Kjellerup Kommune:

Fysiske forbedringer
i vandløbene
– det betaler sig
Et styrt er erstattet med et stryg.

Af miljømedarbejder Margrethe Skovbjerg, Kjellerup Kommune, miljøtekniker Bjarne Kirk og biolog Rikke Schultz,
HedeDanmark.

En stor indsats for at forbedre de fysiske forhold i vandløbene
i Kjellerup Kommune har medført en markant forbedring, som
også kan aflæses på opfyldelsen af målsætningerne. Denne
proces blev påbegyndt i kommunalt regi og er efter udlicitering af vandløbsvedligeholdelsen blevet videreført i samarbejde med entreprenøren.

Vores erfaring er, at arbejdet med at forbedre vandløbene er et langt sejt træk,
som kræver både overblik, dynamisk
planlægning og tålmodighed. Et godt
samarbejde mellem vandløbsmyndighed, entreprenør og åmænd er en forudsætning for, at det lykkes. Hidtil har
indsatsen i Kjellerup Kommune hovedsagelig været rettet mod kommunevandløbene. Derfor omhandler denne
artikel kun disse vandløb.
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Fortidens synder
Kjellerup Kommune ligger i Midtjylland
omkring den jyske højderyg. Vandløbene hører til Gudenåen’s og Karup Å’s
vandsystemer. De fleste af vandløbene
har en høj målsætning.
Kjellerup er en udpræget landbrugskommune, generelt med god jord. Derfor er de fleste af vandløbene kraftigt
reguleret. Hårdhændet vedligeholdelse
med flittig brug af mejekurv og grave-

maskiner i perioden 1970-80 har medført, at mange strækninger er blevet for
brede og overuddybede. I erkendelse af,
at maskinerne med tiden ødelagde
mere end de gavnede, gik man i starten
af 1980’erne over til udelukkende at
bruge le til vandløbsvedligeholdelsen.
Vandløbene blev dog stadig grundigt
barberet på såvel bund som kanter.

Miljøtilstanden i
vandløbene i 1996
I 1997 modtog Kjellerup Kommune en
rapport over miljøtilstanden i vandløbene fra Viborg Amt. Rapporten var resultatet af et grundigt feltarbejde, som var
foretaget i løbet af 1996. Resultatet var
nedslående. Ved gennemgangen af 76
km kommunevandløb blev der bl.a.
registreret ca. 50 faunaspærringer af
mere eller mindre alvorlig karakter, 36
uhensigtsmæssigt indrettede vandingssteder og 2-meter-bræmmer som ikke
var opfyldt. Desuden blev der foretaget
en biologisk forureningsgradsbedømmelse.

§
30 · Stads- og havneingeniøren 6/7 · 2006

er vanskelig at vurdere. De mest iøjnefaldende er tilledning af sand med overfladevand fra befæstede arealer, udvaskning fra store ubeskyttede vandingssteder, og større brinkerosioner. Indsatsen
for at begrænse sandvandringen har
indtil videre omfattet:
• Brinksikring ved stenforstærkning.
Der er de sidste 8 år udført ca. 30
større og mindre stenforstærkninger
af særligt udsatte brinker, typisk opog nedstrøms vejunderføringer og
langs stier (se foto).

Før var der et styrt nedstrøms røret under overkørslen. Røret skiftes ud med et større, og graves længere
ned.

Kun på 34 % af strækningerne var
målsætningen opfyldt. Undersøgelsens
konklusion var, at regulering og udtørring var de hyppigst forekommende
årsager til den dårlige miljøkvalitet i
vandløbene. Herefter kom forekomsten
af spærringer, okkerbelastning og udledning af urenset spildevand (se tekstboks
1). Rapporten konkluderede dog også,
at en målrettet miljøvenlig vedligeholdelse ville kunne forbedre den fysiske tilstand i en lang række af kommunens
vandløb.

