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Forord.

]3evarelse af vandhuller og andre smvande er en naturfor-
valtningsopgave, som har fet stadig højere prioritet gennem
de senere r, btde p lokalt, regionalt og centralt niveau.
Mange private lodsejere arbejder ogs med at pleje og ny-
grave vandhuller, dels som vildtplejeforanstaltning og dels
udfra almindelig naturinteresse.

Amtskommunerne og Skov- og Naturstyrelsen fr en del fore-
spørgsler vedrørende vandhulspleje og om de regler i natur-
fredningsloven og andre steder, som g1der i den forbindel
se. For at kunne svare mere fyldestgørende p. de fleste
spØrgsm1 om vandhulspleje og for at inspirere til, at flere
gr i gang med dette vigtige arbejde, udgiver Skov- og
Naturstyrelsen nu denne bog om emnet. Vandhulsbogen belyser
bade den Økologiske baggrund, det praktiske arbejde med
pleje og nygravning samt de regler, som skal iagttages.

Bogen retter sig isr mod de personer, der i offentligt
eller privat regi har ansvaret for at planlgge og lede ud-
fØrelsen af plejeforanstaitninger, men skulle i Øvrigt kunne
benyttes af alle, der har interesse for emnet. Referencerne
giver den srligt interesserede mulighed for at trnge
dybere ned i emnet.

En inspiration til igangstning af arbejdet med bogen kom
fra et h2fte om emnet, som Arhus Amtskommunes frednings-
kontor udgav i 1983, og en foreløbig udgave blev drøftet p
et mØde mellem jagtkonsulenterne og medarbejdere fra de
amtskommunale fredningskontorer, som biev arrangeret af
Viborg amtskommune og Fredningsstyrelsen i 1985. Vandhuls
bogen indgr i den serie af skrifter vedrØrende pleje af
naturtyper, som Skov- og Naturstyrelsen er i frd med at ud
give - indtil nu foreligger stledes bøger om moser, strand-
enge og vandhuiler, og der arbejdes p en vedrørende skov.

Forfatteren til bogen, cand.scient. Erich Wederkinch, har
arbejdet som konsulent for styrelsen og har beskftiget sig
med udbredelsen af padder samt vandhullers Økologi og pleje
gennem en rrekke. Styrelsen til gerne takke Erich Weder
kinch og de personer, der i Øvrigt med rd og dd har bidra
get til bogen. En srlig tak rettes til biologerne Jens
Amtkjr, Henning Ettrup, Kre Fog og Anders Tvevad.

Skov- og Naturstyrelsen
januar 1988
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1. Indledning.

1.1. Indhold og mlsigte.

Dette hftes m1 er at vre en
praktisk orienteret vejiedning
for de, som gerne vii gøre en
indsats for de mange vildtle
vende dyr og planter, som er
knyttet til de sm vandhuller:
Det er de dyr og planter, som
nok krver vand for at overleve
og formere sig, men ogs - i
større eller mindre grad - kan
overleve udtørring af deres le-
vested. Det drejer sig om et an-
tal vandpianter, mange flyde
blads- og sumpplanter, snegie,
muslinger, igler, mange krebsdyr
og insekter samt andre hvirvel-
løse dyr og mikroskopiske orga
nismer. Dertil ogs. padderne,
snog, almindeligt firben, grøn
benet rørhøne og enkelte andre
fugie og pattedyr, men normalt
ikke fisk.

Desuden har de sm vandhuller
afgørende betydning som drik
kesteder, hvilesteder, og iej-
iighedsvise depladser for in
sekter f.eks. bier, viidt og
fugle i landbrugsomrder, parker
og haver. De sm vandhuller, som
dette hfte i første rkke hand
1r om, er s sm. under 1.000
m , at der normalt ikke bør v-
re konfiikt med en eventuel ud-
nyttelse til fiskeri elier jagt,
bortset fra egentligt fiske- el
ler andehold. Men nogle af hf
tets oplysninger har ogs vrdi
for jagt og jgere og kan med
virke til at Øge udbyttet af
jagt og fiskeri i stØrre vand
huller. Hftet kan derved sup
plere de eksisterende bøger og
vejledninger se kap. 11 om
ti1grnsende emner, som har an
dre mulsigter.

Der er ikke gjort noget forsøg
p at beskrive den mangfoldighed
af dyr og planter, som kan fin-
des i de sm vandhuller. Men der

er lagt vgt p at beskrive,
hvad man kan gøre for de mange
dyr og planter i sm vandhuller
- og hvad man ikke
bør gøre.

I store vandhuller, søer og er
lever store dyr fisk og fugle,
som spiser meget, og derfor kre-
ver meget plads. De er godt til
passede til at leve, hvor der al-
tid er vand. Over for dem kiarer
de egentlige vandhulsdyr sig dir
ligt, bl.a. fordi de selv eller
deres yngel buyer dt af fuglene

og fiskene. Kun i lavvandede om-
rder med ttte bevoksninger af
vandplanter i kanten af de store
søer, kan nogle arter vandhulsdyr
overleve.

I sm vandhuller lever dyrearter,
som ikke krver meget piads, og
som ofte kiarer sig dirligt over

T.
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for rovdyr som fisk, mger, ande-
fugle m.fl. Til gengld kan mange
af dem udmrket overleve, selv om
vandet en gang imellem tørrer ud.
Nogle vandhuller udtørrer ofte
allerede tidligt p sommeren. I
sdanne vandhuller kan findes
dyr, som er specielt tilpasset,
ved at afkommet udvikler sig me-
get hurtigt, og disse dyr er af
h2ngige af regelmssigt udtørren
de vandsamlinger.

1.2. Vandhul styper.

Det lave vand og vandstandssving-
ningerne.

Nr der findes lavvandede omrder
beskyttet af rørsump og vandplan
ter i stØrre vandhuller og søer,
finder man en del af de samme dyr
som i sm vandhuller. Ofte hg
ger disse lavvandede omrder ogs
inden for den egenthige rørsump,
i det omr.de som ligger mehlem en
høj forrsvandstand og en lay
sensommervandstand. Her er for-
holdene ligesom i de sm vandhul
her, vandet kan bhive meget
varmt. Den ttte plantevkst pt
lavt vand er ogs vigtig som op
vkstplads for fiskeyngelen i
stØrre søer. Dr er beskyttelse
mod stØrre fisk og fugle.

Produktivitet og omsatning.

Da de flade omrder, som er dk-
kede af 30 - 50 cm vand om for
ret, og i reglen tørrer ud i
sensommeren, har en meget hurtig
omstning af nringsstoffer, og
er et meget produktivt miljø.
Det er nok hovedrsagen til, at
man kan finde svel det stØrste
antal dyrearter pr. kvadratmeter
som den største tthed af dyr i
ferskvand i nringsrige smvand-
huller. P sandede jorder i
Vestjylland og enkelte andre om
rder findes nringsfattige vand
huller, hvori der lever frre,
men speciehle og nu sjeldne plan
ter og dyr. De fleste vandhuhler
modtager nu meget nring fra om-
givelserne, nringsfattige vand-
huller er sjldne, og overskud af
nringssalte er et problem. Man
skal derfor fjerne nring og be-

vare nringsfattigdom, hvis man
vii bevare et alsidigt dyre- og
plantehiv.

Vandets surheds grad.

I den fede jord er der btde meget
kalk og meget nring og pH er
høj, mens nringsstofferne i den
sandede, kalkfattige jord udvas
kes af regnvandet og pH kan da
ved selv sm tilførsler af syre
f.eks. "sur regn" falde strkt.
I Østdanmark har de fleste smi
vandhuller en surhedsgrad hidt
under neutralpunktet, pH 7. I
kahkrige grave er vandet ofte
khart og dyre- og phantehiv rigt.
Selv ret stor nringstilfØrsel
ndrer ikke meget p det forhold.
FØrst nr der er ophobet et tykt
lag nedbrudte phanterester p
bunden, ehler tihførshen af n-
ringsstoffer buyer rigtig stor,
vokser andemad ehler alger uh2m-
met og kvler det meste andet
liv. Ved kraftig tilfØrsel af
gødning kan pH stige op over 9,
og da er kun enkelte dyr og plan
ter tilbage sammen med alger og
bakterier. Hvor jorden er sandet
holdes nringsstofferne ikke fast
af bundlaget, man siger at "buf-
ferkapaciteten" er ringe. Kalk-
fattigdommen og aflejringen af
døde planter kan efterhnden med
fØre at vandet buyer surt og
brunt. Under pH 5,5 falder arts
antahlet, og artssammenstningen
endres sterkt. NringstilfØrsel
til kalkfattige vandhuhler fr en
helt anderledes kraftig virkning
end i kalkrige vandhuhler, og kan
give kraftig vkst af alger.
Srhigt s.rbare er klarvandede,
kalkfattige, nringsfattige vand
huller, som pvirkes af sur ned-
bør og slet ikke tiler forurening
af nringssalte, og hvor kalkning
kan andre artssammenstningen i
uønsket retning.

1.3. Vandhullernes historie.

I rhundredernes løb har man tør-
lagt de fleste naturhigt vand
fyldte layninger i landet, men
samtidig er der en hang tradition
for at grave og vedhigeholde
vandhuhher i Danmark, shedes at
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størstedelen af vandhullerne i
landet nu er menneskeskabte.
FØrst var det nødvendigt at grave
vandhuhler tih kreaturvanding.
Senere skuhle der bruges mergel.
Det gay levemuhigheder for de
vilde dyr og planter i de vand
fyhdte mergelgrave. I 1800-tal-
let og under de to verdenskrige
er der gravet talrige tørvegrave.
De seneste nyanlg er sket ved
grusgravning og gravning af damme
til jagtforml nder. Vandhul
lerne er alts ikke uberørt na-
tur, men nu hvor de oprindehige
levesteder er forsvundet, danner
de grundlaget for eksistensen af
en srhig del af vores dyreliv,
vandhulsdyrene. Man ved, at pad-
derne i dette rhundrede er get
meget strkt tilbage, og andre
dyr og planter, der lever i yand-
huller, er ogs i tilbagegang.

De "brune frØer" og navnhig
skrubtudsen kan leve ved
moser, søer og i skove. De
er "kun" gtet godt 5o% til-
bage p 4o r.

Mange sm vandhuhler har mtte
vige for maskinerne. De til-
oversbhevne higger ikke mere p
gresset jord, hvor der var rige-
higt fØde for en mngde dyr,
f.eks. frØerne, - men ofte midt

LØgfrøen lever
land og yngler
huller. Den var
men er get ca.
og er flu sjlden.

p .hent
i sm vand-
almindelig,
90% tilbage

ude i store kornmarker, der føde
mssigt er "Ørkner".

1.4. Vandhullernes tilstand.

Den er drhigere end tidligere.
Der er ikke mange, som ofrer en
oprensning af vandhuller mere.
Kreaturerne vandes ofte ved en
automat p de marker, hvor der
stadig er grsning. Hvor kreatu-
rerne ikke lngere holder plan-
terne nede, gror der buske og
trer op ved vandhuhlerne, si de
buyer helt overskyggede, vandet
bliver koldt, nringsstofferne
omsttes p en ugunstig mde, og
kun f dyr og planter kan klare
sig.

Ved landbrugets stigende rationa
lisering er tilførslen af n-
riagsstoffer og gifte blevet et
vsentligt problem. Maskinerne
kører hige op til kanten af vand
hullerne, og noget af det, som
var tiltnkt kornet, havner i og
ved vandhulhet.

Dr2nene gtr ofte til vandhullerne
og videre p den anden side.
Derved ledes ikke alene yand, men
ogs. meget nring ud i vandhul
lerne. Alt dette bevirker, at de
fleste vandhuller flu er kraftigt
gøskede og derfor gror hurtigt
til.

1.5. Hvilken natur skal bevares?

Indvandring og uddØen med skif
tende khima og levevilkr har

r-Tvor trerne skygger lever
icun f dyr og planter.
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bragt os de vilde dyr og planter,
som lever her i dag. Men de he-
vevilkr, som vi giver vores "na-
turarv", buyer stadigt ringere,
s netto-reslutatet nu er en ned-
gang i antahlet af dyr og plan
ter. Nogle arter klarer sig bed
re end andre. De dyr, som hører
til i skov og krat - rdyr, fasa
ner, solsort, bogfinke, musvit
m.fh. - klarer sig godt. Derimod
er forholdene nu meget drhigere
for de dyr og planter, som lever
p solbne steder med lay phante
vkst - hare, vibe, agerhøne,
mange insekter, padder og krybdyr
- alts det bne lands dyrehiv.

De dyr, som lever i stØrre n-
ringsrige vandhuller og søer
fisk og mange fugue, er heller
ikke get s. meget tilbage som
dyrehivet i de sm vandhuhler.
HØje urter, buske, trer og u-
klart vand skygger og forringer
levevilkârene for de vekselvarme
smdyr. Derfor er det vigtigt at
gøre noget for at bevare vandhuh-
lerne og de andre "sm biotoper"
i det bne land - grsarealer,
stendiger, skel, haver, levende
hegn, sandede bakker og skrnter,
enge, kr- og moseomrder, og be-
vare dem i en sdan tilstand, at
dyr og planter stadig kan leve
der.

VancThullet i
rigt dyreliv.

det bne land kan have et
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2. Vejledende institutioner og Iovgivning.

Rd og vejhedriing om naturfor
hold, metoder, jura, projektering
og praktisk arbejde med vandhuls
pheje kan fs fra bde private og
offentlige institutioner. I ka
pitel 10 er nvnt de vigtigste af
disse. Den egenthige phanhgning
og udfØrelse af arbejdet vii of-
test vre forbundet med udgifter,
men rd og en vis vejledning kan
fs gratis fra offentuige insti-
tutioner. Der er derfor grund
til at bruge den muhighed. Hvis
der er naturpleje-projekter i
kommunen eller amtskommunen, vih
disse mske endda kunne udfØre
arbejdet for en.

Amtskommunernes Cog Hovedstads-
rdets fredningsafdehinger admi
nistrerer bestemmelserne i na-
turf redingshoven. Dér skah man
henvende sig for at f sikkerhed
for, at det arbejde man ptnker
ikke skader naturen og er i over-
ensstemmelse med de gldende ho
ve. Til det brug findes et ske
ma, hvor amtsfredningskontorernes
adresser er ptrykt se biiag.
Amtskommunen skah inden for 4
uger besvare forespørgsler, og
deres afgørehser kan med samme
frist ankes til Skov- og Natur
styrelsen.

Der er udgivet foldere og pjecer,
som omhandler lovbestemmelserne
se kapitel 11, og som kan re
kvireres gratis. De vigtigste
love, som omfatter vandhullerne,
er fØlgende:

Naturfredningsloven.

Der skal søges tilladelse efter §
43 ti at andre vandhuller over
500 m , dvs. ca. 25 meter i tvr-
mi. En nedstte1se2 af stØrrel-
sesgrnsen tih 400 m indgr i et
ndringsforslag, som for tiden
behandles i Foiketinget. Der skah
søges om tiliadehse2 tii ndring
af moser over 5000 m , heder over

5 ha og strandenge og strandsumpe
over 3 ha, uanset om der er flere
ejere. Hvis et vandhui Ønskes an-
hagt eller ndret p disse area-
her ehler i kanten af dem, krves
der tihladeise uanset størrelsen
af vandhullet. Hvis man vih bruge
vand fra et vandhØb tii sit vand
hui, skal der ogs søges om til
ladelse, bide efter naturfred-
ningsloven og vandlØbsloven. An-
hg af vandhulher indenfor 150
meter fra vandhØb bredere end 2
meter, indenfor 100 meter fra
strandbred, indenfor 150 meter
fra sØer over 3 ha og indenfor
100 meter fra jordfaste fortids
minder krver tiliadehse. Disse
grnser g1der ogs for plantning
my.

Fredningskendelser og dekharatio-
ner kan endvidere indebre, at
der skal søges om tihhadehse til
anlg, oprensning, phantning my.

Zoneloven.

Bestemmehserne om landzone-omr-
ders landbrugsmessige drift med-
fører, at der i visse tilflde
skal sØges om tilladelse til an
lg af vandhuller uanset stØrrel-
Se, nr disse ikke indgr i
landbrugsdri ften.

Naboretlige forhold.

Hvis naboer bhiver berØrt af det
planhagte arbejde, er de ptale
berettigede, og man bør derfor
sikre sig deres samtykke alierede
under planlgningen.

Andre love.

Miljøloven, vandlØbsloven, fersk-
vandsfiskeriloven o.a. love kan
ogs komme md i billedet, nr
der skal plejes eller nygraves
vandhuhler. Spørg amtskommunen/
Hovedstadsrdet i tvivlstilf2hde.
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3. Livet i sm vandhuller.

3.1. Gode livsbetingelser.

Det vandhul, som
betingeiser for
planter vii ofte

- der udsttes ikke fisk, nder
ehler andre dyr og planter,
som Ødelgger higevgten
biandt de dyr og planter, der
selv indfinder sig og "hører
til" i sm vandhuhler.

- der havner ikke gødning isr
handeisgødning eiher bekam
pelsesmidler i vandhullet el-
ler p det omgivende omr.de
med gras og vilde phanter.

Nogie dyr og planter indvirker
strkt p de sm vandhulher.
Gavnes ehher skades disse dyr og
planter, eller dem som Eeder dem,
pvirker det dyre- og planteiivet
i de sm vandhuhher strkt.
Herom handler resten af dette ka-
pitel.

3.2. Fodring.

Fodring af krebs, fisk, nder og
vilde fugue indvirker ofte p u
hehdig mde p. de viide dyr og
planter, isr i sm vandhuhier.
Det medfØrer en tiiførseh af n-
ringsstoffer, som giver en drhi
gere vandkvahitet, og som vii
fremskynde behovet for oprens-
ning. Derudover kan større dyr
hoides i live, som ehiers vihhe
dØ elher flytte tih større vand-
samhinger. "Prisen" for fodring
er druige hivsviikr for de e
gentiige vandhulsdyr, og man gay-

giver gode iivs
vilde smdyr og
se sdan ud:

- Det er solbeskinnet og har
kiart yand, som hyset kan
traange ned i og give vandpian-
terne muhighed for at produce-
re ut og optage nringsstof
fer.

der er et bredt blte 2-5 me
ter af ganske havt vand 0-40
cm dybt omkring vandhuhlet om
forret, navnhig i nord- og
nordøstsiden.

- der er et omrde mindst 2 me
ter bredt ovenfor det forrs
oversyømmede areal med gras-
jord og vilde planter.

- der er steder i n2rheden in-
denfor 100 m med levemulighe
der for de dyr, som yngler i
vandhullet, men ehiers lever
p land guldsmede og andre
insekter, frøer og salamand-
re.

- der p disse andre hevesteder
ogs er skjuiesteder og over-
vintringsmuligheder i stendi
ger, under trstammer ± jord-
volde ehher skrnter, i kom-
postbunker, kvasbunker og hg-
nende.
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ner ikke naturen som hehhed. Nir
man fodrer, er det for sin egen
skyld. Hvis man Ønsker at gavne
naturen, m. man prøve at beherske
sin trang til at gøre en indsats,
med mindre indsatsen gavner mange
forskelhige dyr og planter, som
f.eks. en oprensning kan gøre
det.

3.3. Udsatning og plantning.

Til et vandhuh hører det phante
og dyrehiv, som findes pi egnen,
og som kan leve i vandhullet.
Dyr og planter kommer af sig
sehv, hvis de fr tid nok, og
hvis der ikke er for langt til
andre vandhuhler. Men dels er
mennesker uthmodige, og deis er
der lngere imellem vandhuhherne,
end der var førhen. Mange dyr og
planter kan ikke ingere gen-ind-
vandre til fordums levesteder.
Derfor vii mange mennesker gerne
stte dyr og planter ud, og da
isr hvis der er ofret en sum
penge p nygravning ehler oprens-
ning.

Zoologer og botanikere er i al-
mindehighed ikke begejstrede for
dette. Det skyldes, at vildtle
vende dyr og planter i tidens løb
har tilpasset sig de khima- og
naturforhohd, som har pvirket
netop den bestand, de tilhører.
Man risikerer alts at fhytte dyr
og planter hen p steder, hvor
forholdene mske ser ud tih at
vre gode, men ikke er det.
Derudover kan man Ødelgge muhig-
heden for at klarlgge dyr og
planters naturhige udbredehse.

Hvis der allerede er en "indfødt"
bestand af samme art, som man har
overset, risikerer man at "foru-
rene" den med arvemateriale, som
ikke passer til de lokahe for-
hold. Ligesom race-rene husdyr
ikke uden videre bØr f afkom med
hvem som hehst, bør ogs de vihde
dyrs og planters genetiske sr-
prg respekteres.

Hvis man vii indfØre planter og
dyr, bØr man altid vlge at tage

dem fra det nrmeste egnede sted,
og ikke flytte dem mere end højst
et par kilometer. Et egnet sted
er et sted, som higner udst-
ningsstedet mest muhigt, og hvor
man ikke gør skade p. bestanden
af dyr og planter ved at fjerne
noghe individer.

Planter og dyr fra nrliggende
vandhuiler har stØrst muhighed
for at trives. Man har ogs mu-
lighed for at Se, p. hvilken dyb
de pianterne gror, og anbringe
smtuer af planter p samme dybde
i sit eget vandhul.

Nye vandhuller.

Nr vandhuller graves p steder,
hvor der i forvejen er fugtigt,
oc hvor der findes en grØnsvr,
indfinder planter sig af sig selv
i høbet af et r elher to. Det
ghder for de fleste vandhuhher,
at planterne kommer forbavsende
hurtigt - ogs uden aktiv hjip.
Smtuer af planter kan eventuelt
sttes i bundlaget i 1/3-del af
huhlet med en indbyrdes af stand
p. 1-2 meter. Er man s. heldig at
kunne grave et vandhul p et are-
ah med kreatur eller hestegrs-
ning, bør størstedelen eller hele
bred-zonen hegnes indtil planter-
ne er i god vkst, s dyrene ikke
ved deres trampen hindrer plan-
terne i at gro, og tilfØrer gØd
ning, uden at der er planter til
at optage den. BØrn og voksne
kan i visse omrder ogsa slide
for kraftigt p bredzonen. Tr
grupper ved vandhullet bør ogs
indhegnes, da dyrene ofte afleye-
rer meget gødning p sdanne hvi
hepiadser.

De tilflde, hvor det m anses
for mest berettiget at indføre
planter, er hvor vandet eiler
jorden er meget nringsrig, hvor
der gror brndenlde dueurter
m.v.. For at f omsat nrings-
stofferne og holde en god vandk-
vahitet er det vigtigt at der
kommer grønswer omkring vandhul-
let og vand og sumpplanter hur-
tigt. Hvis man fylder hrdt
lednings-vand i vandhullet, giver
dette vands minerahrigdom vkst
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af alger - "grØnklsuppe", isr
hvis der ikke er vandphanter.
Vent derfor helhere til vandet
kommer af sig selv, hyis det er
muiigt.

Ogst dyrehivet indfinder sig hur
tigt i et nyt vandhuh. Ahlerede
inden for det første døgn i som-
merhahvtret ankommer de første
ryg- og bugsvømmere, vandkalve,
skøjteløbere og andre flyvende
insekter. Til det ubevoksede
vandhul er knyttet et specielt
dyrehiv. Efter et par r har
forholdene ofte ndret sig s me-
get, at disse arter forsvinder.
Til gengld ankommer en mEengde
andre dyr.

Udstning af større dyr som fisk
eller krebs bØr under ingen om-
stndigheder ske, fØrend der fin-
des en vis mngde planter i god
vkst. Hvis vandkvaiiteten er
god, behØver man ikke vente ian-
ge.

