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         Figur 1: Kortskitse over projektanlæg ved Gammelsbækken.  
(Kilde: Nordjyllands Amt – Våde enge ved Gammelsbæk´s udløb)

 
Baggrund 
Gammelsbæk er beliggende i Nordjylland ved Geraa. Vandløbet er omkranset af 
dyrkede landbrugsarealer og enge. Vandløbet var tidligere en snorlige bæk der 
løb ud i Kattegat.  
Der var således en skarp grænse mellem vandløb og de tilstødende arealer og 
dermed meget lille funktionel sammenhæng mellem fersk/strandeng og bæk. 

Eksempelsamling er udarbejdet i forbindelse med projektet ”Økologiske forbindelser i planlægning og forvaltning” 
der er udarbejdet ved Skov & Landskab, Københavns Universitet, Afd. for By & Landskabsstudier, finansieret af Skov- og 
Naturstyrelsen. Tekst: Kenneth Jensen, Henrik Vejre og Martin Schneekloth. Foto hvor intet andet er nævnt: Kenneth Jensen 
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http://www.nja.dk/Serviceomraader/NaturOgMiljoe/Natur/Naturgenopretning/VaadeEngeVedGammelsbaeksUdloeb+.htm


Formål 
Projektet havde som hovedformål at omlægge dele af den snorlige bæk til et 
slyngende vandløb samt demonstrere anvendelsen af tilskudsordninger til 
miljøvenligt landbrugsdrift i kystområder. Derved vil der blive skabt en 
sammenhæng og overgangszone mellem vandløbet og de tilstødende 
strandenge, til gavn for både flora og fauna i området. Yderligere vil de våde enge 
være med til at fjerne noget af det kvælstof der tilføres fra vandløbet.  
 
 
Teknisk udførelse 
En del af vandløbet blev lagt i et nyt løb der slynger sig gennem et 25 ha stort ny 
etableret vådområde ud til Kattegat. Vandstanden er hævet uden at der er sket en 
forringelse af afdræning på de opstrøms arealer.  
 

 
 
Figur 2: Den skarpt adskilte del af 
Gammelsbækken og engen . 
Figur 3: Den ny-restaurerede del af  
vandløbet der slynger sig ned over  
strandengen. Der er skabt sammenhæng  
mellem vand og land – til gavn for flora og fauna. 
 
Projektet blev etableret i samarbejde med lodsejerne, som foretog en omlægning 
til vedvarende græsning i store sammenhængende fenner. Det nye forløb af 
vandløbet løber gennem et område, der oversvømmes om efteråret, og bliver 
afgræsset når området er tørt nok til de græssende dyr.  
På landbrugsjorden opstrøms for det nye forløb af vandløbet, er der desuden 
aftaler om miljøvenligt agerbrug uden brug af sprøjtemidler, med nedsat brug af 
kvælstof gødning og med udlæg af rajgræs. 
Der er adgang til den nye slyngede del af vandløbet ad 2 afmærkede stier uden 
for indhegningen.  
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Naturtype 
Vandløb og strandeng 
 
Arter  
Der er konstateret ynglende alm. ryle og gul vipstjert. Herudover er der et rigt 
fugleliv med bl.a. rødben, dobbeltbekkasin, viber samt gæs og ænder på de våde 
strandenge. 
 
Opdragsgiver:  
Nordjyllands Amt 
Efter 1.1. 2007: 
Miljøcenter Aalborg 
Niels Bohrs Vej 30 
9220 Aalborg Ø 
Tlf: 72541500 
Bjarke Huus 
 
Legal og planlægningsstatus 
Vandløb og strandeng er omfattet at naturbeskyttelseslovens §3. 
Gammelsbækken er målsat som Karpefiskevand (B3) 
 
Skala 
Lokal 
 
Virkning på flora/fauna 
Der er etableret forbindelse mellem vandløb og det terrestriske tilstødende 
område. Dette har bevirket at der i området hvor åen er genslynget, er et righoldigt 
fugleliv, der fourager på de våde enge samt netop i overgangszonen mellem vand 
og land. Der er bl.a. konstateret ynglende alm. ryle og gul vipstjert. 
Sammenhængen mellem vand og land har betydet at området nu rummer flere 
plante og insektarter, som også giver føde til rastende og ynglende fugle.   
 
Budget 
Der er af Danmarks JordbrugsForskning udfærdiget økonomiske beregninger for 
omlægning af dyrkede enge til våde enge og ekstensiveret drift. Beregningerne 
viser et driftsregnskab med et dækningsbidrag på areal med vårbyg før 
omlægning på 2.973 kr.ha. Efter omlægning var der et dækningsbidrag på 
ammekvæg på 5.581 kr. Det pointeres dog at de økonomiske konsekvenser kan 
være anderledes i andre områder med andre forhold. 
Prisen for projektering og etablering af våde enge var i alt 174.975 kr/ 6.916 kr pr. 
ha. 
 
Evaluering  
Dansk JordbrugsForskning har udfærdiget en rapport om projektet (MVJ-ordninger 
og våde enge. Erfaringer fra et demonstrationsprojekt. Grøn Viden Markbrug, nr. 
235, 2001) 
Der er dog ingen publiceret evaluering om projektets konsekvenser for arter eller 
naturtyper. 
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http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Fugle/Vadefugle/almindelig_ryle.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Fugle/Vadefugle/Roedben.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Fugle/Gaes
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Fugle/Andefugle
http://www.agrsci.dk/djfpublikation/index.asp?action=show&id=527
http://www.agrsci.dk/djfpublikation/index.asp?action=show&id=527
http://www.agrsci.dk/djfpublikation/index.asp?action=show&id=527

