Kjellerup Kommune:

Dynamisk vandløbsvedligeholdelse

Indsnævring af bundbredde ved
strømrendeskæring

Af biolog Rikke Schultz og miljøtekniker Bjarne Kirk
Hedeselskabet Skov og Landskab as og miljømedarbejder
Margrethe Skovbjerg, Kjellerup Kommune.
Strukturreformen medfører en række ændringer i arbejdet
med vandløbsvedligeholdelsen, ikke mindst med overtagelsen
af vedligeholdelsesarbejdet på amtsvandløbene. Det bliver
både en udfordring, men også en mulighed for at udvikle
kommunernes indsats på området.

Lidt hurtig hovedregning siger, at samfundet i dag skønsmæssigt bruger
omkring en kvart milliard kroner om
året på vandløbsvedligeholdelse. Vi bør
med jævne mellemrum stille spørgsmålene: Hvad får vi for pengene? Har ændret arealanvendelse medført, at nogle
vandløb i dag bliver vedligeholdt for
meget? Er der fremskridt i forhold til
opfyldelse af målsætningerne?
At svare på ovenstående spørgsmål
kræver overblik og indsigt. Hvert enkelt
vandløb må gennemgås og vedligehol30

delsen og mulighederne for forbedringer vurderes. Samtidig må vandløbene
vurderes og kategoriseres indbyrdes.
Dynamisk vandløbsvedligeholdelse
giver til stadighed et optimeret resultat
og kan løbende revideres. Vedligeholdelsen må naturligvis ikke være i modstrid med regulativernes bestemmelser.
Det er til gengæld vigtigt, når regulativerne revideres (helst løbende og
behovsbestemt), at skabe plads til, at
både de afvandingsmæssige og de miljømæssige interesser tilgodeses.

Forud for igangsætning vil en dynamisk
vedligeholdelse derfor samlet kunne
omfatte:
• Fysisk gennemgang af vandløbene,
hvorved relevante faktorer registreres. Se tekstboks 1.
• Kategorisering af vandløbene.
• Opsamling og sammenstilling af
eksisterende viden og erfaringer.
• En vurdering af, hvad der kan gøres
for at forbedre forholdene i og langs
vandløbene.
Vedligeholdelsesniveauet tilpasses det
enkelte vandløb. Samtidig foretages en
vurdering af det optimale tidspunkt for
vedligeholdelsen ud fra kendskab til de
dominerende grødetyper. Som hovedregel gælder, at jo lavere vedligeholdelsesniveau, man kan klare sig med, des bedre. Jo hårdere, man vedligeholder et
vandløb, jo mere ustabilt og vedligeholdelseskrævende bliver det. Vandløbsstrækninger, som passer sig selv, opnår
en stabil balance. En anden hovedregel
siger jo mindre vedligeholdelse, jo bedre
miljø.
Prioritering af vandløbene er en forudsætning for, at der både med hensyn
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til vedligeholdelse og restaurering kan
arbejdes målrettet mod mest miljø for
pengene, samtidig med at den nødvendige afvanding sikres.

Erfaringer fra Kjellerup
Kommune
I Kjellerup Kommune har vi i en årrække
arbejdet intensivt med at differentiere
og forbedre vandløbsvedligeholdelsen
indenfor de givne rammer. Som et supplement til regulativerne er der udarbejdet en detaljeret vedligeholdelsesplan
for samtlige 80 km kommunevandløb.
Planen revideres en gang om året af
Hedeselskabet. Hensigten med planen
er at målrette vedligeholdelsen i forhold
til afvandingsbehovet. Planen har betydet en anselig besparelse på budgettet.
Herved er der blevet råd til at gennemføre en lang række fysiske forbedringer i
vandløbene. Samtidig er vedligeholdelsen generelt blevet mere miljøvenlig, og
afvandingen på en række problemstrækninger er blevet forbedret.
At afvandingsbehovet har været tilstrækkeligt tilgodeset kan dokumenteres
ved, at der i de 7 år, hvor der er blevet
arbejdet efter planen, kun har været
ganske få klager og ingen erstatningssager. De seneste 3 år har der slet ingen
klager været på vedligeholdelsen.

