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Restaurering af  
de vestjyske vandløb  
og fiskebestandene

Fiskene i de danske vandløb er i høj grad 
påvirkede af menneskelige aktiviteter. I 
et kulturlandskab som det danske vil de 
ca. 64.000 km vandløb i udbredt grad 
være udsat for utallige menneskeskabte 
påvirkninger.

Dræning og opstemning
I takt med at Danmark udviklede sig til et 
landbrugssamfund, blev landskabet mere 
og mere reguleret af mennesker. Gennem 
tiden blev store skovarealer fældet og 
landskabet åbnede sig. Senere blev der 
inddæmmet land, lavtliggende arealer blev 
drænet, og åerne blev rettet ud. Derudover 
blev der opført spærringer i form af mølle-
damme og senere opstemninger, der bl.a. 
ledte vand til de mange dambrug og til 

vandkraftværker. Alt dette betød, at vi for 
30 år siden næsten kun havde vandløb, der 
var udrettede, opstemmede, udgravede og 
hvor vandet tilmed ofte var forurenet.

En succeshistorie?
Selvom denne historie starter trist, er 
dette en af de sjældne og faktisk overra-
skende gode fortællinger om vores natur. 
Danmark – som er et af verdens mest op-
dyrkede lande, hvor mere end 90 procent 
af vandløbsstrækningerne er blevet rettet 
ud – har alligevel mange sunde bestande 
af vilde havørreder og laks, som mange 
andre lande misunder os. Selvfølgelig 
er fiskebestandenes antal og størrelse 
stadig langt fra dengang, da vandløbene 
slyngede sig frit i landskabet. Men på bare 

30-40 år er bestandene af havørreder og 
laks blevet mangedoblet takket være en 
målrettet indsats af stat, amter, kommu-
ner og frivillige sportsfiskere.

Disse bedre fiskebestande har givet 
anledning til et stort rekreativt fiskeri, hvor 
både danske og udenlandske sportsfiskere 
hvert år bruger betydelige beløb på deres 
hobby, hvilket giver lokale arbejdspladser 
og økonomisk aktivitet. Bare laksefiskeriet 
i de vestjyske åer har en økonomisk værdi 
for lokalsamfundet på tocifrede millionbe-
løb hvert år. 

Hvordan har dette kunnet lade sig gøre? 
Svaret er entydigt: Vandløbsrestaurering 
med forbedring af fiskenes gyde- og 
opvækstområder i vandløbene, kombineret 
med genskabelse af fri passage for fisk på 
vandring i vandløbene. Dette har vist sig at 
være meget effektivt til at genskabe natur-
lige bestande af laksefisk og til at genskabe 
dynamikken i vandløbene og ådalene til 
gavn for biodiversiteten og mennesker.

De danske vandløb løber som naturligt skabte blodårer 
gennem landskabet og transporterer vand og sediment fra 
landet til havet og tillader fiskene at passere fra kyst og hav 
ind i landet.

  Fjernelsen af opstemninger, som her i Gudenåen (billedet øverst) 
gavner stort set alle fiskearter, fordi de derved kan vandre frit i 
vandløbet. Desuden kan ganske små indgreb gøre stor gavn  som 
fx at skabe variation ved at udlægge grus, som fiskene kan gyde i. 
Fotos: DTU Aqua
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Hvad er vandløbsrestaurering? 
Kort fortalt handler det om at skabe to ting:

• Naturlig variation i vandløbets fysiske 
forhold

• Forbindelse mellem hele vandløbets 
forløb og kysten, dvs. fri passage.

Hvis der er naturlig variation og fri 
passage i et vandløb, vil både fisk, planter 
og smådyr som regel trives. Derudover er 
en stor del af de mindste vandløb rørlagt, 
og her er det første, man kan gøre, at 
fritlægge de rørlagte strækninger, og 
dette er gjort i stor udstrækning.

Mindre indgreb
Man kan forbedre forholdene for både 
planter, smådyr og fisk i regulerede vand-
løb med ganske små miljøforbedrende 
tiltag, som fx blot at skabe variation med 
sten eller træer og udlægge grus, som 
fiskene så kan gyde i. Sådanne småpro-
jekter bliver der lavet et utal af hvert år, 
oftest i et samarbejde mellem kommuner 
og sportsfiskere. 

For at fiskene skal kunne få gavn af 
forbedringerne i habitaterne, skal de 
selvfølgelig kunne komme frem til de 
restaurerede områder, og her har de 
danske vandløb en udfordring med de 

  Frivillige hjælper ofte 
til, når vandløbene skal 
restaureres. 
Foto: NielsÅge Skovbo

  Et vandløb med vold
som sandvandring og 
meget få vandplanter. 
Foto: DTU Aqua

utallige opstemninger og dæmninger, der 
igennem århundreder er blevet opført for 
at regulere vandet,  drive vandmøller og 
opdrætte ørreder i dambrug.

