 inkl. bygværker m.m.

Station i m  1:20000VASP 04-05-2022 / MJ   ProjektID : 8559-10629
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Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:50
Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50

Tværprofiler

Venner Å

Tværprofilopmåling d. 23. august 2021
Regulativ 2014 inkl. bygværker m.m.

VASP 04-05-2022 /  MJ   ProjektID : 8559-10629
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Vedligeholdelse – erstatning 

Vandløbsloven indeholder en bestemmelse om, at mangelfuld vedligeholdelse kan medføre 
erstatningspligt for skader på opstrøms liggende ejendomme mv. Skader skal kunne henføres til den 
manglende/mangelfulde vandløbsvedligeholdelse. Sådanne erstatningskrav mod kommunen eller 
private kan rejses som et civilt søgsmål ved domstolene eller ved Taksationsmyndigheden. 

 

Oprensningsretten i henhold til vandløbsregulativet kan fortabes 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, må der ikke foretages ændring i tilstanden af vandløb 
eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen (før 1. januar 
2007 amtsrådet) er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelses-
arbejder. 

Grødeskæring, opgravning af grøde eller aflejret materiale samt nedskredne brinker er typisk 
arbejder, som falder ind under begrebet sædvanlig vedligeholdelse. 

Hvad der i øvrigt kan henføres under begrebet vil i nogen grad afhænge af den hidtidige driftsform af 
de tilstødende arealer og de intervaller, der har været mellem de periodiske oprensninger. Hvor de 
tilstødende arealer er åbne og terrænet er fladt, vil oprensningen ofte være tilpasset rytmen i driften af 
arealerne samt vandløbenes lave hastighed. Her er det således almindeligt, at der ikke går ret lang tid 
mellem oprensninger i vandløbene. Hvor der derimod er gode skyggeforhold samt højere 
vandhastighed, vil det være almindeligt, at der går lang tid mellem oprensningerne. 

I sådanne tilfælde vil der kunne forekomme flere aflejringer, udskridninger m.v. og derfor være 
anledning til at foretage en kraftigere oprensning end i tilfælde, hvor vandløbene er oprenset med 
kortere tidsintervaller. 

Hvis et vandløb ikke er blevet oprenset over en meget lang periode og derfor i væsentlig grad har 
ændret skikkelse, vil en oprensning, som tilbagefører det i dets ”oprindelige” skikkelse kunne 
betragtes som en regulering, som der dermed i første omgang skal søges dispensation til efter 
Naturbeskyttelsesloven – og, hvis den gives, udarbejde et reguleringsprojekt efter Vandløbsloven. 
Dette vil i særlig grad kunne være tilfældet, hvis det må betegnes som atypisk eller i strid med 
almindelig vedligeholdelsespraksis, at der er forløbet så lang tid. 

Tidsintervaller på oprensninger mellem ca. 7 til 10 år kan karakteriseres som at høre under sædvanlig 
vedligeholdelse.  

 

Nedbør 

Året 2019 er sammen med året 1999 det mest nedbørrige år, DMI nogensinde har registreret. På 
landsplan faldt der i 2019 905 mm. nedbør, medens der i Ringkøbing-Skjern Kommune faldt 1076 mm. 
nedbør.  

Nedenstående graf viser nedbørstallene på landsplan og i Ringkøbing-Skjern Kommune i tidsperioden 
fra 2011 til og med 2021. 
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Nedbør 2011 – 2021. Data er hentet fra DMI´s vejrarkiv. 

I perioden ses, af den stiplede blå linje, at der på landsplan er en svagt faldende nedbørstendens. I 
Ringkøbing-Skjern Kommune ses en status quo nedbørstendens ved den orange stiplede linje.  

Forklaringen på den megen nedbør i 2019 skal i høj grad findes i den rekordhøje nedbørsmængde som 
faldt i efterårsmånederne. På landsplan faldt der 349 mm. nedbør, medens der i Ringkøbing-Skjern 
Kommune faldt 454 mm. nedbør.  