Vedligeholdelsesniveauer
I Kjellerup Kommune arbejder vi med 5
vedligeholdelsesniveauer:
(1): Vandløbsstrækninger, som »passer sig
selv«.

Forskellige vandløb kræver forskellig vedligeholdelse
Vandløb er vidt forskellige. Også indenfor det samme vandløb forekommer
der ofte delstrækninger med meget
forskellige forhold. Vandløbets karakter
bestemmes af en lang række faktorer.
Nogle af de vigtigste er:
•
•
•
•
•
•

fald
størrelse
vandføring
bundforhold
reguleringsgrad
nedskæring i terræn

Vandløb med godt fald og ingen eller
sparsom grødevækst på bunden. F.eks.
skovvandløb, vandløb med tørvebund
og vandløb med særlig stort fald (4 promille og derover). Opland: skov, brak
eller eng.
Vedligeholdelse: Vandløbet gennemgås
første gang om foråret inden kantvegetationen besværliggør dette. Gennemgangen foretages især med henblik på
oprensning af nedstyrtet materiale, fjernelse af spærringer, nedfaldne grene og
affald og beskæring af træer. Ved anden
gennemgang sikres det, at vandføringsevnen er tilstrækkelig.
(2): Vandløbsstrækninger som i en vis
udstrækning kan passe sig selv, men hvor
en beskæring af kantbevoksning eller grøde er nødvendig på nogle strækninger ved
sidste gennemgang,

• jordbundsforhold
• dræning og tilførsel af overfladevand
• beskygningsgrad
• grødens og kantbevoksningens
sammensætning
• arealanvendelse og oplandets
karakter
Det er kombinationen af ovennævnte
faktorer, som giver det enkelte vandløb
sit særpræg.
Vidt forskellige vandløbstyper skal vedligeholdes forskelligt.

Vandløb med moderat til godt fald (2
promille eller derover) og ingen eller
sparsom grødevækst i bunden.
Vedligeholdelse: Vandløbet gennemgås
først på sommeren (som kategori 1) og
inden sidste grødeskærings-termin. Ved
anden gennemgang foretages den nødvendige beskæring, som oftest en skånsom kantbeskæring.
(3): Vandløb med bundbredde på 2,5 m
eller derover og moderat til godt fald.
Vedligeholdelse: Grødeskæring foretages i strømrende i henhold til vedligeholdelsesinstruksen. Se tekstboks 2 for
eksempel. Kantbevoksningen må generelt ikke beskæres.
(4): Øvrige vandløb med manuel vedligeholdelse.

(venstre) I visse problemvandløb kan brug af mejekurv være berettiget (højre) Grødeskæring med le.
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dem, der ikke efterkommer et påbud
om bekæmpelse.
Hvis ikke dette allerede er gjort, kan der
ved udarbejdelsen af en vedligeholdelsesplan samtidig registreres bjørneklo og
laves en særskilt plan for bekæmpelsen.

Strukturreformen og
vandløbene
I forbindelse med strukturreformen sker
der også ændringer på vandløbsområdet. Med amternes nedlæggelse ændres
der på den traditionelle opdeling i amtsvandløb, kommunevandløb og private
vandløb. Med overdragelse af amtsvandløbene til storkommunerne, bliver
de store vandløb delt i flere bidder, end
det er tilfældet i dag, og kommunerne
må også samarbejde »på langs« af
vandløbene. Her ligger nye vedligeholdelsesmetoder og nye udfordringer og
venter.

Bekæmpelse af bjørneklo ved rodstikning.

Vedligeholdelse: Grødeskæring foretages i strømrende i henhold til vedligeholdelsesinstruksen. Kantbevoksningen
beskæres så skånsomt som muligt ved
sidste grødeskæring.
(5): Vandløb, hvor manuel vedligeholdelse
er opgivet.
Dybtmudrede eller bundløse
strækninger og kanaler med tagrør, hvor
det er vurderet, at forbedringer ikke kan
opnås ved vedligeholdelse med håndredskaber.
Vedligeholdelse: Mejekurv.
Der kan desuden stilles særlige krav til
de redskaber, som anvendes. F.eks. foregår 1. grødeskæring i Kjellerup Kommune udelukkende med le.

Forbedring af
problemstrækninger
De fleste kommuner kender til problemet med vandløbsstrækninger, som er
blevet for brede og dybe som følge af
tidligere tiders udbredte anvendelse af
gravemaskiner i vandløbsvedligeholdelsen. I forbindelse med udarbejdelsen af
vedligeholdelsesplaner er det oplagt, at
sådanne strækninger identificeres, og at
der laves en plan for, hvordan forholdene kan forbedres.
I Kjellerup Kommune er væsentlige forbedringer opnået på 3 måder:
1: Målrettet arbejde med indsnævring af
bundbredden gennem grødeskæringen.
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2: Oprensning af mudder efterfulgt af
udlægning af grus på bunden.
3: Anvendelse af mejekurv på enkelte
»håbløse« strækninger, hvor manuel
vedligeholdelse ikke fører til forbedringer.
At bruge mejekurv kunne måske opfattes som en falliterklæring, men det betyder en væsentlig forbedring af åmændenes arbejdsmiljø. Mens der har været
meget opmærksomhed omkring at skabe et bedre miljø for fisk og smådyr i
vandløbene, er der hidtil ikke gjort
meget for at forbedre forholdene for
dem, som vedligeholder dem. Den
skånsomme manuelle vedligeholdelse
har betydet, at mange åmænd dag efter
dag slæber sig gennem mudder, der
somme tider når til livet – ofte uden at
se forbedringer af vandløbene.

Bekæmpelse af bjørneklo
Kæmpe-bjørneklo spreder sig i disse år
voldsomt og udgør et stigende problem
i den danske natur. Spredningen foregår
især langs vandløbene. Pr. 1. september
2004 har kommunerne fået ret til at
bekæmpe kæmpe-bjørneklo på private
arealer. Efter udarbejdelse af en indsatsplan giver bekendtgørelsen mulighed
for at påbyde private lodsejere at
bekæmpe bjørneklo på deres arealer.
Dog har kommunerne i dag ikke ret til
at opkræve betaling for bekæmpelsen,
såfremt påbuddet ikke efterkommes. I
øjeblikket arbejdes der med en ny
bekendtgørelse som giver kommuner
og amter mulighed for at give bøder til

Nye øjne på vandløbene
Strukturreformen er en god anledning
til at se på vandløbsvedligeholdelsen
med nye øjne. Mange steder forestår
der fornyet udbud af vandløbsvedligeholdelsen i de nye storkommuner. Samtidig påtænker mange kommuner en
revision af regulativerne. Til sammen
omstændigheder, som kræver overblik.
Her kan dynamisk vandløbsvedligeholdelse være et godt redskab.
I

Eksempel på vedligeholdelsesinstruks – Haur Bæk.
Grødeskæring:
Grøden skæres én gang om året og
inden 1. oktober. Grøden skæres
med le eller andet håndredskab.
Grøden skæres tæt ved bunden i en
bugtende strømrende. Strømrenden formes i sving ved at følge
vandstrømmens naturlige forløb.
Hvor der ikke findes en naturlig
bugtende strømrende, efterlades
grøden i bræmmer skiftevis fra side
til side.
Som vejledende størrelse for strømrendens bredde er fastsat:
St. 0 – st. 1800
50 cm
St. 1800 – st. 2448
30 cm
Kantvegetationen beskæres kun,
hvis den hæmmer afstrømningen
væsentligt.
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