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FORORD
Organisationskomitéen for Dansk Ferskvandssymposium byder velkommen til alle deltagere.
Ferskvandssymposiet afholdes normalt hvert andet år og arrangeres på skift af de involverede
danske universiteter. Symposiets mål er at skabe en god ramme for udveksling af viden og for pleje
af netværk blandt alle, som beskæftiger sig med miljøkvalitet og naturindhold i det ferske
overfladevand i Danmark.
Foredragene på symposiet er grupperet i 6 temaer: Vandplanlægning, Vandløb, Naturindhold og
Naturforvaltning, Problemarter i den danske natur, Effekter af klimaændringer og Søer.
Vi retter en stor tak til sponsorer, inviterede foredragsholdere (markeret med blåt i programmet),
biologistuderende ved SDU, som er hjælpere, samt til alle de, som har tilmeldt præsentationer. I har
muliggjort to dage med et spændende program.
Vi håber, at det bliver to inspirerende dage.
Med venlig hilsen
Organisationskomitéen:
Tenna Riis (AU-Bioscience); Jørn Vistisen Rasmussen (Miljøstyrelsen), Thorsten Møller Olesen
(Limfjordsrådet), Niels Jepsen (DTU-Aqua), Søren Brandt (Herning Kommune), Ole Pedersen
(KU-Ferskvandsbiologi) og Henning Jensen (SDU-Biologi).
Praktiske grise:
Anne Boisen Petersen, Sara Egemose, Carina Lohmann, Rikke Orloff Holm, Henning Jensen.
Tlf.: 23 93 78 40
93 50 72 08
26 84 75 01
22 36 46 39
40 12 73 89

Sponsorer:
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PROGRAM – mandag d. 28. januar 2019
09:30 10:00 Registrering og morgenbrød
10:00 10:20 Velkommen v. Henning Jensen / Arrangement komitéen
Session 1: Vandplanlægning (Ordstyrer: Ole Pedersen)
10:20 10:50 Peter Kaarup

Miljøstyrelsen

Vandområdeplaner – status og et blik fremad

10:50 11:10 Emil Dietz
Fuglsang

Hjørring
Kommune

11:10 11:30 Esben Astrup
Kristensen

Envidan A/S

11:30 11:50 Sara Egemose

SDU Biologi

11:50 12:10 Henning Jensen

SDU Biologi

Bringer vandplanernes indsatser os til
målopfyldelse på fisk, hvis der ingen fisk er i
vandløbene nu?
Succesfuld genopretning af den våde natur
fremmes gennem god dialog med interessenter og
lodsejer
Byernes regnbetingende udløb til vandløb: hvad
tillader vi?
N og P tilbageholdelse i "Intelligente Bufferzoner"
langs vandløb

12:10 13:20 Frokost
Session 2: Vandløb (Ordstyrer: Tenna Riis)
13:20 13:50 Jan Nielsen

DTU Aqua

13:50 14:00 Bent Lauge
Madsen
14:00 14:20 Stig Pedersen

Restaurering af ørredens gydevandløb betaler sig
for samfundet
Ny vandløbslov: Så værn dog mest om bækken!

DTU Aqua

Undersøgelse af bestandene af lakseungfisk i de
danske vandløb
Mikroplastik i vandløb - hvad ved vi og hvad bør vi
vide?
Anvendelse af droner til vandløbsmonitering:
Bestemmelse af Dansk Fysisk Indeks ud fra
billedinformation

14:20 14:40 Emilie Kallenbach NIVA Danmark
14:40 15:00 Niels Svane

SDU Biologi

15:00 15:30 Pause
(Ordstyrer: Thorsten Møller Olesen)
15:30 16:00 Annette Baatrup- AU Bioscience
Pedersen
16:00 16:20 Morten Lauge
Niras A/S
Fejerskov
16:20 16:40 Helena Kallestrup AU Bioscience
16:40 17:00 Martin Hesselsøe Niras A/S
17:00 17:05 Jens Pedersen

Hjørring
Kommune
17:05 19:15 Poster session - se posterprogram

Vandløbskvalitet - udvikling af index
Vandløbenes økologiske robusthed vandindvindingens betydning
Grødeskæring i danske vandløb: Metoder og
effekter
Stream water quality assessment by
metabarcoding of invertebrates
Oplæg om Naturmødet

19:15 22:15 Middag
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PROGRAM – tirsdag d. 29. januar 2019
Session 3: Naturindhold og naturforvaltning (Ordstyrer: Søren Brandt)
09:00

09:30
09:50

Lars Lundgaard
Dinesen
Torben L. Lauridsen

09:30

AU Bioscience

09:50

10:10

Henrik Skovgaard

Orbicon

10:10

10:30

Martin Søndergaard AU Bioscience

10:30

11:00

Pause

IPBES - Platform for biodiversity and
ecosystem services
Forvaltning af De Østlige Vejler
Forvaltning af næringsfattige søtyper og
restaurering af Byn og Birkesø
Råstofsøer

Session 4: Problemarter i den danske natur (Ordstyrer: Niels Jepsen)
11:00

11:30

Jesper Madsen

11:30

11:50

Søren Berg

11:50

12:10

Dean Jacobsen

12:10

12:30

Erik Jeppesen

12:30

13:30

13:30

13:50

Frokost
(Ordstyrer: Jørn V. Rasmussen)
Thomas Davidsen
AU Bioscience

13:50

14:10

Tobias Kuhlmann
Andersen

AU Bioscience

14:10

14:30

Thor K. Jensen

SDU Biologi

14:30

15:00

15:00

15:10

15:10

15:20

15:20

15:30

15:30

15:40

Kaffe
(Ordstyrer: Sara Egemose)
Theis Kragh
KU
Ferskvandsbiologi
Jonas Stage
KU
Ferskvandsbiologi
Emil Kristensen
KU
Ferskvandsbiologi
Farvel og tak v. arrangement komitéen
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AU Bioscience

Adaptiv forvaltning af konfliktarter - pattedyr
og fugle - i ferskvand
DTU Aqua
Signalkrebs i Danmark: 10 års bekæmpelse i
Alling Å og national udbredelse - hvordan går
det?
Session 5: Effekter af klimaændringer
KU
Ferskvandøkologi mod nye højder: bør
Ferskvandsbiologi organismer rykke op eller ned i en varmere
verden?
AU Bioscience
Søens respons på reduceret belastning
modvirkes af klimaændringer

Synergy between nutrients and warming
enhances methane ebullition from shallow
lakes
Session 6: Søer
Forudsigelse af økologisk tilstandsskift i
danske søer som konsekvens af
belastningsændringer med dynamiske,
procesbaserede sømodeller
Reduktion af intern fosforbelastning med
forbehandling af tidligere landbrugsjord under
etablering af nye søer

Nye danske søer - design af optimal
miljøtilstand og biodiversitet
Nye danske søer - vandplanternes indvandring
og biodiversitet over tid
Nye danske søer - fiskenes indvandring og
kolonisering
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Praktisk information

PRAKTISK INFORMATION
Oversigtskort findes på næste side
Registrering vil foregå foran U45 og morgenbrød vil finde sted i den Gamle
Fredagsbar og Kantine 2.
Alle oplæg vil foregå i U45 begge dage.
Morgenbrød, frokost, kaffe og festmiddag vil foregå i den Gamle Fredagsbar og
Kantine 2
Toiletter findes både i stueetage og underetagen. Disse er markeret med ikoner på
oversigtskortet. Flest toiletter findes ved kantine 2 og i underetagen ved indgang F.
Garderobe og bagageopbevaring vil findes i U47 begge dage. Lokalet aflåses, men
opbevaring er på eget ansvar.

Parkering og offentlig transport:
Hvis man ankommer til SDU med bus, vil bussen stoppe ved indgang J. Bus 41-44
kører direkte til SDU. For aktuelle afgangstider og køreplaner henvises der
til Rejseplanen.
Hvis man ankommer til SDU i bil, anbefales det at køre til SDU ad Fioniavej og
anvende V1, V2, V3, V4 eller P8 til parkering og indgang D eller N.
Der vil være skiltet fra hhv. indgang J, D og N til mødeområdet.
Ruteplaner og adgangsforhold:

https://odenserundt.dk/#group/684

SDU Maps (indendørs):
https://clients.mapsindoors.com/sdu/573f26e4bc1f571b08094312/search
Bemærk, at SDU Maps ikke understøttes i Internet Explorer – brug derfor en anden
browser, hvis du ønsker at bruge SDU Maps.
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Kørsel hjem mandag aften
Der vil under postersessionen blive faciliteret fælleskørsel til hoteller, der ligger uden
for alm. busrute. Her henviser vi til, at folk der er i egen bil og har ekstra plads i
bilen, tilbyder en ekstra plads til andre. Ellers er der mulighed for at bestille taxa.
Taxa Fyn:

66 15 44 15

Odense Mini Taxi

66 12 27 12

Det vil være en fordel at bestille taxa til indgang J, da det er den indgang, de er vant
til at køre til.
Busser afgår fra holdepladsen ved indgang J. Der er følgende afgange mandag aften:
Rute 41

Afgang: 20:20

Ankomst OBC: 20:41

Rute 42

Afgang: 21:20

Ankomst OBC: 21:41

Rute 41

Afgang: 22:20

Ankomst OBC: 22:41

Rute 41

Afgang: 23:30

Ankomst OBC: 23:51

Adgangsforhold
I forbindelse med symposiet vil følgende døre F, K og J være åbne indtil 24:00 d. 28.
januar. Andre døre vil lukkes klokken 17:00 og adgang er kun med SDUadgangskort.
Internetadgang
SDU VISITOR er SDUs gæstenetværk til brug af gæster med basale behov for
internetforbindelse. Adgang kræver registrering med gyldigt mobiltelefonnummer og
er gyldigt i 24 timer.
Hvis du kommer fra et andet dansk universitet, der benytter Eduroam, så burde din
enhed selv registrere SDUs Eduroam.
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Kontakt
Anne Boisen Petersen

23 93 78 40

Henning S. Jensen

40 12 73 89

Sara Egemose

93 50 72 08

Rikke Orloff Holm

22 36 46 39

Carina Kronborg

26 84 75 01

Hjælpere på symposiet vil bære T-shirts:
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ABSTRACTS: FOREDRAG
Session 1: Vandplanlægning
Vandområdeplaner – status og et blik fremad

11

Bringer vandplanernes indsatser os til målopfyldelse på fisk, hvis der ingen fisk er i vandløbene nu?
12
Succesfuld genopretning af den våde natur fremmes gennem den gode dialog med interessenter og
lodsejere
13
Byernes regnbetingede udløb til vandløb: hvad tillader vi?

14

N og P tilbageholdelse i ”Intelligente Bufferzoner” langs vandløb

15
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Vandområdeplaner – status og et blik fremad
Peter Kaarup, Miljøstyrelsen

Der gives en status for ministeriets arbejde med de indmeldinger, der på vandløbsområdet er
kommet fra kommuner og vandråd i fh.t. afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplanerne.
Kommuner og Vandråd har kommenteret på, hvilke vandløb, der skal indgå i vandområdeplanerne
ud fra nærmere fastsatte kriterier. Tilbagemeldingerne har været behandlet i ministeriet og
Bekendtgørelser herom er i høring.
Desuden har kommuner og vandråd indgivet forslag til, hvilke vandløb, der skal udpeges som
kunstige eller stærkt modificerede. Indmeldingerne er under behandling, og der gives en status for
dette arbejde.
Der ses frem mod forberedelse af Vandområdeplan for 3. planperiode, herunder gennemførelse af
en lang række forsknings- og udredningsprojekter, der bl.a. omfatter søer, vandløb og påvirkning af
disse vandområder.
De vigtigste milepæle frem mod Vandområdeplan for 3. planperiode beskrives med særlig fokus på
Basisanalysen, der efter tidsplanen skal offentliggøres i december 2019.
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Bringer vandplanernes indsatser os til målopfyldelse på fisk, hvis der ingen fisk
er i vandløbene nu?
Emil Dietz Fuglsanga, Jens Pedersena
a) Hjørring Kommune, Team Natur, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring

I Hjørring Kommune har vi to større samt en række mindre vandsystemer, der alle er omfattet af
vandplanerne. Et bærende element i kravet om målopfyldelse i forhold til Vandrammedirektivet er
antallet og arterne af fisk i vandløbene.
I Vandplan I og II har vi allerede realiseret over 300 punktbaserede indsatser og 25 restaureringer.
Foran os ligger stadig en række større spærringer og henved 200 km strækningsindsatser.

Trods det omfattende indsatsprogram er vi stadig langt fra målopfyldelse på fisk. De seneste Planer
for Fiskepleje viser ringe eller ligefrem faldende fiskebestande. Samme melding kommer fra vores
lystfiskere, der oplever vigende rekreativt fiskeri efter ørreder. Samtidigt har de sværere ved at
opfylde de anviste udsætningsmængder af ørreder, da det er problematisk at skaffe tilstrækkeligt
med moderfisk. Fra lystfiskerne lyder det også, at fiskebestanden i de sejlbare vandløb udelukkende
består af ørreder, hvor der førhen i tilgift til ørreder var bestande af skaller, aborrer, gedder,
grundling m.fl.

Gennem de sidste 20-40 år er påvirkningen af vandløbene med spildevand og næringsstoffer
mindsket, og der er kommet mere fokus på miljøvenlig grødeskæring. Trods disse tiltag og det
omfattende indsatsprogram i vandplanerne synes fiskene at være væk.

Hvordan får vi stærke bestande af fisk – og skal nogle af de strækningsbaserede indsatser rettes mod
andre arter end ørreder?
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Succesfuld genopretning af den våde natur fremmes gennem den gode dialog
med interessenter og lodsejere
Esben Astrup Kristensena og Jannik Seslefb
a) EnviDan A/S, Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg
b) Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Ved planlægning og projektering af naturgenopretningsprojekter, er kommunikation og dialog med
lodsejere og interessenter en vigtig del af projektet – mindst lige så vigtig som faglige og teknisk
viden. Desværre er der mange eksempler på, at kommunikationen ikke prioriteres højt nok, hvilket
kan resultere i at gode projekter falder til jorden på grund af dårlig kommunikation og processer der
løber ud i sandet. Dette er ærgerligt, når projekterne er gode naturprojekter og naturen dermed ender
som taber.
Planlægning, projektering og udførelse af våde naturprojekter foregår typisk som et samarbejde
mellem bygherren og rådgiver. Ift. den gode dialog og kommunikation har begge disse parter en
stor rolle, og i oplægget vil EnviDan A/S og Assens Kommune fortælle om arbejdet med at fremme
den gode kommunikation og hvordan dette bidrager til bedre projekter. EnviDan A/S har som
rådgiver arbejdet meget med dette emne i forbindelse med våde naturgenopretningsprojekter og har
i samarbejde med Assens Kommune videreudviklet kommunens koncept for dialogen og
kommunikationen. Konceptets hovedtanker er åbenhed i kommunikationen, inddragelse fra
projektets spæde start, afholdelse af fællesmøder og workshops og mulighed for medbestemmelse
over projektudformning.
I Assens Kommune har arbejdet med at fremme dialogen resulteret i en markant forøgelse i antallet
af våde naturprojekter der gennemføres eller ligger i realiseringsfasen. Dette er sket gennem en
kontinueret fokus på at fremme den gode dialog med lodsejere og interessenter, hvilket har skabt en
positiv stemning omkring de våde projekter i hele kommunen. I kommunen er der således pt. 13
våde naturprojekter, hvor der er fremdrift ift. realisering.
I oplægget vil Esben og Jannik fortælle om erfaringer med at fremme den gode dialog, oplevelser
med både den gode og den dårlige dialog og hvad det betyder for gennemførsel af
naturgenopretningsprojekter af den våde natur.
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Byernes regnbetingede udløb til vandløb: hvad tillader vi?
Sara Egemosea, Anja Thrane Hejselbæk Thomsen b,c, Ditte Marie Reinholdt Jensend og Torben
Larsenb
a) Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M (saege@biology.sdu.dk)
b) Aalborg Universitet, Thomas Manns Vej 23, 9220 Aalborg (tl@civil.aau.dk)
c) Orbicon, Jens Juuls Vej 16, 8260 Viby J (anja@orbicon.dk)
d) DTU Miljø, Bygningstorvet, Bygning 115, 2800 Kgs. Lyngby (dije@env.dtu.dk)

Byernes kloaksystemer har eksisteret i 150 år. I den tid er det bebyggede areal i Danmark vokset
eksponentielt med en fordobling hver 30.–40. år. I dag udgør det bebyggede areal (inklusiv veje,
jernbaner mv.) ca.14 % af det samlede areal, hvoraf 20-30 % er befæstet. Regnvandet afledes oftest
til kloaksystemet, som derefter sender det hurtigt videre til nærmeste vandområde. Under kraftig
regn bidrager overfladeafstrømning fra byens ubefæstede arealer også til afstrømningen. Flere af
Danmarks største byer ligger ved havet og afvander hertil, hvorimod de fleste mellemstore og
mindre byer udleder regnvandet til vandløb.
Af historiske grunde forvaltes de regnbetingede udløb til vandløbene efter Miljøbeskyttelsesloven
samt Spildevandsbekendtgørelsen, hvorimod de ikke er omtalt i Vandløbsloven. I den nye,
kommende Vandløbslov bliver byernes afstrømning samt klimatilpasning formentlig inddraget, og
udledningstilladelser forventes dermed at få fornyet fokus. Myndighedernes håndtering af
regnbetingede udløb historisk set er lang og indviklet. I dag er det kommunerne, der giver
udledningstilladelser for de regnbetingede udløb primært til forsyningsselskaberne, der ejer
kloaksystemerne. Tilladelserne indeholder typisk krav vedr. vandløbskvalitet (akut og kronisk),
hydraulik (oversvømmelse og erosion) og teknologi til overholdelse af kravene.
Der er opstået et behov for at se nærmere på tilladelserne for at vurdere, hvordan de håndterer hhv.
hensynet til recipienten og den samlede opgave med afvanding af byerne. Kloaksystemerne
planlægges og dimensioneres efter retningslinjer udstukket af Spildevandskomiteen og derfor har
Spildevandskomiteen nedsat en arbejdsgruppe (hvori forfatterne til dette indlæg er medlemmer),
som skal udarbejde en redegørelse om emnet. Denne arbejdsgruppe har udvalgt og analyseret ca. 40
nyere udledningstilladelser. Analysen har bl.a. vist at:
1.

Udledningstilladelserne er meget forskellige både i form og indhold

2.

Der stilles ofte standardkrav til forureningsmæssige og hydrauliske forhold, men de er
sjældent relateret til det konkrete vandløb, og der stilles sjældent krav om kontrol.

3.

Der ses meget sjældent på effekterne for det samlede vandløbsopland, hverken med hensyn
til forurening eller hydrauliske påvirkninger.

Med udgangspunkt i analysen af disse tilladelser vil vi præsentere resultaterne som ligger bag
ovennævnte udsagn og eksemplificere hvilken betydning tilladelsernes forskellighed kan have for
vandløbene.

14

Ferskvandssymposium Syddansk Universitet – januar 2019
Foredrag: Vandplanlægning

N og P tilbageholdelse i ”Intelligente Bufferzoner” langs vandløb
Henning S. Jensena, Dominik Zakb, Carl Christian Hoffmanb, Sofie van’t Veenb, Sara Egemosea,
Brit Dalbya, Niels Ove Beringb, Mads Knudsenb, Kamila Wisniewskab, Frank Bondgaardc,
Sebastian Piet Zachoc, IreneWibergc, Brian Kronvangb.
a) Syddansk Universitet, Biologisk Institut, Campusvej 55, 5230 Odense M.
b) Aarhus Universitet, BIOS, Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg
c) SEGES, Aarhus
Intelligente bufferzoner, IBZ, er et lavteknisk anlæg, som fjerner N og P fra drænvand inden det
når ud i vandløbet. Drænrørene afskæres 10-15 m fra vandløbet og vandet ledes ud i en grøft og et
lavvandet bassin, hvorfra det tvinges til at infiltrere jorden ud mod vandløbet. Bassinet tilplantes
med elletræer, som øger infiltrationen. Anlægget fungerer dels ved bundfældning af partikler, som
især fjerner P, dels ved infiltrering i vandmættet jord, som især fjerner nitrat, og endelig ved
næringsoptagelse i planter, som især fjerner P.

IBZ ved Fillerup nær Christiansfeld
Intelligente Bufferzoner kan anlægges hvor der er et sammenhængende drænsystem og hvor marken
har et fald på 3% eller mere. Vandspejlet i grøften skal etableres mindst 1 m højere end vandspejlet
i vandløbet og jorden skal have en vis vandledningsevne. Der skal være 7,5 m bufferzone pr. ha
som afvandes. Det betyder, at IBZ’en modtager drænvand fra et areal, som er 100 gange større end
anlægget. Disse ”tommelfingerregler” er baseret på resultaterne fra to forsøgsanlæg i hhv. Øst- og
Vestjylland. Der er yderligere etableret to fuldskala anlæg i Østjylland.
Kontinuerte målinger i anlæggene viser, at der fjernes 900-2000 kg N ha-1 år-1 og 33-46 kg P ha-1 år1
. Det svarer til retentionseffektiviteter på 20-30% for N og mindst 40% for P. Udvikling og test af
anlæggene var en del af projektet Buffertech, som blev ledet af Irene Wiberg og Brian Kronvang
(www.buffertech.dk).
Video om anlæggelse af IBZ kan ses på: https://www.youtube.com/watch?v=M_dCOfAT0KU
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Restaurering af ørredens gydevandløb betaler sig for samfundet
Jan Nielsen og Anders Koed
DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri- og Økologi, Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks
Tekniske Universitet, Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg

Ørreden (Salmo trutta) gyder kun i vandløb og er afhængig af rent vand og gode miljøforhold. Den
findes i alle landsdele, gyder i alle størrelser vandløb og optræder i tre former, bæk-, sø- og
havørred. Ungfiskene af sø- og havørred vandrer ud til store søer eller havet ved en størrelse på 1020 cm, hvor de kaldes ”smolt”. Efter en længere periode i søerne eller havet skal kønsmodne
ørreder kunne vandre tilbage for at gyde i det vandløb, de kom fra – ellers kan de ikke sikre nye
generationer.
Mange arter af smådyr, fisk og vandplanter, som kendetegner ”gode” danske vandløb, trives også i
de vandløb, hvor der er naturlige ørredbestande fra gydning. Derfor blev ørreden i 2015 udpeget
som ”Miljøindikator” i et nyt ”Ørredindeks”, som anvendes i statens vandområdeplaner ved
bedømmelsen af den økologiske tilstand i de gydevandløb, hvor ørreden har - eller har haft naturlige bestande.
Danmark er kendt for sit fine havørredfiskeri langs kysterne og i en del åer, og mange lystfiskere
bruger meget tid og en del penge på at fiske efter havørred. De fleste havørreder bliver fanget langs
kysterne - men bestandene er afhængige af gode miljøforhold i ørredernes gydevandløb.
DTU Aqua har forsket i ørredens biologi i over 100 år og har et indgående kendskab til dens
livscyclus, herunder hvordan man kan sikre gode bestande ved restaurering. Nu har DTU Aqua også
udført en samlet analyse af gydevandløbenes produktion af havørreder i forhold til den omsætning,
lystfiskerne skaber i samfundet ved fiskeri efter havørred.
Det er her vurderet, at 1 km godt gydevandløb for ørred er mindst 283.000 kr. værd for samfundet hvert år. Dermed er udgiften til at restaurere gydevandløb med miljøproblemer langt mindre end
den økonomiske omsætning, der opstår ved et forbedret ørredfiskeri. Man kan populært sige, at
lystfiskerne indirekte betaler investeringen tilbage ”flere gange”, samtidig med, at de har en god
naturoplevelse.
Det betyder også, at alle andre ”gevinster” ved restaurering af ørredens gydevandløb i form af
forbedret natur - f.eks. med et mere varieret og naturligt liv af smådyr, fisk, vandplanter,
vandlevende dyr samt bedre naturoplevelser for mennesker - er gratis.
Reference:
Nielsen, J. & A. Koed (2018): Miljøindsatser i ørredvandløb skaber overskud for samfundet. Miljø
& Vandpleje (41): 16-23. Artikel i tidsskrift fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Link:
http://www.fiskepleje.dk/nyheder/0001/01/miljoeindsatser-i-oerredvandloeb-skaberoverskud?id=d271cb3f-fb1e-49ce-9d5d-47f89dc992d2
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Ny vandløbslov: Så værn dog mest om bækken.
Bent Lauge Madsen

Der har de senere år været rigtig megen opmærksomhed, på ondt og på godt, om de små vandløb.
De er i DK defineret som op til 2 meter brede, og de udgør langt den største vandløbslængde i
vandløbsoplandet. De har den største kontaktflade til landskabet og kan dermed betragtes som
hoved leverandører af vand, mens de større åer er transportører.
Den ”onde” opmærksomhed er, at man er i gang med at fjerne 1000 km små vandløb fra
vandplanernes beskyttelse. En trøst er, at vandløbsloven stadig gælder her, mens det er så som så
om den overholdes. Det væsentligste afskæringskriterium er, for indlægsholderen uforståeligt, et
fald på 3 promille, hvor et fagligt begrundet kriterium kunne være 10 gange mindre. Kommafejl?
Et ret god opmærksomhed er, at ”man” er ved at forstå, at oversvømmelser omkring vandløb skal
løses ved at man holder vandet tilbage opstrøms, snarere end at sende det hurtigere nedstrøms.
Således anbefaler oplæg til ny vandløbslov, at der laves ”parkeringspladser” til vandet i ådalene.
Det kan næppe stå alene, men må suppleres med at vandafledningen bremses i ”leverandørerne”, de
små vandløb, inklusive i deres forlængelse i form af dræn.
Men den bedste opmærksomhed er, at en målrettet indsats med at forbedre de små vandløb som
gyde- og opvækstplads har givet overraskende gode resultater. Der gør det ikke ringere, at denne
indsats spiller fint sammen med indsats mod nedstrøms oversvømmelser. Og som noget ret
usædvanligt for vandløbsrestaurering ørredsuccessen også blev en god forretning for samfundet.
Denne indsats har skabt en folkelig og en delvis politisk opbakning, der kan give håb for den
fremtidige forvaltning af vandløbene, der bygger på velkendte naturvidenskabelige og indiskutable
kendsgerninger.
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Undersøgelse af bestandene af lakseungfisk i de danske laksevandløb.
Stig Pedersena, Niels Jepsena, Anders Koeda og Kim Iversenb
a) DTU Aqua, Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg
b) Danmarks Center for Vildlaks, Ånumvej 163, 6900 Skjern