Af nedenstående graf ses nedbørstallene for efteråret 2011 til og med 2021 på landsplan og i 
Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Modsat de årlige nedbørstendenser, så viser grafen at der en stigende nedbørstendens i 
efterårsmånederne. På landsplan er stigningen større end i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor 
stigningen er svagere.  
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Nedbør efterår 2011 – 2021. Data er hentet fra DMI´s vejrarkiv. 

Selv om efteråret 2019 har sat rekorden som det mest nedbørrige efterår nogensinde målt, er det ikke 
ensbetydende med, at dette kan tilskrives en fast klimatendens end snarere en tilfældighed. Hvis en 
top 10 liste over de mest nedbørrige efterår på landsplan betragtes, ses at top 10 årene er spredt godt 
ud over de seneste ca. 100 år, jf. nedenstående tabel. 

 

År Nedbør sum (mm) Placering 

2019 349 1 

1967 327 2 

1970 308 3 

1980 307 4 

1923 303 5 

1954 303 6 

1935 300 7 

1974 299 8 

1984 295 9 

2017 290 10 

Top 10 over mest nedbør (efterår). Data er hentet fra DMI´s vejrarkiv. 
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Sammenlignes den gennemsnitlige nedbør som er faldet på landsplan i efterårsperioden fra 1961-
1990 med efterårsperioden fra 2006-2019 findes, at der er sket en stigning på i alt 11 mm., jf. 
nedenstående tabel. Det er således en meget begrænset nedbørstigning i efterårsperioden der er sket.  

 

Periode 

1961-90 2006-2019 2019 

Nedbør sum 
(mm) 

Nedbør sum 
(mm) 

Nedbør sum 
(mm) 

Efterår 228 239 349 

Klimatologiske nøgletal for efteråret 2019. Klimanormal fra 1961 – 1990 og referenceperiode fra 2006 
– 2019. Data er hentet fra DMI´s vejrarkiv. 

 

Hvor meget nedbør kan vi så forvente os i fremtiden? DMI har udarbejdet et klimaatlas, som er 
tilgængeligt via DMI´s hjemmeside. I henhold til klimaatlasset findes for Ringkøbing-Skjern Kommune 
f.eks. at den gennemsnitlige median nedbør pr. døgn på årsbasis stiger fra 2,40 mm til 2,49 mm i 
starten af dette århundrede. Dvs. at der gennemsnitlig falder 0,09 mm nedbør mere pr. døgn end i 
referenceperioden. Tilsvarende i efterårsperioden falder der 0,07 mm nedbør mere pr. døgn i starten 
af dette århundrede i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Nedbør Ringkøbing-Skjern Kommune 
Reference 

1981-2010 

2011-2040 

Median 

2041-2070 

Median 

2071-2100 

Median 

Årlig gennemsnitsnedbør mm/døgn 2,40 2,49 2,53 2,66 

Efterår gennemsnitsnedbør mm/døgn 3,17 3,24 3,34 3,44 

Klimatologiske nøgletal frem til år 2100. Referenceperiode fra 1981 – 2010. Data er hentet fra DMI´s 
Klimaatlas. 

I slutårhundredet (2071-2100) vil der falde 0,26 mm nedbør mere pr. døgn på årsbasis, medens der vil 
falde 0,27 mm nedbør mere pr. døgn i efterårsperioden i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

 

Sandvandring og etablering af sandfang i vandløb  

Vand i bevægelse har kræfter. Jo hurtigere vandet strømmer, jo mere kraft har vandet. Vandets kræfter 
bruges bl.a. til at gnave (erodere) i brinkerne, til at transportere mudder, sand, grus og til tider endog 
mindre sten og til at aflejre det transporterede materiale på områder med langsomt flydende vand, 
f.eks. mellem vandplanterne, bag sten og på indersiden af svingene.  

Sandvandring i mindre omfang er et naturligt fænomen, som er med til at skabe varierede bundforhold 
i urørte og naturlige vandløb.  
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Udrettede vandløbstrækninger er ofte gravet bredere i bunden end det oprindelige vandløb. I et 
bredbundet vandløb, vil vandets hastighed sænkes, og vandet mister evnen til at grave og transportere 
mudder og sand.  

Sand fra stejle brinker og dræn vil stadig tilføres vandløbet. Resultatet bliver ofte massive problemer 
med vandring og aflejring af sand på vandløbsbunden.  