Større indgreb
Siden DTU Aqua første gang dokumen-
terede store problemer for fiskene i de 
danske vandløb ved diverse opstemninger 
trods fisketrapper, er mange af spærrin-
gerne blevet helt fjernet. Fjernelsen af 

opstemninger har helt sikkert været den 
vigtigste faktor, når det gælder forbedrin-
gen for de fisk, der vandrer mellem hav 
og å, som fx havørred- og laksebestan-
dene. Det gavner dog alle fiskearterne, 
at der kan vandres frit i vandløbet, og 
omfattende restaurering med genskabelse 
af naturlige forhold i de større vandløb 
har positive effekter for både insekter, 
fugle, pattedyr og ikke mindst plantesam-
fundene. 

Selvom denne 
historie starter trist, 
er dette en af de 
sjældne og faktisk 
overraskende gode 
fortællinger om 
vores natur.
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1.  Karlsgårdeværket nedlagt,  
det meste af åen givet fri

2.  Næsten alle dambrugsop-
stemninger er væk

3.  Alle tre spærringer i hoved-
løbet fjernet

4.  Forbedret passage i byen, 
opstemninger nedlagt

5.  Brøns Dambrug er nedlagt og 
der er skabt en bedre passage 
forbi den tidligere opstemning

6.  Genslynget, nogle spærringer 
fjernet

7.  Små restaureringer, stadig en 
betydelig opstemning ved 
St. Jyndevad

Generelt i alle åerne:  
Mange småprojekter med udlagt 
gydegrus og fjernelse af mindre 
opstemninger

Status for 
Vadehavsåerne

1

2

3

4

5

6

7

Vadehavsåerne
I tilløbene til Vadehavet, der tæller Vidå, 
Brede Å, Brøns Å, Sneum Å, Kongeå, 
Ribe Å og Varde Å, er der lavet betydelige 
forbedringer over de seneste årtier Her er 
der nu mange flere tilgængelige gyde- og 
opvækstområder for både laksefisk (ørred, 
laks, helt og snæbel) og andre arter som 
ål og lampretter. 

Varde Å har et stort potentiale som lakse- 
og havørredvand, men var meget påvirket 
af vandkraftværket Karlsgårdeværket, der 
fra 1921 og 95 år frem spærrede effektivt 
for adgangen til de fleste gyde- og 
opvækstområder i Varde Å-systemet. Nu 
er der fri passage langt op i både Ansager 
Å og Grindsted Å. Holme Å vil også snart 
blive frisat. 

Varde Å, er det eneste af de større 
vestjyske vandløb, der har naturligt udløb i 
Vadehavet (uden sluse). 

I Ribe Å er turbinehuset i Stampemølleåen 
fjernet med henblik på at skabe bedre 
passage forbi Ribe by, men der er stadig 
tre opstemninger, som modtager det 
meste vand. Derfor er der endnu ikke fri 
passage i Ribe Å. Øst for Ribe by ligger 
de store tilløb Gram Å og Gels Å, hvor 
de fleste gydeområder befinder sig og 
det er derfor vigtigt, at der skabes bedre 
passage. I Gels og Gram å er der et meget 
stort potentiale for produktion af laks- 
og ørred-ungfisk (smolt), og hvis dette 
potentiale kan udnyttes, vil Ribe å kunne 
komme på højde med Skjern Å, når det 
gælder laksefiskeri. 

I Kongeåen var der tidligere tre store 
dambrug, som spærrede opgangen for de 
fleste fisk langt nede i systemet, men disse 
er nu alle fjernet, og der er fri adgang til 
en meget stor del af hele vandsystemet. 
Derfor forudses en snarlig kraftig forbed-
ring af især lakse- og ørredbestanden.
I forhold til de øvrige EU-lande har de 
danske vandløb nu meget få spærringer 
tilbage, og med en yderligere indsats på 
området kan vi snart opnå, at de fleste 
vandløb igen har fri passage op- og 
nedstrøms, så bl.a. snæblen kan genskabe 
større bestande. Den truede snæbel er 

STATUS FOR SNÆBLEN:

Varde Å – bestanden er meget lille eller er forsvundet.
Sneum Å – Snæblen findes nu i et lille antal eller er forsvundet.
Kongeåen – Snæblen er forsvundet fra Kongeåen.
Ribe Å – En førhen ret god bestand (1000 individer) gik ned til 
327 i 2013, men steg så til 790 i 2018.
Brede Å – Snæblen findes nu i et lille antal eller er forsvundet.
Vidå – stadig en levedygtig bestand, godt 3000 individer i 2018.
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desværre gået meget tilbage – men der 
er stadig bestande i Vidå og Ribe Å, som 
forhåbentlig kan øges i antal som følge af 
de mange restaureringer.