De originale danske bestande af laks blev indtal ca år 2000 antaget at være uddøde. Genetiske
undersøgelser viste dog at der stadig fandtes originale bestande i fire vandløb, nemlig Ribe Å,
Varde Å, Skjern Å og Storå. Som følge af et målrettet ophjælpningsprogram er bestandene i disse
vandløb forbedret væsentligt, ligesom laksen nu også findes i Sneum Å, Kongeå, Brede Å og Vidå.
Ophjælpningen af bestandene er især sket ved fjernelse af spærringer, forbedrede muligheder for
gydning, støtteudsætninger og regulering af fiskeriet. DTU Aqua overvåger løbende opgangen og
fangsterne af voksne laks, men vores viden om hvor mange små laks, der findes i vandløbene og
hvor stort vandløbets potentiale, har været meget lille. Derfor har vi gennem de senere år undersøgt
dette i Ribe å, Varde å, Skjernå og Storå.
DTU Aqua har således undersøgt størrelsen af bestandene af vilde ½ års, 1 års og ældre samt
bestanden af udsatte laks i vandløbene.
Bestandsstørrelsen er beregnet ved en model der kombinerer observerede laksetætheder, maksimalt
mulige tætheder og vandløbets habitatkvalitet Bestandenes tilstand (rekrutteringsstatus) er vurderet i
forhold til vandløbenes maksimale potentiale, og sat i relation til gydebestanden og elementer i en
populationsdynamisk model.
Undersøgelsens metode gennemgås og der præsenteres resultater fra Ribe Å, Skjern Å og Storå.
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Mikroplastik i vandløb – hvad ved vi, og hvad bør vi vide?
Emilie Kallenbacha,b, Rachel Hurleyc og Nikolai Friberga
a) NIVA Danmark, Njalsgade 76 2300 København S
b) Københavns Universitet, Universitetsparken 4, 2100 København Ø
c) NIVA, Gaustadalalleen 21, Oslo
Mikroplastik i miljøet er blevet en kioskbasker i medierne og et ”hot topic” i forskningsverdenen og
i befolkningen generelt. Størstedelen af dette fokus har været på det marine miljø, og kun enkelte
studier viser vandløbs vigtige rolle som vektorer for plastikpartikler fra land til kyst. Overraskende
få undersøgelser har kvantificeret mikroplastikforurening i vandløb, og vi ved derfor kun lidt om
frigivelse, transport og akkumulering af plastik.
Et nyligt publiceret studie viser, hvordan mikroplastik i vandløbssedimentet varierer før og efter
større regnskyl, både i antal og type af mikroplastik. Resultaterne viser, at hvis tilførslen af
mikroplastik reduceres, bliver systemet hurtigt, vha. hydrauliske processer, ryddet for mikroplastik,
ved at det skylles nedstrøms til andre recipienter.
Upublicerede resultater viser, hvordan tilførslen af slam på landbrugsfelter resulterer i mikroplastik
i overfladeafstrømning, samt at store dele af plastikken akkumuleres i jorden.
Trods de åbenlyse udfordringer med at forstå betydningen af mikroplastik, er der kun få studier,
som undersøger forekomsten i bentiske makroinvertebrater, og endnu færre studier har set på
effekten af mikroplastik. De effektstudier, der foreligger, giver udfordringer i forhold til at
sammenligne med vilkårene under naturlige forhold, da koncentrationen af plastik, polymertype og
form er ikke tilsvarende dem, man finder i naturen. Desuden mangler disse forsøg ofte
tilstedeværelse af føde eller naturlige partikler. En detaljeret kortlægning af mængde og type af
plastik indtaget af makroinvertebraterne er derfor nødvendigt for at kunne foretage miljømæssigt
relevante effektstudier.
I igangværende Ph.d.-projekt er 450 makroinvertebrater indsamlet på 35 stationer i urbane og periurbane vandløb i Oslo. De mere end 15000 individer vil blive grupperet efter fødestrategi og
lokalitet og vil derefter blive opløst og analyseret for mikroplastik. Herved vil resultaterne blive
analyseret, hvilke grupper som er mest i fare for at optage plastik, og hvilken type plastik de
indtager. Optaget, som vi finder i makroinvertebrater, vil blive sammenholdt med forekomsten af
mikroplastik i vandløbssediment med henblik på analysere sammenhængene mellem optag og
forekomst.
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Anvendelse af droner til vandløbsmonitering: Bestemmelse af Dansk Fysisk
Indeks ud fra billedinformation
Niels Svanea, Mogens Flindta, Ronja N. Pedersenb Ronnie S. Olsenc og Sara Egemosea
a) Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M
b) Odense Kommune, Nørregade 36-38, 5000 Odense C
c) Sønderborg Kommune, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg

Indsamling af information om vandløbs fysiske og økologiske tilstand, samt overblik over behovet
for vedligehold, er traditionelt set en ganske tidskrævende manuel opgave, og det er derfor
begrænset, hvor stort et areal der kan dækkes. Nogle vandløb er svært tilgængelige pga. vegetation,
mudret jordbund eller indhegninger, hvilket besværliggør monitering. Benyttes den traditionelle
bestemmelse af Dansk Fysisk Indeks for vandløb kan disse forhold medføre et kompromis mellem
tidslig og arealmæssig dækning for at maksimere effektiviteten og minimere udgifterne. Vi
præsenterer her en ny tilgang til vandløbsmonitering og -forvaltning, hvor vi har undersøgt om en
relativt prisbillig droneplatform kan anvendes til bestemmelse af fysisk indeks. Denne teknologi
leverer billedmateriale i høj opløsning, er forholdsvis simpel at implementere og kan indsamle data,
der repræsenterer vandløbet i både fin skala (organismeskala) og i landskabsskala. Studiet dækker
in situ dataindsamling i 7 forskellige vandløb (21 stationer), hvor vi har bestemt fysisk indeks både
med den traditionelle metode og dronemetoden. Ved brug af et RGB-kamera er billedmaterialet fra
dronen analyseret ved visuelle estimater og GIS-opmåling. Resultaterne er derefter sammenlignet
med resultater beregnet med den traditionelle manuelle metode. Resultaterne, som præsenteres i
dette oplæg, viser, at der generelt er en god overensstemmelse imellem de to metoder og at
dronemetoden er meget anvendelig til direkte opmåling af vandløbsbredde og -forløb, samt til
estimering af vandløbsparametrene. Resultaterne indikerer, at dronekortlægning af vandløb er et
muligt alternativ eller støtte til traditionel monitering af bestemte vandløbstyper, hvor et større areal
kan dækkes med det samme, eller lavere, tidsforbrug. Endelig kan metoden i samme arbejdsgang
f.eks. kortlægge vandløbsnære problemarter som Kæmpe Bjørneklo.
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Vandløbskvalitet og indeks
Annette Baattrup-Pedersena, Jes J. Rasmussena, Søren E. Larsena, Tenna Riisb
a) Bioscience, Aarhus University, Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg
b) Bioscience, Aarhus University, Ole Worms Alle 1, 8000 Aarhus C
Indeks til vurdering af vandløbskvalitet er ikke en ny opfindelse. Allerede i begyndelsen af 1900tallet anvendte man rundt om i Europa indeks til at vurdere, i hvor høj grad vandløb var forurenet
med spildevand med organisk stof. I de seneste 18 år er der imidlertid sket en eksplosion i antallet
af indeks, der anvendes i tilstandsvurdering af vandløb, hvilket skyldes implementeringen af
Vandrammedirektivet i Europa. Hvor de oprindelige indeks var baseret på samfund af
makroinvertebrater, findes der i dag også indeks baseret på samfund af bentiske alger, makrofyter
og fisk.
Den oprindelige tanke i Vandrammedirektivet var, at indeks skulle anvendes i en vurdering af, i
hvor høj grad de biologiske samfund var forskellige fra samfund i upåvirkede vandløb, altså de
samfund, vi finder i referencevandløb. Imidlertid bygger stort set alle de indeks, der i dag anvendes
i tilstandsvurderinger i Europa, på tankegods fra før direktivets implementering. Det betyder, at
indeksene er skræddersyede til at detektere bestemte påvirkningstyper og ikke til at detektere en
generel afvigelse fra en referencetilstand. Således er indeks baseret på makroinvertebrater, som for
eksempel Dansk Vandløbsfauna Indeks, målrettet detektion af forurening med organisk stof, mens
indeks baseret på bentiske alger er målrettet detektion af eutrofiering.
Skræddersyede indeks er ikke lige følsomme over for alle typer af påvirkninger, og det er heller
ikke sikkert, at de kan detektere nye typer fra eksempelvis miljøfremmede stoffer. Det er en
udfordring, fordi 1) vi kan fejlagtigt antage, at miljømålene er nået, fordi vi ikke kan detektere
den/de centrale påvirkninger, og/eller 2) vi implementerer virkemidler, der ikke forbedrer tilstanden
i vandløb, der ikke når miljømålet god økologisk tilstand, fordi vi fejlagtigt tror, at vi kender
årsagen.
Jeg vil i mit foredrag demonstrere, hvordan Dansk Vandløbsplante Indeks imødekommer disse
udfordringer og diskutere, med udgangspunkt i konkrete eksempler, hvordan vi kan identificere
årsager til, at miljømålet god økologisk tilstand ikke nås i vandløb, hvor dette er tilfældet.
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Vandløbenes økologiske robusthed – vandindvindingens betydning
Morten Lauge Fejerskova, Jens Pedersenb og Emil Dietz Fuglsangc
a) NIRAS A/S, Ceres Allé 3, 8000 Aarhus
b) Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring
Vandindvinding til drikkevandsforsyning og markvanding påvirker Vandløbene. I henhold til
vandrammedirektivet skal myndighederne i forbindelse med udarbejdelsen af
vandindvindingstilladelserne vurdere hvorvidt indvindingen vil påvirke de økologiske forhold i
vandløbene, dvs. vandplanter, invertebrater og fisk. Indtil for få år siden var kravet, at der blev
foretaget en vurdering i forhold til medianminimumsafstrømningen i vandløbene, men fokus er nu
skiftet til en samlet vurdering af påvirkningen på de økologiske forhold i vandløbet.
Opgaven er ikke uproblematisk, da vandindvinding ikke er det eneste, der påvirker de økologiske
forhold. Spildevandsudledning, fysisk forarmning i form af grødeskæring og kanalisering,
næringsstofbelastning og belastning med miljøfremmede stoffer. Dette gør det særdeles svært at
isolere effekten af vandindvindingen. Tages der samtidig højde for, at der for langt de fleste af vores
vandløbsstrækningen ikke findes samhørende værdier af de biologiske måleparametre, så bliver
opgave endnu mere vanskelig. Medianminimumsafstrømningen i langt de fleste oplande bestemt på
baggrund af længere tidsserier og andre gange bestemt vha. hydrologiske modeller og ofte på ikkepåvirkede hydrologiske tidsserier.
I Hjørring Kommune er der foretaget en analyse af de biologiske og fysiske vandløbskarakteristika
med henblik på at bestemme det fysiske og økologiske potentiale samt at gruppere vandløbene i
responstyper. Typeopdelingen har til formål at fastlægge en række typiske oplande og udnytte de
relativt store datamængder på vandløbsfysik og biologiske forhold. Typerne kan bruges til at
forudsige hvad effekten af en eventuel vandindvinding i oplandet kan påvirke de biologiske forhold.
I sommeren 2018 gennemførte NIRAS en vandføringsmålekampagne for Hjørring Kommune med
henblik på at fastlægge sommervandføringen i en ekstrem tør periode. Disse data bringes i spil for
at kvalificere den hydrologiske respons og medvirker til en vurdering af vandløbenes robusthed i
forhold til effekten af vandindvinding.
Resultaterne fra denne pilotundersøgelse viser, at der opnås en større sikkerhed i de biologiske
vurderinger ved at gruppere vandløb og oplande efter deres respons. Samtidig opnås en større
sikkerhed i vurderingen af robustheden i forhold til vandindvinding i oplandene.
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Grødeskæring i danske vandløb: Metoder og effekter
Lisbeth Dalsgaard Henriksena, Helena Kallestrupa, Jes J. Rasmussena, Anette B. Alnøea, Tenna
Riisb, Annette Baattrup-Pedersena
a) Aarhus Universitet - Sektion for Vandløbs- og Ådalsøkologi, Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg
b) Aarhus Universitet – Sektion for Akvatisk Biologi, Ole Worms Alle 1, 8000 Aarhus C
Grødeskæring udføres i størstedelen af de danske vandløb, men der er ganske lidt evidens for
effekterne af forskellige grødeskæringsmetoder på hydrologiske, fysiske og biologiske forhold i
vandløbene. Vi vil her give en status på viden om effekter af grødeskæring i danske vandløb og
diskutere, hvilke muligheder vi har for fremadrettet at sikre både vandafledning og god økologisk
tilstand i vandløbene.
På den ene side er der et fortsat pres på at intensivere grødeskæringen i mange vandløb for på den
måde at begrænse risikoen for oversvømmelser af landbrugsjord, og på den anden side ved vi, at
grødeskæring er en væsentlig årsag til, at mange vandløb ikke er i god økologisk tilstand, hvilket er
målet i vandområdeplanerne. Tanken er fortsat hos mange lodsejere, at skæres der hyppigere kan vi
løse problemerne med oversvømmelser af landbrugsjord. Undersøgelser viser imidlertid, at selvom
vandstanden falder med gennemsnitligt 16 cm, når der grødeskæres i vandløbene, stiger genvæksten
af planter med skæringshyppigheden. Det betyder, at i vandløb der skæres ofte, vokser planterne
hurtigere end i vandløb, der skæres sjældent. Faktisk vil en vandstandssænkning på 16 cm være
udlignet efter kun 2,5 uge, når genvæksten er størst. Hyppige skæringer har også store konsekvenser
for vandløbenes økologiske forhold. Det skyldes, at det især er samfund af hurtigtvoksende arter,
der trives i vandløb, der grødeskæres tit. Derfor er grødeskæringsbehovet også stigende i mange
vandløb. I Aalborg Kommune har man forsøgt at skære meget hårdt og dybt i sedimentet i nogle
vandløb med det formål at begrænse væksten af pindsvineknop, men uden at det er lykkedes. Andre
kommuner har forsøgt at begrænse hyppigheden af grødeskæring, uden at plantesammensætningen
dog har ændret sig. Der er derfor behov for at nytænke grødeskæringspraksis i mange vandløb for at
opnå god økologisk tilstand.
Vi vil i de kommende fire år systematisk følge udvikling i vandføringsevnen og de økologiske
forhold i 65 små landbrugsvandløb i Assens kommune. Projektets overordnede hypotese er, at der
kan identificeres nye metoder og ændrede tidspunkter for grødeskæring, som kan optimere
grødeskæringen i forhold til vandføringsevnen, samtidig med at skabe positive effekter på den
økologiske tilstand, sammenlignet med i dag, hvor grødeskæringen i mange vandløb ikke er
optimeret i forhold til hverken afvanding eller miljø. Samtidigt kan der være en gevinst i forhold til
at begrænse tabet af næringsstoffer til nedstrøms vandområder, når vi ændrer på
grødeskæringsmetoden. Projektet påbegyndes i 2019 med deltagelse af Assens kommune, Orbicon,
HedeDanmark og AU.
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Stream water quality assessment by metabarcoding of invertebrates.
Martin Hesselsøea, Franziska Kuntkeb , Nadia de Jongeb and Jeppe Lund Nielsenb
a) NIRAS A/S, Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg C (MHES@niras.dk)
b) Aalborg Universitet, Institut for kemi og bioteknologi, Fredrik Bajers Vej 7H, DK-9220 Aalborg
Ø
Stream water quality assessments can be conducted by analyzing the composition of invertebrate
communities as a biological quality element (BQE). In Denmark water quality assessments of
streams are often estimated according to the Danish Stream Fauna Index (DSFI). The conventional
DSFI method is time consuming and requires highly specialized expertise for species identification
of the relevant invertebrates. Additionally, it is often not possible to identify all collected specimens
to species level due to large differences in developmental stage or due to damages during sampling
process. Metabarcoding of DNA has the potential to overcome and facilitate challenges associated
with conventional morphology-based species identification when using invertebrates as BQE. In the
present study we applied metabarcoding to describe 59 different invertebrate samples collected
from 53 different streams in Denmark. Samples for metabarcoding where all collected with the
same procedure as the conventional DSFI procedure. For metabarcoding we used universal
invertebrate primers targeting the mitochondrial gene coding for the cytochrome oxidase I (COI).
For all 59 samples sequencing results from metabarcoding were compared to conventional DSFI
water quality categories (same site and same sampling day). Multivariate data analysis of the
obtained DNA sequences resulted in distinct clusters for the different DSFI categories reflecting
different stream water quality. In conclusion; it has been common knowledge for decades that
invertebrates are efficient as BQE for stream water quality assessment. DNA sequencing by
metabarcoding provides a unique fingerprint of the studied community of invertebrates. Based on
the metabarcoding fingerprints we may forecast the DSFI category. The developed metabarcoding
approach showed to be applicable to describe and analyse stream water quality.
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Oplæg om Naturmødet
Jens Pedersena
a) Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring

Oplæg om Naturmøde. Hvorfor var Naturmøde 2018 så godt, og hvad kommer der til at ske på
Naturmødet 2019.

Hvorfor er det vigtigt, at I der arbejder med de ferske vande kommer og deltager i debatten på
Naturmødet.
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IPBES – Platform for biodiversity and ecosystem services
Lars Dinesen
IPBES Denmark Coordinator, Special advisor | Danish universities
Natural History Museum of Denmark, Section of Biodiversity, University of Copenhagen
Universitetsparken 15, building 3, 3rd floor, DK-2100 Copenhagen , Denmark

Formålet med IPBES er give regeringer, den private sektor og befolkningen viden om hvordan det
går med klodens biodiversitet og økosystemer. For på den baggrund at træffe de bedste beslutninger
for at sikre beskyttelse på globalt, regionalt og lokalt niveau.
IPBES står for The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services. Funktionen af IPBES kan på mange måder sammenlignes med FNs Intergovernmental
Panel on Climate Change, IPCC. Hovedkontoret for det internationale IPBES-netværk ligger i
Bonn. I dag har 130 nationer verden over tiltrådt IPBES, herunder Danmark. Danske universiteter
har finansieret et nationalt IPBES kontor.
De primære leverancer fra IPBES er rapporter (såkaldte Assessments), der vedrører status og
udvikling for biodiversitet og økosystemydelser samt angiver årsager og konsekvenser samt
anbefalinger til politiske løsninger. Anbefalingerne er af overordnet karakter, men stadig af høj
relevans for nationale beslutningstagere, og kontoret har løbende kontakt til politikere og andre
beslutningstagere bl.a. via foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og en række andre
fora. Danske forskere kan involvere sig i IPBES, og flere end 1000 globalt orienterede topforskere
har hidtil involveret sig aktivt.
I alt syv IPBES rapporter er afsluttet herunder fire regionale statusrapporter, der dækker landjordens
biodiversitet og økosystemydelser herunder vores egen region i Europa og Central Asien. Andre
omhandler fx betydning af bestøvning og udpining & genopretning af naturlige landskaber. Hver
rapport kommer i form af et resume for beslutningstagere (ca. 30 s.) og som en videnskabelig
baggrundsrapport (op mod 1000 s), der leverer den faglige baggrundsdokumentation.
I IPBES rapporterne er anvendt en strengt tværfaglig tilgang, og forskere med baggrund i en række
forskellige discipliner fra naturvidenskab over samfundsvidenskab, herunder miljøøkonomi til
humaniora er involveret. Nye IPBES rapporter er løbende under udarbejdelse.
Indlægget vil præsentere IPBES samarbejdet og de seneste resultater fra IPBES.
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Forvaltningen af De Østlige Vejler
Torben L. Lauridsen1, Martin Søndergaard1, Erik Jeppesen1, Anthony Fox1, Preben Clausen1,
Dan Bruhn2, Line Holm Andersen2, Jacob Kjerulf Hansen2, Lasse Holt Spanggaard 2, Morten
Yde2, Henrik Haaning Nielsen3
1

Aarhus Universitet, Institut for Bioscience
Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Bioscience
3
Avifauna Consult
2

De Østlige Vejler er et unikt naturområde bestående af brakvandssøer, rørskove og engområder,
som har international betydning for yngle- og trækfugle. Dette Aage V Jensen Naturfond projekt
har til formål at give en aktuel status for De Østlige Vejler samt anvise værktøjer, der kan bruges til
at udarbejde en forvaltningsplan for optimering af den samlede diversitet og mangfoldighed i
området /1/.
Der er i 2017 og 2018 gennemført biologiske samt fysisk/kemiske undersøgelser i de 4 største søer
samt i tre småsøer. På Bygholm-engen er der gennemført en karakterisering af jord-kemi,
vegetation og salinitet med henblik på at vurdere salinitetens og fugtighedens betydning for
vegetations diversitet og artssammensætning. Rastende og overnattende fugle er registreret på såvel
søerne, engene og i rørskoven til bl.a. vurdering af overnattende fugles betydning for
økosystemerne.
De foreløbige resultater viser:





et skift i sø-vegetationens sammensætning fra dominans af kransnålalger og Børstebladet
vandaks til dominans af Akstusindblad og kransnålalger
et skift i fiskesammensætning fra dominans af Aborre til dominans af Skalle og Rudskalle
at næringsstofkoncentrationerne er kraftigt forøgede i specielt Selbjerg og Glombak Vejle
at der i efteråret er op til 20.000 svømmeænder på søerne og op til 16.400 overnattende gæs,
fordelt med 90% på Bygholm engen og 10% på søerne

Det skal nu blandt andet vurderes om ændringerne i søernes vandkvalitet skyldes ændringer i
forvaltningspraksis, arealanvendelse eller en tilførsel udefra via overnattende fugle.

Referencer
/1/ Torben L. Lauridsen, Martin Søndergaard, Erik Jeppesen, Anthony Fox, Preben Clausen, Dan
Bruhn, Line Holm Andersen, Cino Pertoldi, Simon Bahrndorff, Kristian Trøjelsgaard. 2018.
Optimeret forvaltning af De Østlige Vejler. Vand & Jord, 2, p. 66-69.
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Forvaltning af næringsfattige søtyper og restaurering af Byn og Birkesø
Henrik Skovgaarda, Tenna Riisb, Jane Groossc og Keld Schrøder Thomsend
a) Orbicon A/S, Miljø og Natur, Jens Juuls Vej 16, 8260 Viby J.
b) Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, Ole Worms Alle 1, 8000 Aarhus C.
c) Lemvig Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig
d) Viborg Kommune, Natur og Vand, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Lobeliesøer og andre naturligt næringsfattige søer er truede naturtyper i Danmark på grund af
eutrofiering (næringsstofberigelse), humusstoffer, okkerslam, tilgroning af bredzonen, rastende gæs,
rekreativ udnyttelse m.m. En undersøgelse af 472 søer med kendt forekomst af en af karakterarterne
- Strandbo - viste, at arten er forsvundet fra næsten halvdelen af søerne over en 100 årig periode.
Tilbagegangen er størst i søer med dyrkede oplande /1/.
Byn og Søndersund er to små næringsfattige søer med små amfibiske planter på søbredden
(naturtype 3130) beliggende øst for Nissum Fjord i et Natura 2000-område. Søerne har gennem de
senere årtier været genstand for en betydelig ophobning af okkerslam og dannelse af rørskov, der
truer deres fortsatte eksistens som værdifulde botaniske lokaliteter og gydeområde for Nissum Fjord
helten. Lemvig Kommune og Orbicon gennemførte i 2017 en forundersøgelse, der skulle belyse
mulighederne for en indsats overfor næringsstoffer og okker fra oplandet og en egentlig restaurering
af den fysiske habitat i søen. Der vises i foredraget eksempler på konsekvenser af tilgroningen af
søerne og forslag til restaurerings-metoder.
Viborg Kommune besluttede i 2015 at gennemføre en restaurering af Birkesø. Før restaureringen
var bredzonen præget af kraftige bevoksninger af Tagrør og slamlag ud til godt 1 meters dybde og
med tætte bevoksninger af græsser, siv, buske og træer over vandlinjen. En tidligere forekomst af
Tvepibet Lobelie var forsvundet og Strandbo presset meget tilbage. Den projekterede restaurering
af søens bredzone blev gennemført i 2016 ved hjælp af en gravemaskine med en 15 m lang arm,
som kunne række ud til rørskovens yderkant og afgrave det øverste lag af bunden med dets indhold
af rødder, jordstængler og slam. En stor del af de sønære træer blev fældet. Søens bredzone er nu
præget af blotlagt fast sandbund og er vindeksponeret som den oprindelige hedesø. Søen er blevet
moniteret før og efter restaurering. Der vises i foredraget resultater for vandkemiske parametre og
vegetation, herunder resultater af en undersøgelse af frø- og sporepuljen i sedimentet i Birkesø, der
skal bidrage med viden om potentialet for søens fremtid som lobeliesø. Erfaringerne fra Byn og
Birkesø vil være nyttige i forhold til fremtidige projekter i andre søer med samme problemer, også i
forhold til en eventuel beslutning om at indplante de karakterarter, der måtte have vanskeligt ved at
indvandre naturligt.

/1/ Pedersen O, Andersen T, Ikejima K, Hossain MZ, & Andersen FØ (2006) A multidisciplinary
approach to understanding the recent and historical occurrence of the freshwater plant, Littorella
uniflora. Freshwater Biology. 51: 865-877
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Råstofsøer
Martin Søndergaard, Torben L. Lauridsen, Liselotte S. Johansson og Erik Jeppesen
Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

Der indvindes årligt mellem 18 og 33 millioner m3 råstoffer i Danmark, mest som sand grus. I
områder, hvor der graves under grundvandsspejlet har dette ført til dannelsen af mange nye søer. Vi
har lavet en screening af de vandkemiske og biologiske forhold i 35 af disse søer og vurderet deres
tilstand i forhold til naturlige danske søer /1, 2/. Råstofsøerne (12 fra region Midtjylland, 13 fra
Region Syddanmark og 10 fra Region Hovedstaden) var mellem 0,2 og 13 hektar, og
råstofindvindingen var ophørt for ½-26 år siden.
I forhold til naturlige søer var de undersøgte råstofsøer generelt:




dybere, medianværdien for den maksimale vanddybde var 7,1 m i råstofsøerne mod 1,9 m i
de naturlige søer,
væsentligt mere næringsfattige, medianværdien af totalfosforkoncentrationen var således
0,023 mg/l i råstofsøerne mod 0,115 mg/l i de naturlige søer,
med væsentlig lavere indhold af klorofyl a og større sigtdybde, medianværdien for
klorofylindhold var her på 5 µg/l i råstofsøerne og 36 µg/l I de naturlige søer.

De lavvandede råstofsøer havde generelt en meget stor udbredelse og artsrig forekomst af
undervandsplanter og i næsten alle søerne blev der fundet fisk. Råstofsøernes alder så ikke ud til at
have nogen stor indflydelse på de vandkemiske og biologiske forhold. Dog så det ud til, at de helt
nye søer, som kun er få år gamle, stadigvæk havde en mangelfuld indvandring og etablering af både
undervandsplanter og fisk.
Indvindingen af råstoffer under grundvandsspejlet er ikke altid uproblematisk, blandt andet fordi
åbningen til grundvandet betyder øgede interaktioner mellem søvand og grundvand, men generelt
peger vores resultater på, at såfremt råstofindvinding under grundvandsspejlet ikke har væsentlige
negative sideeffekter, er der potentielt tale om en win-win situation, hvor der kan skabes værdifulde
ferskvandsområder til gavn for både naturmæssige og rekreative interesser.
Referencer
/1/ Søndergaard, M. og Lauridsen, T.L. 2017. Danske råstofsøer - vandkvalitet og biologisk tilstand.
Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 92 s. - Videnskabelig rapport fra
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 235.
/2/ Søndergaard, M, Lauridsen, TL, Johansson, LS & Jeppesen, E 2017. Tilstanden i danske
råstofsøer. Vand & Jord, s. 116-113.
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Adaptiv forvaltning af konfliktarter - pattedyr og fugle - i ferskvand
Jesper Madsena
a) Center for Adaptiv Naturforvaltning, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, Grenåvej 14,
8410 Rønde

En række arter af pattedyr og fugle giver anledning til problemer i forhold til menneskelige
interesser, men også konflikter mellem modstridende interesser. Der har været meget fokus på disse
såkaldte konfliktarter på landjorden i forhold til især landbrug, jagtinteresser, trafiksikkerhed,
støjgener, frygt (hjortevildt, gæs, ulv) og i havmiljøet i forhold til fiskeri (sæler, skarv). I det seneste
årti er der også opstået et stigende antal konflikter i ferskvand. Skarven og senest spættet sæl har
ændret adfærd og søger op i vandløb for at søge føde og tager værdifulde og i visse tilfælde truede
fiskearter og deres yngel. Bæver, som er genudsat i Vestjylland og Nordsjælland, bygger
dæmninger i vandløb, som på den ene side skaber vådområder og biodiversitet, men som på den
anden side kan forhindre vandrende fisks passagemulighed (og bævere kan fælde værdifulde træer
og skabe oversvømmelser af landbrugsarealer). Antallet af grågæs og andre gåsearter er steget
eksplosivt, og de overnatter i visse tilfælde i næringsfattige søer, som bliver næringsbelastet og kan
ændre karakter forårsaget af gæssenes ekskrementer. Konflikterne skal ses i et historisk perspektiv.
Ind til for 5-6 årtier siden blev disse arter jaget og bekæmpet med hård hånd, hvilket medførte til en
kraftig decimering af bestandene eller direkte udryddelse på nationalt plan. Siden 1960’erne blev
der indført fredningstider på arterne og er opført på EU’s fuglebeskyttelses- og habitatdirektiver,
som yder dem beskyttelse og stiller krav til sikring af deres levesteder. Arterne har responderet
meget positivt på disse tiltag – en succes for naturbeskyttelsen – men er nu blevet så talrige, at de
skaber socioøkonomiske problemer og konflikter. I dag er det ikke længere muligt at decimere eller
udrydde disse arter, fordi vi er forpligtet til at arterne opretholder gunstig bevaringsstatus. Men vi
ser i øjeblikket en række eksempler på, at der ikke bliver taget hånd om problemerne, som får lov til
at eskalere og som skaber frustrationer og giver anledning til selvtægt. Hvis konflikterne skal løses,
må de forskellige parter mødes og interesserne afvejes inden for de lovgivningsmæssige rammer. Er
man først blevet enige om problemet og en målsætning, kan det bane vejen for fælles løsninger og
samarbejde. Logisk og enkelt, men det sker alt for sjældent, bl.a. under henvisning til at man har for
lidt viden, at det ikke lade sig gøre i praksis, det bliver for dyrt eller at man ikke må i henhold til
EU. Center for Adaptiv Naturforvaltning ved Aarhus Universitet er startet i 2017 med det formål at
understøtte en udvikling af en ansvarliggørende adaptiv naturforvaltning som led i en bæredygtig
naturrelation. Centeret har en integreret natur- og samfundsvidenskabelig tilgang og indgår i
konkrete problemstillinger for at skabe fælles læring og en struktureret beslutningsproces, hvor de
forskellige interessenter og borgere indgår. Det garanterer ikke for en løsning, men sikrer en proces,
som skaber tillid og giver medansvar.
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Signalkrebs i Danmark: 10 års bekæmpelse i Alling Å og national udbredelse,
hvordan går det?
Søren Berga, Hanne Wind-Larsenb og Christian Skova
a) DTU Aqua, Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg
b) Randers Kommune, Natur og miljø, Laksetorvet E.1.80, Odinsgade 9, 8900 Randers C

I 2005 blev der konstateret forekomst af signalkrebs (Pacifastacus leniusculus) i Alling Å, der har
sit forløb på det nordlige Djursland øst for Randes med udmunding i Grund Fjord. Fundet blev gjort
på 3 lokaliteter på den strækning af åen, der forløber omkring Clausholm Slot. Som opfølgning på
fundet blev der i 2008 gennemført en kortlægning af udbredelsen i hele vandsystemet.
Hovedudbredelsen omfattede dengang ca. 9 km af åens hovedløb omkring udløbet af sidegrenen
Skader Å samt i Skader Å selv.
Efterfølgende blev der i perioden 2009-2010 iværksat et projekt til bekæmpelse af signalkrebsen
med flere forskellige tiltag, herunder intensivt fiskeri. Efter dén periode fortsatte et
bekæmpelsesfiskeri med krebseruser, udført af frivillig arbejdskraft med Randers Kommune som
tovholder. Det frivillige bekæmpelsesfiskeri er forsat helt frem til i dag. Fangsten gennem de 10 år
peger på at bestandstætheden af signalkrebs i Alling Å ikke falder på trods af en omfattende
fiskeriindsats.
En ny kortlægning af udbredelsen i Allling Å blev gennemført i september-oktober 2018. Den kan
give svar på om bekæmpelsesprojekt og -fiskeri har haft den ønskede effekt på udbredelsen. Vi
giver også et bud på andre mulige påvirkninger signalkrebsen har haft på miljøtilstanden i Alling Å.
I forlængelse af kortlægning i Alling Å i 2008 har DTU Aqua i de forløbne 10 år søgt at kortlægge
udbredelsen af signalkrebs i hele landet gennem i) indberetninger fra borgere, der har observeret
signalkrebs i naturen, fx i fiskeredskaber samt ii) fund gjort af myndigheder, konsulenter, DTU
Aqua m. fl. i forbindelse med andet arbejde i felten. Resultaterne af denne ikke systematiske
kortlægning peger på fortsat stigende udbredelse i alle landsdele.
Endvidere blev det i 2016 konstateret at 5 ud af 11 undersøgte bestande af signalkrebs fordelt over
hele landet var smitte med sygdommen krebspest, der forårsages af en parasitisk ægsporesvamp
(Aphanomyces astaci). Krebsepest er 100 % dødelig for den hjemhørende flodkrebs (Astacus
astacus).
Baseret på vores nuværende viden, vil vi prøve, at besvare følgende spørgsmål:
-

-
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Hvad vil fremtiden bringe mht. til udbredelse af signalkrebs?
Hvilken effekt vi kan forvente af de nye EU regler, der trådte i kraft i 2016, vil have
(Forordning Nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af
introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter)?
Hvilke konsekvenser vil signalkrebsen få for dyre- og plantelivet i vore vandløb?
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Ferskvandsøkologi mod nye højder: bør organismer rykke op eller ned i en
varmere verden?
Dean Jacobsen
Ferskvandsbiologisk Sektion, Biologisk Institut, Københavns Universitet, Universitetsparken 4,
2100 KBH Ø
I bjergegne over hele kloden skifter arter og samfund højdeudbredelse. Skift mod lavere højder er
blevet observeret i nogle tilfælde, og disse forklares oftest som et forsøg på at undslippe øget
konkurrence fra invaderende arter højere oppe. Migration mod større højder, som i teorien tillader
arter forblive i deres at foretrukne temperaturmiljø, er dog det hyppigst forekommende, og bestemt
også det mest forventelige i en stadigt varmere verden. Metabolismen, og dermed det respiratoriske
iltbehov, hos vekselvarme organismer, stiger med temperaturen, men den metabolske
temperatursensitivitet (den såkaldte Q10 værdi) varierer fra art til art. Tilgængeligheden af ilt i vand
afhænger af temperaturen og det atmosfæriske tryk, og ændres derfor også langs med højde
gradienter, hvilket potentielt kan begrænse organismers mulighed for højdeskift.
Her vil jeg introducere en ny teoretisk ramme for forståelsen af skift i højdeudbredelse
baseret på tilgængelighed af opløst ilt og behovet for ilt hos ferskvandsdyr, som reelt alle er
vekselvarme. Derefter vil jeg anvende denne teori på data fra noget af vores egen
ferskvandsøkologiske forskning i den store verden; vandløb i Andesbjergene. Ved at kombinere
målinger af ilttilgængelighed, vandtemperatur og metabolsk temperatursensitivitet (målt gennem
mikro-respirationsforsøg) hos udvalgte arter af smådyr viser jeg hvordan forskellige, og og endda
modsatrettede skift i højdeudbredelse kan forventes under et +4 oC opvarmningsscenarium. Uden at
skifte højde vil alle arter opleve tiltagende iltbegrænsning ifm en temperaturstigning. For at
bibeholde samme relative balance mellem tilgængelighed og behov for ilt bør arter med høj
metabolsk temperatursensitivitet (Q10 > ca. 2) rykke højere op, mens arter med lav Q10 værdi har
større fordel af at forblive i den oprindelige højde, eller sågar rykke længere ned, hvis ellers de kan
tolerere den højere temperatur.
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Søers respons på reduceret belastning modvirkes af klimaændringer
Erik Jeppesen, Martin Søndergaard, Torben L. Lauridsen, Liselotte S. Johansson, Dennis Trolle,
Anders Nielsen og Thomas A. Davidson
Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

Danske søer responderer på nedsat belastning af næringsstoffer. Der sker gradvise ændringer i både
fiskebestandens indbyrdes fordeling, zooplanktonets mængde og størrelse og i fytoplanktonets
mængde og sammensætning. Kaskadevirkning af ændringerne i fiskebestanden afspejles i øget
zooplankton græsning på fytoplankton og dermed en mindskelse af deres biomasse. Samtidigt øges
næringsstofkontrollen på fytoplankton.
Forandringer i klimaet vil dog modvirke disse ændringer. Fiskenes predation på zooplankton vil
øges som følge af bedre overlevelse af fredfisk om vinteren og en mindskelse i deres størrelse.
Dermed mindskes græsningstrykket på fytoplankton og blågrønalger som i forvejen stimuleres af
øget temperatur og kraftigere lagdeling vil få bedre vilkår. Derudover kan der forventes øget
næringsstoftilførsel fra oplandet til søerne og større intern belastning som øger eutrofieringen. Disse
ændringer sker lige nu! Der må derfor stilles større krav til næringsstofreduktionen hvis WFD skal
kunne opfyldes.

Med udgangspunkt i danske data, komparative studier af søer i Danmark og Florida og andre varme
søer i forskellige egne af verden, samt eksperimenter vil vi 1) illustrere hvordan søerne hidtil har
responderet på ændringer i belastningen og 2) diskutere de fremtidige forventninger til ændringer i
søernes økologi og miljøtilstand. Til slut vil der blive givet forslag til foranstaltninger som kan
modvirke de negative effekter af de forventede klimaændringer på søernes tilstand.
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Synergy between nutrients and warming enhances methane ebullition from
shallow lakes
Thomas A Davidson, Joachim Audet, Erik Jeppesen, Torben Lauridsen, Martin Søndergaard.
Lakes and ponds are important natural sources of the potent greenhouse gas methane (CH4), with
small shallow waters being hotspots of emission (Tranvik et al. 2009, Holgerson and Raymond
2016). Episodic ebullition (bubbles) of CH4 makes up a large proportion of total CH4 flux
(DelSontro et al. 2016, Wik et al. 2016b). However, difficulty measuring such episodic events (Wik
et al. 2016a) reduces the predictability of the CH4-flux response to nutrient enrichment and rising
temperatures. Here, the world’s longest-running, mesocosm-based, shallow lake climate change
experiment was used to investigate how the combination of warming and eutrophication (i.e.,
nutrient enrichment) affects CH4 ebullition. Eutrophication without heating increased the relative
contribution of ebullition from 51% to 75%. More strikingly, the combination of nutrient
enrichment and experimental warming treatments, of +2-3ºC and +4-5ºC, had a synergistic effect,
increasing mean annual ebullition by at least 1900 mg CH4-C m-2 yr-1. In contrast, diffusive flux
showed no response to eutrophication and a small increase at higher temperatures (average 63 mg
CH4-C m-2 yr-1). As shallow lakes are globally the most common lake type, abundant in highly
climate-sensitive regions (Verpoorter et al. 2014) and most vulnerable to eutrophication, these
results suggest their current and future contributions to atmospheric CH4 concentrations may be
significantly underestimated.
Referencer:
DelSontro, T., L. Boutet, A. St-Pierre, P. A. del Giorgio, and Y. T. Prairie. 2016. Methane ebullition and diffusion from
northern ponds and lakes regulated by the interaction between temperature and system productivity.
Limnology and Oceanography 61:S62-S77.
Holgerson, M. A., and P. A. Raymond. 2016. Large contribution to inland water CO2 and CH4 emissions from very
small ponds. Nature Geoscience 9:222-226.
Tranvik, L. J., J. A. Downing, J. B. Cotner, S. A. Loiselle, R. G. Striegl, T. J. Ballatore, P. Dillon, K. Finlay, K. Fortino,
L. B. Knoll, P. Kortelainen, T. Kutser, S. Larsen, I. Laurion, D. M. Leech, S. McCallister, D. M. McKnight, J.
Melack, E. Overholt, J. A. Porter, Y. Prairie, W. H. Renwick, F. Roland, B. S. Sherman, D. Schindler, S.
Sobek, A. Tremblay, M. J. Vanni, A. M. Verschoor, E. von Wachnefeldt, and G. A. Weyhenmeyer. 2009.
Lakes and reservoirs as regulators of carbon cycling and climate. Limnology and Oceanography 54:2298-2314.
Verpoorter, C., T. Kutser, D. A. Seekell, and L. J. Tranvik. 2014. A global inventory of lakes based on high‐resolution
satellite imagery. Geophysical Research Letters 41:6396-6402.
Wik, M., B. F. Thornton, D. Bastviken, J. Uhlbäck, and P. M. Crill. 2016a. Biased sampling of methane release from
northern lakes: A problem for extrapolation. Geophysical Research Letters 43:1256-1262.
Wik, M., R. K. Varner, K. W. Anthony, S. MacIntyre, and D. Bastviken. 2016b. Climate-sensitive northern lakes and
ponds are critical components of methane release. Nature Geoscience 9:99-105.

38

Ferskvandssymposium Syddansk Universitet – januar 2019
Foredrag: Søer

Session 6: Søer
Forudsigelse af økologiske tilstandsskift i danske søer som konsekvens af belastningsændringer
med dynamiske, procesbaserede sømodeller
40
Reduktion af intern fosforbelastning ved forbehandling af tidligere landbrugsjord under etablering
af nye søer
41
Nye danske søer – design af optimal miljøtilstand og biodiversitet

42

Nye danske søer – vandplanternes indvandring og biodiversitet over tid

43

Nye danske søer – fiskenes indvandring og kolonisering

44

39

Ferskvandssymposium Syddansk Universitet – januar 2019
Foredrag: Søer

Forudsigelse af økologiske tilstandsskift i danske søer som konsekvens af
belastningsændringer med dynamiske, procesbaserede sømodeller
Tobias Kuhlmann Andersena, c, Anders Nielsena, Fenjuan Hua, Karsten Boldinga, c, Erik
Jeppesena, c og Dennis Trollea, c
a) Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg
b) Sino-Danish Center for Education and Research (SDC)

De seneste års udvikling af dynamiske, processbaserede sømodeller har gjort det muligt at tilpasse
en model til en given sø herunder at inkludere søens specifikke dybdekarakteristika. Hermed gives
der bedre mulighed for at undersøge dynamikken og konkurrencen mellem f.eks. fytoplankton og
makrofytter og i sidste ende, hvilken økologisk tilstand en given sø vil optræde i, ved forskellige
næringsstofbelastninger og klimatiske forhold. I dette oplæg præsenteres modelresultater for den
lavvandede, eutrofe Hinge Sø, hvor det nye 1D hydrodynamiske-biogeokemiske modelkompleks,
GOTM-FABM-PCLake, er blevet kalibreret og valideret på NOVANA datasæt dækkende to
fortløbende syvårs-perioder. Modelsimuleringer viste god overensstemmelse med observeret data
for vandtemperatur, de fleste næringsstoffer og klorofyl a koncentrationer. Scenarie-simuleringer
med reduceret og øget fosforbelastning (bifurkationsanalyse) indikerede at skiftet fra fytoplanktondomineret, uklar tilstand til makrofyt-domineret, klarvandet tilstand vil foregå mere gradvis end
tidligere teoretiske modeller og sammenlignelige modelstudier har vist, hvilket er bedre i
overensstemmelse med nyere empiriske studier. Sådanne scenarie-simuleringer gør det muligt for
forvaltere at fastsætte sø-specifikke grænseværdier for den eksterne næringsstofbelastning for at
opnå god økologisk tilstand. Hele modelprocessen med opsætning, kalibrering og visualisering af
model- og scenariesimuleringer er endvidere gjort mere håndterbar med det nyudviklede open
source QGIS-plugin, Water Ecosystems Tool (WET), som tilbyder et kraftigt og brugbart værktøj
for alle interesserede i sømodellering.
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Reduktion af intern fosforbelastning ved forbehandling af tidligere
landbrugsjord under etablering af nye søer
Thor K Jensena, Lotte Reussa, Sara Egemosea og Kasper Reitzela
a) Syddansk Universitet, Biologisk Institut, Campusvej 55 Odense M 5230
Mange søer og vådområder er i løbet af de sidste århundreder blevet drænet og tørlagt for at øge
landbrugsarealet, men i dag genetableres flere af disse søer og helt nye laves.
Da mange af de nye søer etableres på tidligere landbrugsjord, kan den nye søbund potentielt udgøre
en stor intern P-pulje, der kan medføre at søerne med det samme får en dårlig økologisk tilstand.
Dårlig økologisk tilstand, grundet intern P belastning i eutrofe søer med reduceret ekstern P
belastning, kan forbedres via en række restaureringstiltag. Disse restaureringsmetoder er dog
relativt dyre, og det vil derfor være attraktivt med billigere alternativer til disse. Ved etablering af
nye søer vil det således være muligt at forbehandle jorden for at reducere den interne
fosforbelastning allerede inden søen oversvømmes, hvilket potentielt er billigere og mere målrettet
end restaurering af allerede etablerede søer.
I forbindelse med etableringen af den nye Rønnebæk Sø ved Næstved, undersøges fire lavpraktiske
forbehandlingsmetoder foretaget på prøvefelter i søen.
De fire undersøgte forbehandlingsmetoder er: tilsætning af jernproduktet CFH-12, udlægning af
bentonitmembran, sandcapping og dybdepløjning, hvor de øverste 80 cm jord vendes.
Ved udtagelse af forbehandlede jordprøver og efterfølgende inkubation i laboratoriet blev Pfrigivelsen fra oversvømmede kerner over 210 dage fulgt. Generelt blev P-frigivelsen fra alle
forbehandlede kerner reduceret signifikant. I kontrolgruppen frigives kun 4% af den mobile P-pulje,
estimeret med sekventiel ekstraktion af P-puljer og over 85% af den frigivne P frigives inden for de
første 60 dage efter oversvømmelse. Dette kan muligvis forklares af Fe/P ratioen, P-tal og mikrobiel
begrænsning som følge af mangel på labile kulstofforbindelser.

Figur 1: Kumuleret P frigivelse for oversvømmede jordprøver ubehandlet og forbehandlet med CFH-12,
bentonitmembran, sandcapping og dybdepløjning. Fejllinjen angiver standardafvigelse, n=3.
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Nye danske søer – design af optimal miljøtilstand og biodiversitet
Theis Kragha og Kaj Sand-Jensena
a) Ferskvandsbiologisk Laboratorium Københavns Universitet, Universitetsparken 4, 2100 Kbh. Ø.
I de seneste 30 år har vi etableret omkring 50 større nye søer i Danmark. Det udgør et enestående
initiativ også på verdensplan. Med få undtagelser kender vi imidlertid ikke miljøtilstanden og
biodiversiteten i de nye søer, og kan derfor hverken vurdere i hvor høj grad de nye søer har beriget
naturkvaliteten og biodiversiteten i landskabet, eller udpege de optimale løsninger ved etablering af
nye søer og indgreb i allerede etablerede søer.
Derfor vil vi over en 3-årig periode (april 2017- april 2020) måle naturkvalitet og biodiversitet i
godt 30 nye søer spredt ud over landet og fastlægge betydningen af søernes fysiske design,
vandudskiftning, næringsomsætning, bredzonens udnyttelse (fx. til græsning) og beliggenhed med
henblik på arternes spredningskilder for at opnå den optimale naturkvalitet og biodiversitet.
Vi undersøger søerne som samlede økosystemer, der afhænger af oplandet, de nære omgivelser og
søernes biologi, hvor planterne og fiskene spiller en nøglerolle. Søernes naturkvalitet og
biodiversitet, som er vores fokus, afhænger nøje af søernes fysiske udformning, vandkvalitet og
næringsforhold.
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Nye danske søer – vandplanternes indvandring og biodiversitet over tid
Jonas Stage Søa, Kaj Sand-Jensena og Lars Båstrup-Spohra
a) Ferskvandsbiologisk Laboratorium Københavns Universitet, Universitetsparken 4, 2100 Kbh. Ø.

Vandplanter spiller en vigtig rolle for søernes økosystem, da de fungerer som habitater for fisk og
smådyr. De spiller samtidig en strukturende rolle ved at øge udsynkning af alger og partikler og
dermed vandets klarhed. I naturlige danske søer varierer artsrigdommen og sammensætningen af
vandplanter som følge af naturlige gradienter i størrelse, vandkemi (primært bikarbonat) og store
menneskeskabte forskelle i næringsrigdom.
I helt nye- og genskabte søer påvirkes biodiversiteten af vandplanter også af arternes nuværende
fordeling og deres spredningsegenskaber. På den åbne bund kan der være plads til mange arter, men
senere vil vegetationen dække de koloniserbare lavvandede dele af søerne og konkurrence mellem
arterne vil muligvis reducere artsantallet.
Men både arternes spredningspotentiale og konkurrenceevne er dårlig kendte, og vi kan i øjeblikket
ikke forudsige den forventede biodiversitet af vandplanter i nye søer.
For at få et overblik over artsrigdommen af vandplanter i nye søer har vi derfor undersøgt
vegetationen og miljøet i en række nye søer. Da flere af søerne er undersøgt flere gange over årene,
har vi analyseret hvordan artsrigdommen, i samspil med miljøforholdene, udvikles over tid.
Vi finder at artsrigdommen i nye søer, som forventet, stiger i årene efter søerne bliver skabt, men
også at den senere falder igen, måske som en konsekvens af øget konkurrence. Som i gamle søer,
påvirkes artsrigdommen også af søernes næringsindholdet og størrelse. Søernes placering i
landskabet er også relateret til artsrigdommen således at nye søer længst mod vest er mere artsrige
end tilsvarende søer i den østlige del af landet. Om denne forskel skyldes de naturlige vandkemiske
gradienter fra det kalkfattige sandede vest til det kalkrige øst eller en bedre spredning med de store
mængder trækkende vandfugle længst mod vest, ved vi endnu ikke.
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Nye danske søer – fiskenes indvandring og kolonisering
Emil Kristensena, Kaj Sand-Jensena, Lars Båstrup-Spohra og Theis Kragha
a) Ferskvandsbiologisk Laboratorium Københavns Universitet, Universitetsparken 4, 2100 Kbh. Ø.

Fiskesamfundet i søer spiller en stor rolle for rekreative aktiviteter og den generelle økologiske
tilstand ved at strukturere flere trofiske led. På grund af denne strukturerende effekt er det
interessant hvilke arter der indvandrer til de nye søer og hvordan deres rekruttering forløber.
Det viser sig sammensætningen af arter generelt er styret af indvandring gennem åer, drænkanaler
og ved udsætning. Alle tre muligheder skaber meget forskellige fiskesamfund. Kontinuere
undersøgelser i Filsø viser at selvom arterne indvandrer så sker det med forskellig hastighed og
intensitet samtidigt med at ikke alle arter har samme rekrutterings succes.
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Possø - Genskabelse af vandkvalitet og sjælden botanik i klitsø
Line Stjernholm Kragelunda og Anna Gudrun Worma
a) Nationalpark Thy, Kirkevej 9, 7760 Hurup
I den sydlige del af Nationalpark Thy ligger den kraftigt regulerede Possø omkranset af
nåleskovsplantage. Tidligere lå Possø omkranset af klithede og var en perle af en klitsø med
sandbund, krystal klart vand og en sjælden botanik af grundskudsplanter, men gennem de seneste
30 år er tilstanden kraftig ændret. Possø var tidligere hjemsted for både Sekshannet bækarve
(Elatine hexandra), Smalbladet pindsvineknop (Sparganium angustifolium), Flydende kogleaks
(Isolepis fluitans), Gulgrøn brasenføde (Isoetes echinospora), Sortgrøn brasenføde (Isoetes
lacustris), Tvepibet lobelie (Lobelia dortmanna) m.fl..
Possø er blevet afvandet, så søen i dag kun udgør en lille del af den oprindelige sø. I dag er Possø
3,3 ha, men på Videnskabernes Selskabskort fra 1790, var Possø hele 22,8 ha. Sigtedybden i søen
har været støt faldende til i dag at være under 30 cm. Søen er hårdt påvirket af næringsstoffer og
store mængder af okker. Ved forskellige undersøgelser er der ikke fundet nogen af de tidligere
spændende plantevækster. Der er dog fundet Strandbo (Littorella uniflora) i spirringsprøve fra
sediment fra søen.(Nielsen, 2018).
I 2018 har Nationalpark Thy i samarbejde med den private lodsejer ryddet 7,5 ha nåletræer omkring
søen for at skabe lys til søen og mindske tilførslen af humusstoffer. Der er sideløbende lavet
biologiske og tekniske forundersøgelser med henblik på at lukke grøften, der er det eneste tilløb til
søen. Grøften er ca. 2.000 meter lang og afvander ca. 100 ha klithede. Når grøften lukkes, vil der
opstå flere temporære søer opstrøms, hvilket vil ændre hydrologien i et område på 25-30 ha. med
vand i terræn på 12-15 ha. Grøften leder store mængder okker, humusstoffer og næringsstoffer til
søen, og vurderes i høj grad at være årsag til forureningen af søen. Der er kun 3 lodsejere på
grøften, Menighedsrådet Hvidbjerg v. Aa., Naturstyrelsen og en privat lodsejer. Alle parter har givet
tilsagn om, at grøften skal lukkes, det afventer blot igangsættelse.
Videre skal det vurderes, om der skal ske en slamoprensning af søen for at genskabe sigtedybden og
sandbunden, og dermed levemulighederne for den særlige botanik i søen. Et yderligere tiltag er at
genskabe den naturlige dynamik på de omkringliggende klithedearealer for at muliggøre sandets
frie bevægelse og mindske tilgroning omkring søen. Vurderingerne af disse tiltag skal foretages i
samarbejde med specialister på området. Men først skal forureningskilderne under kontrol, derefter
må effekten og det videre forløb vurderes.
Andre steder i Nationalparken arbejder vi på at genskabe søer til deres naturlige størrelse, det er dog
ikke en mulighede i dette tilfælde, da søen vil strække sig langt ud over nationalparkafgrænsningen, og bl.a. sætte et sommerhus område under vand.
Kilde: Nielsen, M. S., 2018, Ecological Characteristics of Dune Heath Lakes in Thy National Park,
Threats and future Management.
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Næringsstofoptagelse i flerartssamfund af undervandsplanter i minivådområder
Annica Olesena,b, Solvei M. Jensena, Anette Baisner Alnøea,b, Annette Baattrup-Pedersenb,
Torben L. Lauridsenb, Brian K. Sorrella og Tenna Riisa
a) Aarhus Universitet, Ole Worms Allé 1, 8000 Aarhus C
b) Aarhus Universitet, Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg

Konstruerede minivådområder er blevet et redskab til at reducere næringsstofbelastning fra drænede
landbrugsarealer. Som et supplement til rørsumpsplanter, der oftest findes i disse vådområder, kan
undervandsplanter, hvis tilstede, øge næringsstoftilbageholdelsen i systemet ved at kolonisere
dybere områder af vådområdebassinerne. Effektiviteten af næringsstoftilbageholdelsen kan derimod
variere mellem undervandsplantearter og også mellem flerartssamfund sammenlignet med
enkeltartssamfund. I dette studie blev et mesokosmos forsøg sat op, med henblik på at kvantificere
optagelsen af uorganisk kvælstof (NH4-N og NO3-N) og fosfor (PO4-P) i konstruerede
minivådområder 1) i habitater med og uden planter, og 2) i flerartssamfund og enkeltartssamfund
bestående af fire undervandsplantearter, som er relevante at anvende i disse vådområder. Vi fandt,
at optagelsesrater af PO4-P og NH4-N var henholdsvis tre og fem gange højere i habitater med
planter, sammenlignet med habitater uden planter, hvorimod optagelsesraterne af NO3-N var ens.
Flerartssamfund havde ikke en mere effektiv næringsstoftilbageholdelse end enkeltartssamfund,
selvom en residual analyse indikerede at flerartssamfund kunne være bedre til at optage og reducere
NH4-N men ikke PO4-P og NO3-N. Overordnet set viste vores studie, at undervandsplanter i dybere
områder af minivådområder kan være en vigtig næringsstofoptagelseskomponent, og at en høj
biomasse af en effektiv planteart (f.eks. alm. vandranunkel) fungerer lige så godt som
flerartssamfund i denne sammenhæng.
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Søndersø – en klarvandet naturperle
Carsten Bjørna
a) Niras A/S, Sortemosevej 19, 3450 Allerød

Søndersø ved Værløse blev biomanipuleret i perioden april 2014 – maj 2015, hvor der blev opfisket
ca. 38,5 ton fredfisk, hvilket svarede til omkring 87 % af de fangbare skaller og brasen1. Vandet i
søen reagerede hurtigt på opfiskningen og var således allerede fra sensommeren 2014 væsentligt
klarere end tidligere målt i søen. Siden da har vandet været klart i størstedelen af året, hvilket har
øget mulighederne for både rekreative og naturmæssige oplevelser ved søen.
Fra at være en uklar algesuppe i sommerperioden, blev søen pludseligt mere attraktiv for bl.a.
”Open-Water”-svømmere, der tidligere har trænet i den nærliggende Furesø, der efter en lang
periode med klart vand (efter biomanipulationen i 2004-2005) var begyndt at få problemer med
kraftige blågrønalgeopblomstringer. Den lokale triathlonklub har da også anvendt søen flittigt de
seneste år, ligesom lokalbefolkningen har fundet den klarvandede perle. I 2017 byggede
kommunen, i samarbejde med flere lokale klubber, en badebro på søens nordside. Den varme
sommer i 2018 betød at denne badebro ofte var ”proppet” med badende og folk der nød den smukke
sø.
De badende og svømmerne i søen har kunne nyde godt af et fantastisk undervandslandskab, med
store udstrakte ”tæpper” af kransnålalger, storbladede vandaksarter og nysgerrige aborrestimer.
Særligt i forsommeren har vandet været så klart at man, uden problemer, kunne se bunden når man
svømmede på helt op til 3-4 meter vand.
Der er nu gået 4 sommerperioder efter biomanipulationen og søen er fortsat klarvandet. Sommeren
2018 viste dog en længere periode med mere uklart vand end de tidligere år, samtidig med at der
blev observeret store stimer af skalle og aborreyngel. Det ser dog ud til at bestanden af store
rovlevende aborrer nu er blevet så stor, at de kan kontrollere mængden af årsyngel i søen. Ved
fiskeundersøgelsen i september 2018 var mængden af både aborre- og skalleyngel reduceret til
meget lave værdier. Der er således håb for at de kommende år fortsat vil give mulighed mange flere
fantastiske oplevelser ved og i søen.

1

Biomanipulation i Søndersø. Status 2015. Notat udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium for Furesø Kommune. 38 s.
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Vandløbskvalitet i forhold oplandstype og afstrømmende regnvand: Et GISstudie
Claudia Karlsena, Mogens R. Flindta, Melanie J. Sønderupb, Martin H. Madsenc, Sara Egemosea
a) Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M, Danmark
(ckarlsen@biology.sdu.dk)
b) NIRAS A/S, Ceres Allé 3, DK-8200 Aarhus, Danmark
c) EnviDan, Vejlsøvej 23, DK-8600 Silkeborg, Danmark

Afstrømning fra punktkilder og diffuse kilder påvirker vandløbskvaliteten. Eksempler på disse
kilder er drænvand fra landbruget, regnvand fra separate kloakeringsoplande og overløb fra fælles
kloaksystemer. Den hydrauliske belastning samt næringsstoffer, organisk materiale m.m. i det
afstrømmende vand fra forskellige typer oplande er skyld i erosion, udskyldning af dyr og planter,
reduktion i iltindhold i vandet og eutrofiering.
For at undersøge miljøeffekter i vandløb i forhold til oplandstype er et omfattende GIS-studie
gennemført. Alle tilgængelige data for Aabenraa Kommune, som udgør ca. 1000km2, er indsamlet
og anvendt. Disse data indeholder parametre som arealanvendelse, udløbstype fra kloakopland,
typografi og vandløbskvalitet (fysisk, kemisk og biologisk). Disse data inkluderer f.eks. DVFI data
fra 468 stationer og 407 regnvandsbetingede udløb (spildevand, fælles og separat).
Resultater viser både biologisk (Dansk Vandløbsfauna Indeks, DVFI) og fysisk (Dansk Fysisk
Indeks, DFI) positiv effekt i vandløbene, når oplandet indeholder naturområder, hvorimod
landbrugsområder i oplandet har den modsatte effekt.
Afhængigt af om regnvand er med eller uden rensning og blandes i overløbsvand, kan det have
mere eller mindre positive og negative virkninger. Vandløb i oplande med byområder med
separatkloakerede områder viser derfor en bedre kvalitet end oplande med fælleskloakering.
Landbrugsarealet udgør 72 % af det samlede opland i det undersøgte område, og beregninger på
organisk materiale (BOD) og næringsstoffer (N og P) viser, at netop landbrugsarealerne er
ansvarlige for størstedelen af udledningen af disse (> 50 %). Ydermere øger byområder
koncentrationerne af BOD og P, selvom by kun udgør 5 % af det totale opland.
Hele oplandet til et specifikt vandløb viser sig at skulle indeholde 20-30 % naturarealer, for at
vandløbet kan opnå god økologisk kvalitet (DVFI ≥ 5). Derimod skal der i den ripariske zone (10
m. buffer) mindst 40-55 % naturareal til, for at opnå den gode økologiske kvalitet. Dette indikerer,
at man ved at sætte ind i hele oplandet, vil have større indflydelse på vandløbskvaliteten end ved
kun at sætte ind i den ripariske zone.
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Digitale hjælpeværktøjer til registrering og overvågning af miljø, natur og
habitater.
Flemming Nygaard Madsena, Jørgen Krogsgaard Jensena og Thyge Bjerregaard Pedersena
a) Orbicon A7S, Linnés Allé 2, 2630 Taastrup
Der sker i øjeblikket en rivende udvikling af værktøjer, der ved forskellig former for digitalisering,
kan inddrages som hjælp til overvågning og registrant af naturtyper, habitater og arter. Der drejer
sig bl.a. om anvendelse af droner med forskellig sensorer og om opmåling ved hjælp af fjernstyret
målefartøj.
Der gives nogle eksempler på hvad der kan opnås ved anvendelse af sådanne teknikker:
1) Drone opmåling af vegetation og dokumentation af effekt af miljøvenlig
vandløbsvedligeholdelse i Ringsted Å. Data til brug for kontrol og i relation til regulativ
arbejde.
2) Vandspejlsregistrering i Åmose Å ved forskellige grødemængder og konsekvens for
forståelsen af dynamik i vandløbet.
3) Højopløst kortlægning af hastighedsprofiler i vandløb – kan de bruges i relation til vurdering
af biotoper og levested for forskellig artsgrupper?
4) Droners anvendelse til registrering af oversvømmelser i relation til ændringer i biodiversiteteksempel fra Værebro Å oplandet.
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Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring i små danske vandløb
Jannik Seslef
a) Assens Kommune, Rådhus Alle 5, 5610 Assens

Projektets parter er Aarhus Universitet, Orbicon, HedeDanmark og Assens Kommune.
Projektets overordnede formål er at afhjælpe en mangeårig mangel på databaseret viden om,
hvordan grødeskæring påvirker vandføringsevnen og den økologiske tilstand i små vandløb. Dette
formål opfyldes ved at undersøge effekterne af forskellige metoder og tidspunkter for grødeskæring
på vandføringsevne og miljøtilstand i små vandløb. Konkret skal en systematisk og detaljeret
dataindsamling danne grundlag for en dokumentation af effekterne af forskellige metoder og
tidspunkter på 1) vandstand og vandføringsevne, samt på den langsigtede formudvikling i
vandløbene og den deraf følgende effekt på vandføringsevnen og 2) den økologiske tilstand og
dermed målopfyldelsen i vandløbene.
Der kan identificeres nye metoder og ændrede tidspunkter for grødeskæring, som kan optimere
grødeskæringen i forhold til vandføringsevnen, samtidig med at der vil være positive effekter på
den økologiske tilstand, sammenlignet med i dag, hvor grødeskæringen i mange vandløb ikke er
optimeret i forhold til hverken afvanding eller miljø.
Projektet genererer ny viden der kan sikre, at der kan ske en optimering af grødeskæringen i forhold
til vand-føringsevnen i små danske vandløb og dermed afvanding af landbrugsjord.
-

-

Udfylder et videns- og dokumentationsmæssigt hul i forhold til både kravet om afledning af
vand fra landbrugsarealerne og kravet om opfyldelse af de besluttede målsætninger for den
økologiske tilstand i forskellige typer af vandløb. Projektet har derfor stor og almennyttig
værdi for både landmænd, kommunale og statslige myndigheder, interesseorganisationer
samt for rådgivere og videns institutioner.
Bidrager til en bedre og bredere forståelse af de små vandløbs dynamik, herunder
formudvikling som funktion af vedligeholdelsespraksis.
Bidrager med konkrete data, der kan anvendes i planlægning af hvilke metoder og terminer,
der bedst sikrer vandføringsevnen i forskellige typer af vandløb – en viden som kan
nyttiggøres og implementeres i den fremtidige vandløbsvedligeholdelse i samtlige danske
kommuner.

Projektet gennemføres over en periode på ca. 4 år. En så lang projektperiode er nødvendig for
systematisk at kunne dokumentere effekterne af de forskellige typer af grødeskæringsmetoder og
tidspunkter for vand-føringsevne samt for de biologiske forhold. Forsøgene vil blive gennemført i
små vandløb beliggende i Assens kommune.
I alt 65 vandløbsstrækninger (ca. 200 m lange) vil blive udvalgt.
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Emissioner af klimagasser fra nye danske søer
Kenneth Thorø Martinsena, Thomas Davidsonb og Kaj Sand-Jensena
a) Ferskvandsbiologisk Laboratorium Københavns Universitet, Universitetsparken 4 2200 Kbh. Ø.
b) Lake Group, Dept of Bioscience, Aarhus Universitet, 25 Vejlsøvej, Silkeborg, Denmark

I Danmark etablerer og genopretter vi mange nye søer og vådområder med forskellige formål
herunder til reduktion af næringsstoffer, øge biodiversiteten og som vandreservoirer eller
”klimasøer”. Fælles for dem alle er, at vi ikke ved noget om deres emissioner af klimagasser (CO2,
CH4 og N2O).
Som en del af projektet ”Nye danske søer”, sætter vi nu tal på disse emissioner. Om sommeren,
måler vi emission som ophobningen af gas i et flydekammer over korte tidsperioder. Vi anvender
også nye automatiske sensorer til at beskrive CO2 frigivelsen over flere dage med høj tidslig
opløsning. Kombineret med automatiske sensorer i vandet der måler ilt, temperatur og lys, giver det
os mulighed for at undersøge den kulstof omsætning, der fordrer frigivelsen i de nye systemer.
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Klimatilpasning i Erritsø Bæk er gavn for vandløbets miljøtilstand
Kristiina Mardia, Susan Rosendal Bennetzenb og Lars Bangsgaardc
a) Fredericia Kommune, Natur & Miljø, Gothersgade 20, 7000 Fredericia
b) Fredericia Kommune, Natur & Miljø, Gothersgade 20, 7000 Fredericia
c) Bangsgaard & Paludan ApS, Sanderumvej 16, 5250 Odense
Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand og Energi har i samarbejdet med Sweco og
Bangsgaard & Paludan ApS udarbejdet en klimatilpasningsløsning, som skal reducere risikoen for
oversvømmelse af Fredericia Centralrenseanlæg og Strandvejen (en af hovedvejene til centrum).
Derudover har bækken været hydraulisk overbelastet ved større nedbørshændelser på grund af de
mange udledninger, der stammer fra de bagvedliggende befæstede bolig- og industriområder i
oplandet.
Erritsø Bæk har sit forløb ved projektområdet i en dyb velafgrænset ådal med stejle sider, hvor der
er en terrænforskel mellem ådal og bebyggelse på mellem 10 og 20 m. Ådalen er forholdsvis smal
omkring projektområdet og breder sig herefter langsomt ud længere nedstrøms. Terrænet i selve
ådalen falder forholdsvist jævnt i medstrøms retning.
Det typografiske opland til Erritsø Bæk er ved projektområdet ca. 576 ha. Ved udløbet af
projektstrækningen er oplandet øget til ca. 771 ha. Oplandet er på den øvre del udpræget
landbrugsjord og er i den sydlige del gennemskåret af motorvejen E45. På projektstrækningen
består oplandet på bækkens sydlige side i udpræget grad af befæstede bolig- og industriområder. På
den nordlige side består oplandet hovedsageligt af skov- og beskyttede mose og engarealer.
Andelen af vej og befæstede arealer i oplandet medfører, at den topografiske oplandsbeskrivelse
muligvis ikke er retvisende for den tilstrømning, der sker til vandløbet, da kloakering o. lign. kan
bryde de naturlige afstrømningsretninger. Erritsø Bæk modtager på projektstrækningen afløb fra
indtil flere separat-kloakerede regnvandsledninger.
Klimatilpasning består af flere delprojekter: klimadæmning og genslyngning af vandløbet.
Etablering af et nyt ca. 1360 m slyngende og terrænnært forløb i kombination med grus udlægning
vil forbedre vandløbets fysiske tilstand samt levesteder for fisk og smådyr. Bundhævningen vil
ligeledes medføre, at der i perioder med store afstrømninger vil kunne ske vandløbsoversvømmelser
af omkringliggende lavbundsarealer. Oversvømmelserne vil være medvirkende til at mindske den
hydrauliske belastning af vandløbet i disse perioder og forsinke afstrømningen (opmagasinerer
vand) og herved kunne reducere risikoen for oversvømmelse nedstrøms i vandløbssystemet.
Etablering af en permanent dæmning på tværs af bækken med et indbygget faunapassabelt
vandbremse, vil der blive skabt mulighed for, at der fremover kan foretages midlertidige opstuvninger og opmagasineringer af de store vandmængde på de nærliggende eng- og mosearealer i
ådalen. Herudover reduceres den hydrauliske påvirkning af Erritsø Bæk nedstrøms dæmningen
yderligere. Det vil nedsætte erosionen i vandløbet og på sigt - sammen med restaureringstiltaget vil de medvirke til, at der kan opnås målopfyldelse i vandløbet.
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Lasse Pedersena, Janick Lauridsena, Mathias Pristed Skova, Peter Wiberg Larsena, Tenna Riisb,
Annette Baattrup-Pedersena og Jes Rasmussena
a) Aarhus Universitet, Vejlsøvej 25, Silkeborg
b) Aarhus Universitet, Ole worms allé 1, Aarhus
Ferske økosystemer rummer den største biodiversitet i verden, men også det største antal truede
arter. På trods af dette er vores viden om levesteder for sjældne makroinvertebrater ufuldstændig og
sjældent underbygget med kvantitative data.
I Danmark, såvel som i store dele af verden, gennemføres mange vandløbsrestaureringer ved
udlægning af groft substrat på vandløbsbunden. Et stigende antal undersøgelser stiller dog
spørgsmålstegn ved, om dette er tilstrækkeligt til at sikre de sjældne arters overlevelse. Med det
formål at undersøge, om vi genskaber levesteder for sjældne arter i vandløb, når vi restaurerer, har
vi studeret habitatpræferencerne hos døgnfluen Ephemerella notata, vårfluen Ylodes simulans og tægen
Aphelocheirus aestivalis, som alle er sjældne eller truede i danske vandløb. Undersøgelserne af både Y.
simulans og E. notata blev foretaget i Karup å, på strækningen mellem Karup og Hagebro. Denne
strækning blev fredet i 1964 og har derfor stadig sit naturlige forløb. Undersøgelsen af A. aestivalis
foregik i Mattrup å, som udspringer fra søer i det midtjyske og er et af mange større tilløb til
Gudenåen. Vores resultater tyder ikke på, at arternes habitater er sjældne i vandløbene. Således finder vi
både Y. simulans og E. notata tilknyttet arter af vandløbsplanter, som er hyppige i danske vandløb.
Vores resultater viser også, at A. aestivalis foretrækker de dybere områder i undersøgelsesvandløbet.
Imidlertid må vi erkende, at det er svært på baggrund af vores resultater at generalisere om arternes foretrukne
habitater, hvilket belyser et centralt problem, nemlig at arterne i dag kun findes på så få lokaliteter, at det er en

kæmpe udfordring at lave en kvantitativ beskrivelse af habitaterne. Derfor bør vi i de kommende år
forsøge at beskrive arternes levesteder i vandløb i vores nabolande. Derudover kan vi også
undersøge, om arterne kan overleve på restaurerede strækninger i vandløb, hvor de tidligere fandtes.
Såfremt arterne kan overleve, kan årsagen til, at de ikke har indfundet sig efter restaureringerne,
være store spredningsbarrierer. Man kan så diskutere, i hvilket omfang vi aktivt skal bidrage til at
sikre arternes overlevelse ved udsætning.
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Udsætning og overlevelse af makroinvertebrater på restaurerede strækninger i
danske vandløb.
Lasse Pedersena, Janick Lauridsena, Mathias Pristed Skova, Peter Wiberg Larsena, Tenna Riisb,
Annette Baattrup-Pedersena og Jes Rasmussena
a) Aarhus Universitet, Vejlsøvej 25, Silkeborg
b) Aarhus Universitet, Ole worms allé 1, Aarhus
Vores viden om, hvorfor mange arter af makroinvertebrater er i fortsat tilbagegang i danske vandløb
på trods af forbedringer gennem restaureringer mange steder, er mangelfuld. Vi har undersøgt, om
mangel på velegnede levesteder kan være en væsentlig årsag til den fortsatte tilbagegang hos fire
sjældne arter af makroinvertebrater ved at karakterisere arternes levesteder (Pedersen et al. 2018 –
se poster). Vi finder dog ikke, at der er noget, der tyder på, at mangel på levesteder er den primære
årsag til arternes sjældenhed. Derfor kan årsagen være, at arterne i dag har så begrænset en
udbredelse og kun forekommer i så små bestande, at spredningen af disse til nye levesteder er
begrænset. Med det formål at belyse, om arterne kan etablere sig på restaurerede
vandløbsstrækninger, har vi undersøgt overlevelsen af Agapetus ochripes og Aphelocheirus
aestivallis på restaurerede strækninger i fem forskellige danske vandløb. Hvis de udsatte arter er i
stand til at overleve på de restaurerede strækninger, kan årsagen til, at arterne ikke har indfundet
sig, være store spredningsbarrierer. Omvendt, hvis arterne ikke overlever på strækningerne, kan det
være, fordi forholdene på de restaurerede strækninger ikke er gode nok. Vi har flyttet 750 individer
af A. ochripes i puppe-stadiet fra Nimdrup Bæk til henholdsvis Kastbjerg Å, Granslev Å, Villestrup
Å, Aaresvad Å og Lyngbygård Å og 550 individer af A. aestivalis som adulte fra Mattrup Å til
henholdsvis Omme Å, Vorgod Å, Lyngbygårds Å, Urslev Å og Alling Å. Vi har herefter undersøgt,
om A. ochripes havde overlevet til voksen ved at undersøge ti pupper på fem forskellige sten ti dage
efter udsætning. Mange af pupperne var tomme, mens kun få individer var døde, hvilket indikerer,
at individerne var emergeret. I den kommende tid vil vi undersøge, om de vender tilbage til
vandløbene. Fra december undersøger vi således månedligt A. ochripes’ hyppighed, hvor antallet af
individer registreres i fem kvadrater på hver én kvadratmeter i de fem vandløb. Vi undersøger også
overlevelsen af A. aestivalis. Indtil videre har vi undersøgt forekomst efter 10, 40, 70, 100 og 160
dage ved arealfaste sparkeprøver. Vi ser, at antallet af individer er faldende på strækningerne, men
også en tendens til, at der er varierende succes i de fem vandløb. I de kommende år vil vi fortsat
følge de to arters overlevelse.
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Habitatnaturtyper i danske søer
Liselotte Sander Johanssona, Tue Stenholm Jakobsenb, Jesper Reinholt Fredshavna, Martin
Søndergaarda og Anders Bergholtz Friisc
a) Aarhus Universitet, Institut for Bioscience/DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi,
Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg
b) Miljøstyrelsen, Midtjylland
c) Miljøstyrelsen

I henhold til EU’s habitatdirektiv skal Danmark hvert sjette år indberette en opgørelse af areal og
udbredelse af de beskyttede habitatnaturtyper, der findes i de to biogeografiske regioner, den
atlantiske og den kontinentale region. Inden for søerne findes der seks beskyttede naturtyper:
lobeliesøer, søbred med småurter, kransnålalgesøer, naturligt næringsrige søer, brunvandede søer
samt kystlaguner/strandsøer. Som en del af Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og
Natur (NOVANA) foretages der løbende en kortlægning af disse søer. Kortlægningen omfattede i
perioden 2007-2016 mere end 5000 vandhuller og søer. En oversigt over de registrerede
naturtypesøer, deres arealfordeling og placering i denne overvågning præsenteres.
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Tidslig udvikling af Fugles Biodiversitet i Nye Danske Søer
Mathias Juul Møllera
a) Sektion for Ferskvandsbiologi, Københavns Universitet, Universitetsparken 4, 2100 København
Ø
I løbet af de sidste 30 år er der blevet anlagt eller reetableret mere end 50 større søer (> 10 ha) i
Danmark med afsæt i vandmiljøplanerne eller specifik for at øge biodiversiteten, ofte med fokus på
fugle. Imidlertid foretages fugletællinger kun i få år efter søens anlæggelse og udviklingen over
længere tid (f.eks. 15 år) er derfor ofte ukendte.
I dette projekt bruges data fra Dansk Ornitologisk Forenings database (DOFbasen.dk), indberettet af
amatørornitologer, til at undersøge, hvordan artsrigdommen af fugle samt similariteten til naturlige
referencesøer ændrer sig over årene. Desuden opdeles fugle efter deres diæt samt efter deres
fourageringshabitat, for at undersøge om forskellige fuglegrupper udvikler sig forskelligt.
Resultaterne viser et generelt fald i vandfugle samt i vadefugle og smådyrsspisende fugle, mens
carnivore fugle (især fiskespisere) stiger i artsrigdom. Artssammensætningen i flere af
fuglegrupperne udviklede større lighed mellem nye og reference søer med tiden.
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Vegetationen i lavvandede klitsøer i Nationalpark Thy: status og trusler
Michael Straarup Nielsen og Tenna Riis
Aarhus Universitet – Sektion for Akvatisk Biologi, Ole Worms Alle 1, 8000 Aarhus C

Nationalpark Thy skaber rammen for de største sammenhængende klitområder i Danmark. Især i
lavtliggende klitområder findes lavvandede klit- og hedesøer, som er hjemsted for et helt særligt
planteliv. Sjældne isoetider som Littorella uniflora, Lobelia dortmanna, Isoetes lacustris og Isoetes
echinospora trives i mange af disse søer. Dog er mange af arterne i kraftig tilbagegang. Flere søer
der før i tiden var rene og klarvandede, trues nu af tilgroning med Sphagnum og Juncus bulbosus,
tilslamning af labilt organisk materiale, brunfarvning og forsuring.
Vi har for 50 repræsentative søer i Nationalpark Thy undersøgt oplandstyper, vandkemiske
parametre samt planteliv. Organisk materiale (FBOM) fra søers bund blev sammenlignet med
eventuelle oplandsmæssige kilder vha. en analyse af isotopiske signaler. For at afdække eventuelle
sammenhænge mellem vandkemi og oplandstyper blev hydrologiske oplande klassificerede i
ArcMap. Vegetationens artsrigdom og abundans blev kortlagt vha. otte transekter i hver sø. En PCA
blev brugt til at analysere sammenhænge mellem fysisk-kemiske parametre og en DCA blev brugt
til ordinationen af vegetationsdata.
Der kunne ikke fastlægges en signifikant årsagssammenhæng mellem opland og vandkemi.
Alkalinitet og pH var de vigtigste forklarende faktor for artsrigdom og fordeling af plantesamfund,
og vegetationen i stærkt forsurede søer var negativt påvirket og domineret af arter, der trives ved
høje ammoniumskoncentrationer. Derudover viste FBOM en negativ påvirkning på
grundskudsplanters udbredelse. Det isotopiske signal for FBOM havde en tæt sammenligning med
terrestrisk organisk substrat omkring søerne.
Overordnet fandt vi, at mange søer i Nationalpark Thy og deres tilhørende unikke planteliv er truet
af forsuring, sedimentering af FBOM og tilgroning af Sphagnum. FBOM stammer sandsynligvis fra
overfladeafstrømning fra søernes omkringliggende arealer samt flokkulering af opløst organisk
materiale. Den overordnede tendens kan i nogen grad forklares ved, at klitlandskabet med tiden er
blevet mindre dynamisk og den naturlige forstyrrelse dermed reduceret.
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Renere vand fra vandløb til hav
Winnie Holdta, Jeppe Christensena, Thomas Elsborga, Trine Olsena, Annette Baattrup-Pedersenb
og Tenna Riisa
a) Aarhus Universitet – Sektion for Akvatisk Biologi, Ole Worms Alle 1, 8000 Aarhus C
b) Aarhus Universitet - Sektion for Vandløbs- og Ådalsøkologi, Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg
Selvom der de seneste 25 år er sket en betydelig reduktion i næringsstofudledningen til de danske
farvande, så er det stadig ikke tilstrækkeligt til at opnå ”god økologisk tilstand” i mange af vores
kystområder. Således udgør mængden af næringsstoftilførslen til de danske farvande stadig et
problem for bl.a. den marine vegetation og fiskepopulation. Vandløb er bindeled mellem land og
hav og transporterer næringsstoffer og organisk stof fra oplandet til kystområder. I vandløbet
foregår en række processer, der spiller en vigtig rolle i tilbageholdelse og fjernelse af næringsstoffer
og organisk stof, før disse når kysten, men effektiviteten af processerne afhænger af de fysiske og
biologiske forhold i vandløbet. Forvaltningen af vores vandløb får derfor stor betydning, idet en
række forvaltningsmæssige aktiviteter i høj grad påvirker de fysiske og biologiske forhold som for
eksempel grødeskæring, genopretning og oversvømmelse af lavbundsjorde. Formålet med projektet
er at skabe den nødvendige viden for optimering af en vandløbsforvaltning, der reducerer den årlige
eksport af nærings- og organisk stof til kystområder.
Der vil i projektet blive gennemført undersøgelser af stoffjernelse over året og på forskellig rumlig
skala fra habitat til strækning og hele vandløbssystemer. Vi vil måle denitrifikationsrate i forskellige
vandløbshabitater og plantesamfund, måle biofilms betydning for næringsstoftilbageholdelse, og
undersøge forskellige vandløbshabitaters betydning for P-tilbageholdelse. Data vil danne grundlag
for at kvantificere betydningen af fysiske og biologiske forhold for stofomsætning i vandløb bl.a.
under forskellige grødeskærings- og oversvømmelsesregimer, og dermed for at vurdere hvorledes
forvaltningen af vandløb påvirker eksporten af næringsstoffer og organisk stof fra land til kyst.
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