 

Hvor og hvornår forekommer stor sandvandring?  

Sandvandring/erosion forekommer i forbindelse med:  

 Udrettede vandløb, hvor vandstrømmen snor sig og graver af de stejle brinker 
 Kraftig nedbør eller tøbrud, som giver fyldte (bredfulde) vandløb eller endog oversvømmelser  
 Dårligt fungerende dræn, hvor sandet kan falde ned i rørene 
 Kreaturer, der tramper brinker og vandingssteder ned  
 Udskylning af jord og sand til vandløb fra især nøgne marker, som har en stor hældning ned 

mod vandløb  
 Uhensigtsmæssig skæring af vandløbs vandplanter  
 Manglende forsinkelsesbassin for regnvand fra befæstede arealer og veje 

 

Hvad er et sandfang?  

Et sandfang er en kort vandløbsstrækning - typisk 15-100 m lang, hvor vandløbets bredde og dybde er 
udvidet. Derved nedsættes vandets hastighed på strækningen, og sandet synker til bunds i sandfanget. 
Sandfang anlægges for at begrænse transporten af sand i vandløbet og det tømmes med gravemaskine 
med passende interval.  

I offentlige vandløb kan placeringen og størrelsen af et givent sandfang normalt ses i vandløbets 
regulativ. Her graver vandløbsmyndigheden sandet op af sandfanget.  

Hvilke fordele er der ved sandfang? Etablering af sandfang er ren symptombehandling for et vandløb, 
som ikke er i balance. For vandløb ude af balance har sandfanget flere fordele ned gennem vandløbet, 
idet det:  

 

 Straks nedsætter transporten af sand (nedstrøms)  
 Hindrer hævning af vandløbsbund  
 Beskytter nedstrøms strækninger mod hyppige oprensninger 
 Sikrer, at ørredernes gydegrus ikke sander til nedstrøms 
 Sikrer levesteder for smådyr og fisk, der foretrækker sten og grus som underlag  
 Sikrer stabil evne til at aflede drænvand i vandløbene  
 Hindrer tilsanding af drænudløb  
 Mindre vækst af de uønskede planter tagrør og pindsvineknop  

 

Hvilke ulemper er der ved sandfang? 

Sandfanget giver nogle ulemper for både bredejere, vandløb og vandløbsmyndighed:  

 Lodsejer skal tåle oplægning af det opgravede sand i arbejdsbæltet  
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 Der opretholdes overuddybning på op til 1 m under normal bund og en bredde der mindst er 
dobbelt stor som vandløbets normale bredde  

 Stabilt økosystem indfinder sig ikke på sandfangsstrækningen  
 Øget erosion i vandløbet nedstrøms sandfanget  
 Ekstra udgifter ifm. overvågning og tømning af sandfanget 

 

Etablering af sandfang er symptombehandling af et vandløb i ubalance. Den eneste holdbare løsning 
på langt sigt er at bringe vandløbene i balance. Vandløbene skal have deres snoede forløb tilbage, så de 
kan gnave (erodere), transportere og aflejre, som et naturligt vandløb gør. 

 

Sandfang i Ringkøbing-Skjern Kommune 

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der meget få sandfang i de offentlige vandløb. Disse er etableret i 
Tarm Bybæk, Tarm Møllebæk, Hoven Å, Kærbæk, Venner Å og Debelmose Grøft, se i øvrigt 
nedenstående oversigtkort. 

Af oversigtskortet fremgår ligeledes potentielle sandfang, som er placeret opstrøms 
vandløbsstrækninger, hvor der erfaringsmæssigt, med jævne mellemrum, afgraves sand i vandløbene. 
Ved at etablere disse sandfang og tømme dem jævnligt, vil det mindske behovet for afgravning af selve 
vandløbene over længere strækninger, da vandløbsbunden ikke hæves. 
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Ringkøbing Fjord – opstuvning 

Når vandløb møder Ringkøbing Fjord, sker der en opstuvning af vandet. Dette kan sammenlignes med, 
at man anbringer et stemmeværk i vandløbet. 

 

Illustration af opstuvningskurve (kurven varierer fra vandløb til vandløb). 

Opstuvningens længde afhænger af opstemningshøjde og vandløbets fald. 

 Stor/høj opstemning giver lang opstuvningslængde. 
 Lille opstemning giver kort opstuvningslængde. 
 Stort fald i vandløbet giver kort opstuvningslængde. 
 Lille fald i vandløbet giver lang opstuvningslængde. 

Som eksempel kan nævnes Skjernåens udløb i Ringkøbing Fjord. 

Her gør slusepraksis sig gældende. Vindstuvning af Fjorden gør sig også gældende. Det vil sige, at 
vandstanden i Fjorden stiger ved Skjernåens munding, når det blæser fra vestlige retninger. Hver for 
sig eller samlet, giver det en højere vandstand hvor Skjernåen munder ud. 

Nedenstående eksempel for Skjern Å er beregnet med baggrund i den nyeste højdemodel via 
programmet ScalgoLive. Dette giver mulighed for at vandet i Skjernåen kan brede sig ud over engene, 
hvorved der fås en realistisk beregning for vandets opstuvning i Skjern Å-dalen. 
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Kort over Skjernåen med markeret stuvningslængde på 5,5 km. 

 

Kort over Skjernåen med markeret stuvningslængde på 6,2 km. 
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Beregningsmæssigt vil en stigning i Fjordens vandstand: 

 Til 0,35 meter give en stuvningslængde på ca. 5,5 km op ad åen, svarende til, at stuvningen er 
ophørt ca. 0,4 km nedenfor (nedstrøms) Lønborgvej. 

 Til 0,60 meter, give en stuvningslængde på ca. 6,2 km op ad åen, svarende til, at stuvningen er 
ophørt ca. 0,9 km ovenfor (opstrøms) Lønborgvej. 

Middelvandstanden for Ringkøbing Fjord er i øvrigt 0,14 meter DVR90. 

 

Eksempel fra Venner Å-systemet 

Administrationen får mange henvendelser om mulighederne for forøget vandføring i Venner Å-
systemet, hvilket er en udfordring i relation til de faktiske forhold. Plantevæksten er gennem mange år 
blevet skåret mindst 3 gange årligt i en strømrendebredde på 2/3 af den regulativmæssige 
bundbredde, hvilket har givet ideel vækstbetingelse for den hurtig voksende pindsvinekop, der er 
blevet den alt dominerende planteart.  Endvidere ligger den regulativmæssige bundkote under 0,00 m 
på en lang strækning af både Venner Å og Nørby Landkanal og den regulativmæssige fald er begrænset 
til 0,2 promile svarende til 2 cm pr. 100 meter. Til sammenligning ligger den normale vandstand i 
Ringkøbing Fjord i intervallet 0,00 – 0,25 m.  
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På nedenstående kort er med grønt angivet strækningen, hvor bundkoten er under nul. Bundkoten i 
Venner Å og Nørby Landkanal lå begge under den regulativmæssig bundkote ved opmåling i januar 
2020. Ved store arealer langs Venner Å, Nørby Landkanal og Nørby Bæk er etableret pumplag, som 
afvander de lavt liggende tidligere mose- og engområder, hvilket har medført en iltning og 
omsætning af de kulstofholdige forbindelser og dermed sænkning af terrænniveauet. De private 
pumpelag har etableret diger mod vandløbene.  

Da åernes enge i sin tid blev drænet, begyndte deres terrænoverflader at synke nærmere og nærmere 
på åens vandspejl, op til flere cm om året kan engarealerne sætte sig. Disse sætninger i ådalene 
skyldes, at jordens organiske stoffer bliver omsat når der tilføres ilt til de afvandede områder. Under 
omsætning af de organske stoffer tilføres atmosfæren kuldioxid.  

Grundvandsstigninger og omsætning af humusholdig jorde bevirker, at afvandingsforholdene for 
især de lavere liggende arealer ikke kan forventes at forblive på samme niveau som hidtil, med 
mindre der iværksættes yderligere tiltag.  
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Kort over Venner Å-systemet med angivelse med grønt, hvor bundkoten er under 0,00 m. 

 

I 2019 er bundbredden på de nederste godt 900 meter blevet udvidet fra 3 – 4 meter til 7 meter og 
vandspejlfaldet er målt både før og efter udvidelsen. Vandspejlsfaldet mellem Ringkøbing Fjord og 
målepunkt 900 meter oppe i Venner Å var før udvidelsen på 0,09 m og faldt efterfølgende til 0,04 m, 
hvilket medførte en vandstandsfald på kun 0,05 m.  

En del lodsejere har en formodning om, at vandløb ved udløb til Ringkøbing-Skjern Fjord skaber et 
delta, som ved sandaflejringer hæver vandstanden opstrøms, hvilket ikke er tilfældet.  

Med de forventede havniveaustigninger, vil udfordringen med afvanding af de lavt liggende arealer på 
sigt kun blive større, hvor mulighed for at grave dybere og forøge vandføringen er udtømt, bør 
overvejes at genetablere naturlig hydrologiske forhold.  

 

Beregning af et vandløbs vandføringsevne. 

Vandføringen i et vandløb kan udtrykkes ved Manningformlen: Q = M * A * R2/3 * I1/2 

Hvor Q er vandføring, A er arealet, R er hydraulisk radius, I er hældning på energilinjen og M er 
konstant som afhænger af modstanden fra sider og bund og kaldes manningtallet. 

Hydraulisk radius beregnes som forholdet mellem tværsnitsarealet under vandspejlet (A) og den våde 
parameter (P). 



26 
 

 

I Venner Å er hældningen på energilinjen cirka 2 promille svarende til, at I er på 0,0002, hvilket 
sammenholdt med, at bundkoten ligger under 0,00 m giver en forklaring på den begrænset mulighed 
for en større vandføring. 

 

Genetablering af naturlig hydrologiske forhold. 

Staten har etableret en række ordninger til genskabelse af naturlig hydrologiske forhold. 

Kvælstofvådområder 

Vådområdeordningerne er tilskudsordninger til at genskabe naturlige vandforhold de steder i 
landskabet, som er velegnede til det, for derved at mindske kvælstof- og fosforudledningen til 
eksempelvis indre fjorde. Vådområdeprojekter placeres på lavtliggende landbrugsarealer, som 
omdannes til natur. 

Et kvælstofvådområde har til formål at fjerne kvælstof fra det vand, som ender ude i de danske fjorde 
og kystvande, hvor kvælstof er et problem.  

Et kvælstofvådområde kan laves på flere forskellige måder: enten ved at lukke dræn i projektområdet 
så projektområdet overrisles med drænvand fra de omkringliggende arealer, etablere en lavvandet sø, 
eller ved at hæve vandløbsbunden og genslynge forløbet, så der i periodevis sker en oversvømmelse af 
de vandløbsnærearealer. Uanset hvordan et vådområde etableres, medvirker et vådområde til 
kvælstofreduktion ved at bakterier i de våde jorde nedbryder nitrat i vandet og herved frigør 
luftformigt kvælstof. Derudover bidrager ophøret af dyrkning og dermed gødskning af 
landbrugsjorden til at formindske kvælstofudledningen. 

Ringkøbing-Skjern kommune har udarbejdet forundersøgelse på et 250 ha stort vådområde kaldet 
Styg Bæk pumpelag og overvejer i øjeblikket om projektet skal realiseres. 

Udtagning af lavbundsjorder 

Lavbundsordningen er en tilskudsordning til udtagning af lavbundsjorder med det formål at reducere 
landbrugets udledning af drivhusgasser, reducere udledningen af kvælstof til kystvande og genskabe 
eller forbedre natur. Udtagningen er målrettet landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder, de 
såkaldte organogene jorder med mindst 6 % organisk kulstof. Lavbundsprojekterne skal reducere 
drivhusgasudledningen med ca. 68.000 tons CO2-ækvivalenter i perioden 2014-2020. Klimaeffekten 
opstår ved, at jorden tilføres mindre ilt ved at vandstanden hæves og dyrkningen ophører. 
Nedbrydningen af jordens kulstofindhold sker derved langsommere eller ophører helt, hvormed der 
udledes færre drivhusgasser. Lavbundsordningen bidrager også til at reducere udledningen af 
kvælstof til kystnære farvande. Udledningen skal reduceres med i alt 150 tons kvælstof i perioden 
2016-2021 vha. lavbundsprojekter. Når driften af landbrugsjorderne ekstensiveres fremmes også 
naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed. Lavbundsordningen kan herved bidrage til opfyldelse 
af Danmarks EU-forpligtelser på natur-, miljø- og klimaområdet.  
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Der er afsat 65 mio. kr. årligt til lavbundsindsatsen i perioden 2016-2020. Ordningen er 
medfinansiereret af EU's Landdistriktsprogram. Lodsejere, som indgår i lavbundsprojekter, kan 
kompenseres for nedsat indtjening på udtagningsarealerne som følge af ekstensivering af driften. 

Ringkøbing-Skjern kommune har udarbejdet forundersøgelse på et 290 ha stort lavbundsprojekt 
kaldet Damsø, beliggende umiddelbart nord for Skjern Å. En supplerende forundersøgelse skal belyse 
mulige afværgeforanstaltninger i forhold til Skjern by samt risiko for udledning af fosfor. Herefter 
besluttes om projektet realiseres.  

Ny ordning for udtagning af lavbundsjorder 

Regningen har afsat 200 mio. kr. årligt svarende til 2 mia. kr. samlet i perioden 2020-2029 til 
udtagning af lavtliggende landbrugsjord. De 2 mia. er afsat til at understøtte natur-, vandmiljø- og 
klimaformål bl. a. gennem udtag af kulstofrig landbrugsjord, eksempelvis afbrydning af dræn og 
vådlægning af engområderne. Hertil kommer tilskud og kompensation i forbindelse med værditab ved 
videresalg af jorden, omlægning til mere bæredygtig produktion mv. med henblik på at reducere 
landbrugets drivhusgasudledning mest muligt. 

Statslig pulje til genopretning af vandløb 

Tilskudsordningen har til formål at forbedre de fysiske og kemiske forhold i vandløbene, så 
vandmiljøet på sigt kan leve op til målsætningen i EU’s vandrammedirektiv om minimum god 
økologisk tilstand. 

Tilskudsordningen for vandløbsrestaurering tager afsæt i Vandområdeplanerne 2015-21 samt 
bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og introducerer 11 forskellige 
restaureringstyper, der kan anvendes enkeltvist eller i kombination, indenfor udpegede og målsatte 
vandområder. Tilskudsordningen understøtter dermed vandløbsrestaureringsprojekter, der virker for 
større, sammenhængende vandløbsstrækninger, så der opnås optimal effekt af tiltagene. 

Det er kommunerne, der som vandløbsmyndighed kan søge om tilskud. Der kan ansøges om tilskud til 
100 pct. finansiering af udpegede vandløbsrestaureringer. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har en lang række projekter undervejs omfattende genslyngning af 
vandløb, hævning af vandløbsbund, etablering af okkerbassiner samt udlægning af grus og sten. 

 

Multifunktionel jordfordeling 

En ny politisk aftale for 150 mio. kroner sikrer, at et stort jordfordelings-puslespil kan blive til 
virkelighed. Regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken er blevet enige om en model for 
multifunktionel jordfordeling, hvor kommuner kan søge om at få dækket udgifter til jordfordeling. 

Det skal gennem lokale projekter som blandt andet skal gavne klima, natur og landmænd over hele 
landet, men udgangspunktet er, hvad man lokalt er interesseret i. 

Den multifunktionelle jordfordeling skal sikre erfaringer, der kan bruges i en senere mere omfattende 
jordreform. 

En multifunktionel jordfordeling tænker flere samfundshensyn ind i én løsning i den samme proces. 
For at de multifunktionelle projekter kan få fri jordfordeling, skal projektet levere på mindst tre 
udvalgte nationale interesser, som gavner klimaet, miljøet, naturen, friluftsliv og 
landdistriktsudvikling. Ordningen kan samarbejde med andre finansieringskilder, så man kan 
gennemføre mange forskellige initiativer i et projektområde. 
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Kommunal pulje til genopretning af vandløb 

Ringkøbing-Skjern Kommune har afsat en pulje på 1 mio. kr. pr. år. til klimatilpasningsprojekter. 
Disse midler kan finansiere f.eks. dæmninger, diger og forsinkelsesbassiner med henblik på at 
reducere oversvømmelsesrisikoen. Endvidere er årligt afsat ca. 2,5 mio. og 1,5 mio. til henholdsvis 
vandløbsrestaureringsprojekter og naturforbedrende projekter. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har aktuelt henvendelse fra borger ved Hover Å og Tim Å, der ønsker de 
nuværende udrettede vandløbsstrækninger genskab med naturlige å-slyngninger og å-dal. 

 

Grødeskæring og økologisk tilstand. 

De kommunale vandløb i Ringkøbing-Skjern Kommune grødeskæres generelt 0 – 2 gange om året i en 
bredde på 2/3 af den regulativmæssige bundbredde bortset fra Venner Å-systemet og en kort 
strækning i Tim Å, hvor der grødeskæres henholdsvis 3 og 4 gange. 

Antal grødeskæring om året Antal kilometer 

0 137 

1 278 

2 218 

3 8 

4 4 

 

Den økologiske tilstand i vandløbene vurderes på baggrund af kvalitetselementerne smådyr, planter, 
alger og fisk. Til vurdering af tilstanden er der udviklet en række biologiske bedømmelsesmetoder, der 
kan opdele tilstanden i forskellige klasser. Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI) anvendes til at vurdere 
vandløbskvaliteten ud fra sammensætningen af insekter og smådyr. For planter anvendes Dansk 
Vandløbsplanteindeks (DVPI), der dog ikke er anvendeligt for de små vandløb (type 1). For fisk er der 
udviklet to indeks. Et for vandløb med 3 eller flere fiskearter – Dansk Fiskeindeks for Vandløb (DFFVa) 
– og et for vandløb med 2 eller færre fiskearter, der er baseret på tætheder af ørredyngel (DFFVø). 
DVFI kan ikke anvendes til tilstandsvurdering af blødbundsvandløb. 

Der er målopfyldelse når miljømålet for den økologiske tilstand er opnået for alle kvalitetselementer. 
På nuværende tidspunkt er der målopfyldelse for 30 procent af vandløbene, ikke målopfyldelse for 60 
procent og ukendt for de sidste 10 procent 

 
Effekter på vandplanter 
 
Ifølge Århus Universitet tilgodeses den økologiske tilstand for vandplanter bedst ved at begrænse 
både antallet af grødeskæringer og omfanget af grødeskæringen (andelen af vandløbsprofilet der 
skæres). Overordnet set vil grødeskæringer, der gennemføres mere end én gang i løbet af planternes 
vækstsæson medføre risiko for, at den økologiske tilstand i middelstor og store vandløb (type 2 og 3 



29 
 

vandløb), hvor DVPI (Dansk Vandløbs Plante Indeks) indgår i tilstandsvurderingen, ikke når 
målopfyldelse. 
 
Der kan opnås målopfyldelse I vandløb, defineret efter DVPI, såfremt grødeskæringen reduceres til 1 
gang årligt. Det skal endvidere bemærkes, at der registreres et fald i økologisk tilstand bare ved at øge 
hyppigheden af grødeskæringen fra en skæring hvert andet år til en årlig skæring. 
  
God økologisk tilstand kan formentlig opnås i vandløb, hvor der opstår refugier, hvor grøden ikke 
skæres, såfremt der i refugierne er forekomst af diverse plantesamfund med karakteristika, der ligner 
de, der findes i upåvirkede vandløb. Hvis det kan opfyldes, kan det være muligt at nå målopfyldelse i 
vandløb, der skæres mere end én gang årligt. Det er helt centralt, at det skal være de samme områder, 
der skånes fra skæring fra gang til gang, da plantesammensætningen ellers hurtigt vil ændre sig hen 
imod større dækning af skæringstolerante arter, som indvirker negativt på DVPI.  
 
Modsat kan der opstå risiko for, at gentagne grødeskæringer i samme strømrende i nogle vandløb 
formentlig på sigt kan have negative effekter på DVPI. Det skyldes, at der overtid kan etablere sig en 
veludviklet kantvegetation, og vandløbsprofilet derfor indsnævrer, hvilket reducerer arealet med 
levesteder for vandplanter. 
 
Omfanget eller mængde af grøde, der skæres, har også indvirkning på miljøeffekten af 
grødeskæringen. Generelt kan siges, at jo mindre en del af biomassen i vandløbet, der skæres, des 
mindre vil den negative effekt være, fordi en større del af plantebiomassen vil være upåvirket af 
skæringen. Det skyldes, at der opstår refugier for planterne, når kun en del af vandløbsprofilet skæres, 
og hvor plantesammensætningen derfor kan udvikle sig naturligt.  
 
Det betyder også, at minimal til ingen grødeskæring vil have yderst begrænset eller ingen negativ 
effekt, mens fuldskæring vil have den største negative effekt. 
Strømrendeskæring vil ligge et sted ind imellem afhængig af, hvor stor en del af vandløbsprofilet der 
skæres. 
 
 
Der kan forventes en mere artsrig, og divers vandløbsvegetation samt et mere komplekst 
udbredelsesmønster i vandløb, hvor der ikke foretages grødeskæring. Ovenstående konklusioner 
stammer fra undersøgelse i Gels Å og Gryde Å, hvor strækninger i hvert vandløb med én årlig 
grødeskæring blev sammenlignet med strækninger i samme vandløb, hvor der ikke har været 
foretaget grødeskæring i over 20 år. I Gryde Å blev der registreret 18 forskellige arter af 
vandløbsplanter på strækninger, hvor der blev skåret grøde imod 30 arter på den vedligeholdelsesfri 
strækning. Det samme billede kunne ses i Gels Å, hvor antallet af arter steg fra 29 til 36 fra en 
strækning med vedligehold til en uden vedligehold.   
 
 
Effekter på smådyr  
 
Forskelle i smådyrssamfundene tilknyttet forskellige plantearter kan også være grund til, at der ses 
tendens til, at mere end en årlig skæring kan give et fald i diversiteten i smådyrssamfundene. 
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Gentagne grødeskæringer i samme strømrende kan i nogle vandløb formentlig have negative effekter 
på smådyrssamfundene, akkurat som for plantesamfundene. Det skyldes, at der kan etablere sig en 
veludviklet kantvegetation med efterfølgende indsnævring af vandløbsprofilet, hvilket betyder, at 
levestederne for smådyrene ændrer karakter hen imod mere stillestående vande, som er uegnede for 
de mest ilt- og strømkrævende arter af smådyr.  
 
Endvidere er der smådyrsarter, der er direkte tilknyttet vandplanter, og det kan derfor antages, at 
grødeskæring påvirker disse arter negativ.  
 
Antallet af smådyr stiger med det totale bladareal. Artsrigdommen stiger også med det totale 
bladareal, men det er ikke lige meget hvilke planter der bidrager med overfalde. Blandede grødeøer 
skaber levesteder for flere arter af smådyr end i bestande bestående af kun pindsvineknop. 

 
Effekt på fisk 
 
Overordnet set er forekomsten af grøde en af de faktorer, der skaber størst variation i 
strømhastigheden, hvilket er med til at øge antallet af levesteder for fisk og andre 
vandløbsorganismer. Grøde er desuden meget vigtig for ørreden, idet den gør det ud for skjul både for 
prædatorer og artsfæller. En sund grødesammensætning kan derfor være med til at øge 
bærekapaciteten i et vandløb. Grøde er særdeles vigtig som skjul for ørredyngelen. Ligegyldig hvilken 
type af substrat ynglen befandt sig på, valgte over 80 % af ynglen samtidig en vis mængde af grøde 
som skjul. 
 
Ørredtætheder er mindre i vandløb, der grødeskæres i forhold til vandløb uden skæring. I et vandløb 
registreres et fald i ørredtæthed fra 108 individer/100 m2 til 22 individer/100 m2. 

 

 

Notat udarbejdet af Ove Mortensen og Michael Jakobsen. 

 