Fortsat udvikling?
Hvis man ser tilbage på alle de gode tiltag, 
der er gjort for at forbedre miljøet i vand-
løbene de seneste 20 år, og den meget 
positive udvikling især laksebestandene har 
vist, kunne man jo tro at denne udvikling 
bare fortsætter. MEN der er desværre kom-
met en slange i paradiset og det er en flot, 
sort fugl - nemlig skarven. Efter at skarven 
ændrede sine fødesøgningsvaner for snart 
ti år siden og begyndte at jage i både små 
og store vandløb, har meget ændret sig. 

Prædation
Først og fremmest er skarvens prædation 
gået meget hårdt ud over de stationære 
vandløbsfisk som stalling og bækørred. 

Disse to arter findes nu kun i meget 
mindre bestande end før. På trods af 
forbedrede forhold i vandløbene, når kun 
ganske få at overleve indtil voksenalderen, 
da de simpelthen bliver ædt, inden de 
når at blive voksne. Derudover har de 
nyeste undersøgelser vist, at skarven 
både er meget hård ved de udvandrende 
lakse- og ørredungfisk (kaldet smolt) samt 
at skarvprædationen også er høj for de 
helt unge laks og havørreder i åen. Dette 
betyder, at der bliver produceret betydeligt 
færre smolt, og at ca. halvdelen af de 
smolt, der kommer afsted, bliver ædt af 
skarv. Derfor kan man sige, at skarvens 
prædation har størst betydning for 
bestandene af stalling og bækørreder, men 
at også laks og især havørred er meget 
negativt påvirket. Der er også dokumenta-
tion for, at skarverne æder en del voksne 
snæbler i åerne, men hvor stor betydning 
det har for bestanden er ikke undersøgt.

Løsninger?
Fremtiden for fiskene ser lys ud, hvis man 
kan finde måder at kontrollere skarvpræda-
tionen i vandløbene og med nye politiske 
signaler omkring jordfordeling og beskyttel-
se af ådalene, kan de danske vandløb måske 
fortsætte med at blive bedre. Der er stadig 
et stort uudnyttet potentiale for at genskabe 
passage helt ud i de øverste grene af syste-
merne og for at øge den fysiske variation i 
åerne til gavn for både planter og dyr.

I Danmark er vi heldige at have både 
sagkundskab og erfaring på restaure-
ringsområdet og samtidig en hel lille hær 
af frivillige, der gerne hjælper til. Hvis vi 
formår at udnytte det fremover, kan vores 
åer igen blive de livgivende blodårer i 
landskabet, som de engang var. 

Læs mere om fisk og fiskepleje på 
www.fiskepleje.dk

  Vandløbsrestaure
ring optager folk i alle 
aldre – og fremtidens 
lystfiskere yder også.
Foto: NielsÅge Skovbo

  Udplantning af 
vandranunkel i et 
restaureret vandløb. 
Foto: DTU Aqua

  Skarven lever af fisk 
og æder alle typer af 
fisk, der findes der, 
hvor den jager, som 
fx ulke, kutlinger, 
fladfisk og ørreder. 
Foto: J. Madsen/Biopix

 Om skarven
Skarven er en karakteristisk fugl, som ses 
mange steder langs de danske kyster og ved 
de større søer. Den fouragerer også hele året 
rundt i små og store vandløb. Fjerdragten er 
helt sort, men i pragtdragten har den dog 
hvide ansigtstegninger og en hvid lårplet.

Levested
Skarven lever i Europa, Asien, Afrika, Ocea-
nien samt Grønland og det østligste Nord-
amerika. I Danmark yngler skarven typisk ved 
fjorde, lavvandede kyster og ved større søer. 
De største kolonier findes ved Tofte Sø i Lille 
Vildmose, på Vorsø i Horsens Fjord og ved 
Brændegårds Sø på Sydfyn. I de kolonier, hvor 
rederne placeres i træer, kan mængden af af-
føring (guano) være så stor, at den dræber de 
træer, som rederne er placerede i. Skarven er 
kontroversiel på grund af dens levevis og valg 
af fødeemner. 

Føde
Skarvens føde består af fisk, som den 
jager under vandet. Fjerdragten er specielt 

tilpasset denne jagtform, idet skarvens 
fjerdragt tillader, at der trænger vand ind 
mellem fjerene. Det betyder, at skarven 
ikke skal kæmpe mod opdrift under 
jagten. En konsekvens af, at fjerdragten 
ikke er vandskyende, er, at skarven er 
nødsaget til at bruge tid på at lufttørre 
fjerdragten efter svømmeturen. Det sker 
ofte med karakteristisk udbredte vinger.

Danmarks skarvkolonier er blevet fulgt 
hvert år, siden arten genetablerede 
sig som ynglefugl i Danmark i 1938. 
Rederne i alle kolonier er blevet talt hvert 
år siden 1980’erne. I årene 1993-2006 
svingede antallet af skarvreder i Danmark 
mellem 36.500 og 42.500 reder. Dan-
marks skarvbestand toppede omkring 
år 2000 med rundt regnet 42.500 par. 
I 2017 blev der talt 33.186 skarvreder i 
Danmark fordelt på 80 kolonier.

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening


