
Etablering af effektiv faunapassage i  
Sneum å 
 
Ribe amt 
 
Udført projekt 
 

 
 Figur 1: Placering af projektet i Sneum å 
 
Baggrund 
Sneum å i Vestjylland er et relativt stort vandløb med en maksimal vandføring på op til 
15.000 l/sek og en bredde på op til 9-10 meter. Vandkvaliteten er god med en DVFI på 5-6 
eller bedre, og der er opgang af laksefisk som havørred, laks og snæbel. 
Sneum å er et af de mange vandløb, der blev reguleret i Danmark i 1950’erne. Det er 
særligt den nedre del, der er reguleret, mens den mellemste del i stor udstrækning har et 
naturligt forløb.   
På den nedre del blev der ved reguleringen i 1955 udlignet niveauforskel mellem den 
regulerede og den uregulerede øvre del af åen, og det nødvendiggjorde et dobbeltstryg 
med et fald på samlet ca 1,5 meter. 
Dobbeltstyrtet blev i 1990’erne ombygget til et stenstryg, vandløbet blev genslynget og 
vandløbsbunden hævet for at skabe bedre forhold for bl.a. snæblen.  Stryget fungerede 
dog ikke helt efter hensigten, da faldet sandsynligvis stadig var for stejlt til at snæblen 
kunne passere. Desuden sandede stryget til, og der var erosionsskader på brinkerne. 
Stenstryget bestod af to korte stryg med et fald på hhv. 10 og 15 promille.  
 
Formål 
I 2003 blev stryget igen ombygget med det formål at skabe en effektiv faunapassage uden 
barrierer for vandrende laksefisk samt optimale gydepladser for havørred og laks. 

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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Teknisk udførelse 
Stryget blev ombygget ved hjælp af udlæg af gydegrus til at have et fald på 5 promille og 
stryget har nu en samlet længde på 220 meter. Det består af to adskilte stryg med et dybt 
parti imellem.  For at sikre gydegruset blev der udlagt store kampesten tværs over 
vandløbet. Det mindre fald på stryget gør, at der ikke opstår de tidligere erosionsskader. 
  

 
 

Figur 2: De øvre del af det ombyggede stryg. April 2007 
 
Naturtype 
Vandløb 
 
Arter  
Snæbel, havørred, laks, vandløbsinsekter og vandløbsflora 
 
Opdragsgiver:  
Ribe Amt v/Allan R. Jensen 
Efter 1.1.2007 
Miljøcenter Ribe 
Sorsigvej 35 
6760 Ribe 
 
Lov- og planlægningsstatus 
Naturbeskyttelseslovens 3 og §16, habitatområde 
 
Skala 
Lokal 
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Virkning på flora/fauna 
Der er etableret gode forhold for vandrende fisk samt gode gydeforhold for laksefisk ved 
stryget. 
 
Budget 
De samlede udgifter var 200.000 kr., finansieret af Ribe Amt med statsligt tilskud. 
 
Evaluering  
Ingen publiceret evaluering. I ”Vandløbsrestaurering i Danmark – 24 eksempler” (Madsen 
et al. 2006. Storstrøms Amt, Teknik- og Miljøforvaltningen) nævnes det at stryget i 2006 
ser naturligt ud uden tegn på tilsanding. Yderligere er stryget bevokset med arter som 
vandranunkel, vandstjerne og bredbladet mærke. En lodsejer har fortalt at ”han hver vinter 
de sidste par år har set store gydende havørreder og laks på stryget”. Det vurderes at 
bestanden af laks er optimal på stryget. 
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