Vedligeholdelsesplan
Kjellerup Kommune udarbejdede herefter en strategi for forbedring af vandløbenes miljøtilstand. Efter i en årrække
at have forsøgt at gøre vedligeholdelsen
af vandløbene mere miljøvenlig ved at
sende åmændene på kurser og forsøge
at motivere dem til at bruge leen lidt
mindre flittigt, begyndte det nu for
alvor at rykke.
I et samarbejde mellem kommunens
miljømedarbejder og åmændene blev
der udviklet en detaljeret vedligeholdelsesplan og en plan for såkaldte ekstraordinære vandløbsarbejder. Planerne blev
gennemgået på møder mellem åmænd
og forvaltning før og efter hver sæson.
Udførelsen af de ekstraordinære vandløbsarbejder (restaurering o. lign.) blev
udført af åmændene og var med til at
skabe mere variation i arbejdet.

centrering af strømmen medførte, at en
hel del af de mudrede strækninger
udviklede fast bund i løbet af et par år.
Mange strækninger var dog tidligere
blevet gravet så dybt, at strømrendeskæring ikke alene kunne løse problemet. På nogle af disse strækninger blev
det resterende mudder renset op, og ny
bund anlagt ved udlægning af grus.
Udlægning af grus har stor betydning
for en lang række organismer og processer i vandløbene og er et effektivt redskab i bestræbelserne på at opnå målsætningsopfyldelse. Udlægning af gydegrus i form af egentlige gydebanker er
indtil videre foretaget forsøgsvis tre steder i de bedste af vandløbene.

Stenstryg skaber
faunapassage
Kjellerup Kommune prioriterede saneringen af de registrerede faunaspærringer højt. Vandløbene blev prioriteret
efter miljømæssigt potentiale, og arbejdet påbegyndtes i de bedste vandløb. I
årene 1999 - 2004 blev der brugt ca.
500 m3 sten til at anlægge 30 stryg.
Ca.10 spærringer i form af styrt nedstrøms rør blev afviklet ved at omlægge
eller fjerne markoverkørsler (se foto).
I dag er langt de fleste faunaspærringer fjernet, dog mangler der sanering af
to vigtige større spærringer i Tange Å,
som er kommunens største vandløb.
Den ene af spærringerne planlægges
saneret i år.

Skånsom vedligeholdelse og
udlægning af gydegrus

Indsats mod sandvandring

En konsekvent strømrendeskæring blev
indført i vandløb efter vandløb. Indsnævringen af bundbredden og opkon-

Sandvandring er – som mange andre
steder – et stort problem. Kilderne er
mange, og deres individuelle betydning
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• Brinksikring ved græssåning.
På strækninger, som er totalt beskyggede af store træer, er brinkerne ofte
særligt udsat for erosion, da der ikke
gror græs eller andre former for
brinkbevoksning. På nogle af disse
strækninger – i alt ca. 1 km – er der
blevet tyndet kraftigt i træerne og
efterfølgende sået græs på de bare
brinker. Resultatet vurderes at være
tilfredsstillende.
• Anlæg af sandfang.
Der er anlagt sandfang i 3 vandløb,
hvor sandvandring har givet anledning til særligt store problemer.
• Bræmmekontrol.
Et årligt tilsyn med, at kravet til
2–meter-bræmmer overholdes, har
betydet, at der ikke finder sandvandring sted som følge af manglende
bræmmer.
• Indsats overfor uhensigtsmæssige
vandingssteder.
Henstillinger og påbud om at få
bragt de uhensigtsmæssige vandingssteder i orden, har indtil videre
ført til, at ca. halvdelen er blevet nedlagt, erstattet af mulepumper eller
bragt i forsvarlig stand.
Endvidere har den miljøvenlige vedligeholdelse med småslynget strømrendeskæring og en minimal brug af gravemaskiner været vigtig i forhold til at
begrænse sandtransporten i vandløbene.

Indsatsen betaler sig selv
Den dynamiske vedligeholdelse – hvor
behovet for grødeskæring i det enkelte
vandløb løbende er blevet vurderet –
betød at den samlede arbejdsmængde i
løbet af nogle år blev mindre. Selvom
åmændene fik nye arbejdsopgaver i forbindelse med udførelsen af ekstraordinære vandløbsarbejder, var behovet i
2001 indskrænket til 3 åmænd af de
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Opfyldelse af målsætning i 1996
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Udlicitering er
også en tillidssag
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Årsager til manglende opfyldelse af målsætning i 1996
Procentvis fordeling

oprindelige 6 mand. Det
betød, at besparelser på den
almindelige vedligeholdelse
kunne være med til at finansiere udførelsen af de ekstraordinære vandløbsarbejder.
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Forurening
Forurening og Fysiske forhold Ikke vurderet
de udviklingen i vandløbene
fysiske forhold
– skulle være tabt, var klart til
stede. Også blandt kommunens åmænd var der usikkerTekstboks 1. Øverst Lagkagediagram (t.v.) og søjlediagram (t.h.) 1996, Nederst ditto 2004.
hed at spore – licitationen
Årsagerne til manglende opfyldelse af målsætningerne er desværre ikke opgjort helt på samme måde i de 2 underbetød nemlig, at de skulle
søgelser. Tendensen er imidlertid klar: Dårlige fysiske forhold udgør ikke længere det største problem. Hovedindsatsen
virksomhedsoverdrages –
må nu rettes mod forureningsrelaterede problemer.
men til hvem og hvad?
HedeDanmark vandt licitationen og har nu på 5. år et tæt partner- steder i landet, hvor HedeDanmark står
I den nærmeste fremtid har Kjellerup
skab med Kjellerup Kommune om vand- for vandløbsarbejder. Alt i alt har det
Kommune et arbejde med at nedbringe
løbene – både omkring vedligeholdelforureningen, samtidig med at de
skabt en mere varieret hverdag, hvor
sen og arbejdet mod målsætningsopfylopnåede forbedringer af de fysiske foråmændene fortsat kan udnytte deres
delse.
hold fastholdes. Kommunen har allerede
store praktiske viden – en viden, der
Udliciteringen betød en ændring af
i nogle år arbejdet med planlægning af
også bliver delt ud af, bl.a. på åmandsarbejdsgange i den nye struktur. Den
forbedring af spildevandsforholdene i
kurser på Ferskvandscentret i Silkeborg.
første periode var præget af en tilvændet åbne land, hvor der stadig er en del
ningsproces både fagligt og menneskeejendomme, som har spildevandsudledNytter det noget?
ligt, og samarbejdet skulle finde sin
ning til vandløb. Herudover skal de
Ja, det nytter noget! Vurderet ud fra de
form.
regnvandsbetingede udløb forbedres
undersøgelser af miljøtilstanden i vandEfter en indkøringsperiode blev der
ved etablering af forsinkelsesbassiner.
løbene, som Viborg Amt foretager hvert
stille og roligt åbnet op for et samarbejNært forestående er også kommunalfjerde år, har indsatsen givet resultat. I
de, som i dag er præget af åbenhed og
reformen, hvor Kjellerup Kommune bli1996 var målsætningerne som tidligere
ærlig dialog mellem parterne. Der er
ver en del af Ny Silkeborg Kommune.
nævnt opfyldt for 34% af kommunemed denne arbejdsform skabt mulighed
Her vil erfaringerne med at gennemføre
vandløbene. I 2000 var det tilfældet for
for ikke kun at fokusere på den statioforbedringer på vandløbsområdet i et
nære vedligeholdelse, men også at foku- 50% og i 2004 var målsætningerne
partnerskab blive bragt med over og det
opfyldt for 58%.
sere på udvikling af vandløbsarbejdet
seje træk mod målsætningsopfyldelse
I den samme periode har vurderingen fortsætte.
som helhed. Lige i øjeblikket har vi
af årsagerne til, at målsætningerne ikke
eksempelvis sammen et forsøgsprojekt
er opfyldt, ændret sig fra at have mest
med Århus Universitet vedrørende ændI
vægt på dårlige fysiske forhold til nu at
ret grødeskæringsmetode.
være forurening (se tekstboks 1).
Flere gange om året føres fælles kontrol og tilsyn i marken, hvor både kommunen, teknikere og åmænd deltager.
Åmændene deltager desuden efter
behov i driftsmøderne, som afholdes
løbende gennem hele sæsonen. Kjellerup Kommune har også bevaret den
direkte kontakt til åmændene – en kontakt, som er meget værdifuld for til stadighed at kunne udvikle vandløbsarbejdet.
For åmændene har overgangen til
HedeDanmark betydet, at der er kommet nye udfordringer til. Således er de
nu ansat i en længere periode af året og
udfører arbejde også udenfor vandløbene. Desuden bliver de benyttet ved tilsyns- og ekstraarbejder samt ved spidsbelastninger i vedligeholdelsen andre
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