I n2ringsfattige omgivehser som
f.eks. grusgrave kan det dog tage
noghe tr. KØres der muhdjord p
ehler gødes, kan der hurtigere
fs en stor bestand af de aimin-
dehige planter og dyr. Men da de
dyr og planter, som kommer af sig
selv i nsten nøgne grave, er gt-
et stEerkt tilbage generelt, er
der grund til at lade were med at
tilføre neringsstoffer se 11.22
og 11. 25. Man bØr i hvert faid
undlade det p. skrnende terren
og nr vand, si man undgr, at
der siver nering ned i vandet.

Arter man skah undg!i. Nr mlet
er klart vand med bade tbne og
bevoksede partier, er der visse
dyr og planter, man skal undgt.
Det glder isr vandpest og ka
rudser, som er meget swere at
bhive af med igen. Den første
gror meget ofte uhmmet og fylder
hele vandmassen, de sidste roder
bunden op og bevirker oyergødsk-
ning. Se iøvrigt 7.5, 3.6 og
5.5. Udst ikke phantearter som
breder sig hurtigt og vokser
kraftigt ssom tagrør, dunham
mer, kander m.fi.. Af planter

som er egnede til udphantning kan
nvnes hornbiad, tusindbiad,
vandranunkler, forskehhige siv,
sumpstr, kogleaks, starer og
grsser, bl.a. knbØjet revehahe
og sødgr2s. Ønsker man store fo-
derpianter, hvor der er grsning,
kan man plante tagrØr og pindsvi
neknop. Derimod er dunhammer ik-
ke yndet af gressende dyr. Bide
tagrør og pindsvineknop breder
sig kraftigt, nr grsning ophø
rer, og bør kun plantes p større
areaier.

Nr man vil phante trer og bus-
ke, skal de placeres, s de gi
ver h og ikke skygger p vand
fladen se 6.1 og 7.4. Visse
trearter bØr undgs, det glder
pile, som ofte breder sig void
somt, birk og bevreasp, som lige-
ledes kan were swere at kontrol-
here samt nietrer, som skygger
jordbunden og bevirker forsuring
af jord og vand. Pihebuske kom
mer i reghen sehv, og man bør da
were over dem i tide. Store tr-
er bØr undgs i den nermeste om-
kreds, ikke kun fordi de skygger
og kaster blade, men fordi deres
rødder trnger md gennem bundla-
get og drikker meget af vandet.
RØdel er et vehegnet tr p de
bedre jorder, bl.a. fordi den t
her styning godt. Eihers kan an
befahes lavere bevoksning som
tjørn, roser m.v. Danske arter
og sorter bør generelt foretrk-
kes se 11.10.

Tilladelser.

Hvis man Ønsker at udstte ekso-
tiske udenhandske dyr eller
planter, krves der somme tider
tilladelse. Det ghder dog ikke
almindehige husdyr som guhdfisk
og forskeihige haveplanter.
Hjemhige pattedyr, fugle, krybdyr
og padder m ikke fanges og
genudsettes uden dispensation for
jagtloven og krybdyr-padde fred
ningsbestemmehserne se 10. 4 og
10. 5. /Eg og haletudser af pad
derne m dog samles i begrEenset
antal, nr de mest sjEeidne arter
undtages. Enkelte planter er og-
s genereit fredede. Derudover
kan der were lokale fredninger af
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det sted, hvor man har t2nkt sig
at hente dyr og planter. Der
skal da indhentes tihiadelse.
Spørg først hos amtets frednings
kontor, hvis der er tvivl om no-
get.

3.4. Krebs.

Krebs buyer higesom fisk udsat
mange steder - ogs i heit sm
vandhuhher. De synes ikke at ha
ve lige s stor en indfiydehse p
vandhuhhernes dyre- og phanteliv
som fisk. I visse tihfhde, hvor
man ved, at der findes dyr eller
planter, som er truede, og som
krebsene gerne der f.eks. løg-
frØhaletudser, m det frardes
at udstte krebs. Ellers kan
krebs were et udbytte af sm
vandhuller, som er forenehigt med
en stor del af det vilde plante
og dyrehiv. Krebs des af rovfisk
og krver forholdsvis rent vand
ligesom mange af vandhuhsdyrene,
men ther kun udtørring af vand-
hullet i kortere perioder, og kun
hvis der findes fugtige skjuhe
steder under phanterødder, i
brinker m.v.

3.5. Fisk.

Fisk medfører i
fattigt dyre- og
vandhulher.

reghen et mere
plantehiv i sm

Aimindehigvis nir fisk ikke
let frem til vandhuller højere i
terrEenet, hvorimod havthiggende
vandhuhler nr grøfter, søer og
er ofte oversvØmmes om forret,
s der er fri adgang for fiskene.
Selv om der ikke ser ud til at
kunne komme fisk til et vandhul,
er de der dog ofte ahhigevel.
Fisk som l, gedder, hundestejher
m.fl. kan g op mod strømmen i
vandfyidte drn om forret, og p
den mde n højtiiggende vandhuh
her. Fiskeg kan muligvis klabe
til vade- og svømmefugle og md
shebes, men denne muhighed er
hihhe. Sidst, men ikke mindst
udsttes fisk meget ofte.

Nr der udsttes fisk i et vand
huh, pvirker det dyr og planter
strkt se iøvrigt 11.12. De

fisk, som hyppigt klarer sig i
hngere tid i havvandede vandhuh-
her, er de hrdfØre arter karuds,

og hundestejhe. Karudser og
hundestejler formerer sig kraf-
tigt, og buyer hurtigt meget
talrige, nr der ikke findes
egenthige rovfisk som gedde og
aborre tih at de dem, hvorimod
lene jo ikke formerer sig.

Karudser der vandinsekter, hale-
tudser m.v. samt noget phantema-
teriale

Et vandhuh, som har fet en stor
bestand af karuds, kan i reglen
kendes p hang afstand. Vand
planterne kan were ftahhige el
her helt wek, og vandet er ofte
grumset, bh.a. fordi fiskene ro-
der op i bundlaget, og bevirker
en overgødskning. Undersøges
vandhuhlet n2rmere, findes kun en
fattig bestand af hrdfØre
vandinsekter. Jgere er i reglen
opmrksomme p, at gedder og and
re rovfugie tager nogle ahuinger,
men karudserne er nringskonkur-
renter tih nderne, og har nok s
stor betydning. Hvor karudser er
talrige, har nderne drhige mu-
higheder for at yngle.

Selv om karudsen ikke er srhig
god til direkte at de de store
eller hurtige vandhulsdyr, pvir
ker den alts vandhuhsmiijøet me-
get gennemgribende.

Hundestejhernes betydning er man
tihbøjehig til at undervurdere p
grund af deres ringe stØrrelse,
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Mange gravede andedamme har ud-
formning som en vohdgrav omkring
en stor 0. Lay hellere fhere,
mindre Øer, der rager mindst mu-
higt op over vandoverfiaden. Af
hensyn tih rovdyr rave skal re-
deØer higge mindst 5 meter fra
søbredden. Med mindre man bruger
en flydende kunstig 0 eller "re-
dekasser", medfØrer Øer en mini-
mumsstØrrehse p vandhulhet.
Regnes med en 0 pi en meters
bredde og en heldning p 1:3, 5
meter frit vand og en fladvandet
bredzone, som tØrrer ud i sensom
meren p minimum 3 meter, skal
der regnes med et minimum-twerml
p 20 meter. IOvrigt henvises
tih 11.6, 11.17, 11.18, 11.19 og
11.20 samt 10.4, 10.23 og 10.24.

Udstning og fodring af sender kan
have en lige s Odel2ggende yirk
ning p det naturhige dyre- og
phantehiv som forurening med gOd-
ning og bekmpehsesmidher, nr
der udsttes mere end et par
stykker i et mindre vandhuh.
/Enderne roder bunden op og der
hahetudser og andre dyr og de
vandplanter, som ellers produce-
rer ilt til vandet. I overgOd
skede vandhuhler kan nderne hol-
de vandfladen fri for andemad og
derved have en positiv virkning.

Ofte sttes store hhinger ud til
jagtforml i juli mined. Mange
tidhigt ynglende vandhuhsdyrs af
kom fEerdigudvikles inden da - ns
det af de almindehige frøer og
vandinsekter. Derimod frdigud
vikhes de mere varmekrvende og
sjhdne arter først i juhi-au
gust. Disse arter rammes derfor
hrdere af udstning af nder end
de almindehige og hrdfØre arter.

Mange jgere er ikke opmmrksomme
p& den skade, de gør ved udst
ning og fodring, og som ofte
overskygger den positive betyd
ning af oprensning og bevaring af
yandhuller. I nogie tiifelde
str antalhet af udsatte nder
slet ikke i forhold til, hvad
vandhullet kan yde af protein
tiiskud i form af smdyr. Det
buyer da et egenthigt anderi.

Hvor der er tale om grnder, som
kan fhyve, medfØrer det ydermere,
at nrhiggende vandhuhher fr be
søg af det unaturhigt store antal
ender, og at problemet derved
"eksporteres" til naboerne.

Nr disse forhold nvnes her, er
det fordi andevandhullerne i nog-
he egne af landet er blevet st
almindehige, at det kan true fo
rekomsten af visse vandhulsdyr og
-planter.

3.7. Pattedyr.

Kun f arter pattedyr har sm
vandhuller som fast ophohdssted,
men de fleste arter kommer til
vandhuilerne for at drikke og
ede. Spidsmus, smgnavere og
navnhig vandrotte mosegris fin-
des i reglen konstant ved vand-
hulhet.

Mosegrisen, som er vegetar, kan
godt stte sit prg p vandhullet
ved at nedgnave phanterne kraf-
tigt. Den indretter med forkr
highed sine karakteristiske de
piadser i star-tuer elier p fly
dende plante-mtter ude i vand
hulhet. Der hører man den gnaske
stngher, blade og navnlig blom
ster og rØdder i sig tih irrita
tion for haveejeren.

Dens gravegange og "muidvarpe-
skud" kan ogsi were irriterende.
Selv om mosegrisen ret let lader
sig iagttage og kan give n mange
fornøjehige stunder, vii bekm
pelse af og til komme p tale.
Man kan ogs wehge at gavne de
naturhige fjender: musvtge, ii-
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men de formerer sig op til uhyre
mngder og der g og yngel af
vandinsekter og frøer. Effektive
og hurtige rovfisk som gedde og
aborre opder direkte vandhulsdy-
rene og holder antallet af karud-
ser m.f 1. ned i antal. De opfor-
merer sig ogs hurtigt, men over-
lever ikke drlige iltforhold og
delvis udtørring som fØrstnvnte
arter. I klarvandede grus- og
mergelgravsøer udsttes ofte
regnbueørreder. Disse rovfisk er
meget effektive til at de vand
insekter, padder og vandhulsdyr i
det hele taget. I lavvandede
vandhuller trives Ørrederne dog
drligt p grund af for høj vand
temperatur, men i sm dybe grave
kan de trives i det kolde bund
vand og samtidig op2de vandhuls
dyrene i det varme overfladevand.

Ofte laves der forbindelse mellem
lavvandede vandhuller og de dybe
grave i grusgravsomrder. Det
medfører, at fisk fr adgang, og
eksistensen af vandhulsdyrene ik-
ke lngere er mulig. Da klarvan-
dede vandhuller er en mangelvare,
og meget unge vandhuller er di-
rekte nødvendige for nogle dyre
arters overlevelse, er dette
uheldigt.

Ønsker man at have bde fisk og
andre dyr f.eks. frøer, skal
der vre lavvandede omrder med
tEet plantevkst, og selv da m
man vre indstillet p, at en del
af de mere krvende arter af
vandhulsdyr forsvinder. Er vand-
dybden under 2 meter om forret,
kan kun de mest hrdfØre fisk i
reglen klare sig over lngere
tid.

Fjerneise af fisk.

N.r man ved, eller har grund til
at tro, at karudser eller andre

fisk er udsat, og ikke naturligt
indvandrede, kan der vre grund
til at forsøge at fjerne dem for
at opn en bedre vandkvalitet og
et rigere dyre- og planteliv.

Tømning for vand er den "naturli-
ge" mtde. Fiskene kan da indfan-
ges med ketcher, aflives og bru-
ges til mad, foder eller gødning.
Karudser er meget gode til at
klare sig i smpytter og v&dt
slam, og det vii ofte vre nød-
vendigt at udtørre bundlaget for
at sikre mod overlevelse og p-
følgende hurtig opformering. De
følgende andre metoder krver al-
le tilladelser og medvirken af
specielt uddannede personer, ud-
over dispensation for § 43 i na
turfredningsloven. Elektrofiske
ri er forholdsvis nnsomt mod det
Øvrige dyreliv, men kun 100 % ef
fektivt i mindre, tbne, f lade
vandhuller. Rotenon er en gift,
som blokerer iltoptagelsen hos
vandlevende dyr og nedbrydes igen
ret hurtigt. Da iltforbruget er
størst om sommeren, nr vandet er
varmt, er giften ogs mest effek-
tiv om sommeren. Derved rammer
den ogsi yngel af insekter, krebs
m.m. Det kan vre vanskeiigt at
sprede giften. Hvis der er mange
planter m der evt. bruges en
pumpe. Giften har vret anvendt
med succes i en rrkke, navnlig
i USA. Doseringen er normalt 50
gram 35 % opløselig rotenon tii
100 m vand se 5. 8. Miljømi
nisteriet har i de senere r v-
ret meget tilbageholdende med at
give tilladelse til at bruge ro
tenon. Yderligere oplysni’ç: se
11. 6. Endelig vii brug af en
passende prngiadning under van-
det sl fiskene og de Øvrige dyr
ihjel. Man vii muligvis kunne f
hjlp fra civilforsvaret ved at
tilbyde vandhuller som Øvelsesfa
cilitet, men eilers henvises til
10.4, 10.6 og 10.16.

Opfiskning med net, ruser m.v.
kan normalt ikke udrydde fiskene
heit, og skal derfor foregi kon
stant for at have nogen virkning.
Alle nvnte metoder buyer mere
effektive, hvis vandstanden san-
kes, s fiskene ikke kan gemme

Som hovedregel bØr man alts ikke
udstte fisk, hvis man Ønsker, at
et hue vandhui skal kunne bru
ges som levested for det natur-
ligt forekommende dyre- og plan
teliv. Man bør navniig ikke ud
stte hjemlige arter, som kan
formere sig.
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sig i rørsumpplanterne.

Piantedende fisk.

Afgrsning af plantewekst med
grskarper er taget op i de sene-
re tr. Der benyttes to slags
karper, som ikke kan formere sig
herhjemme. Den ene greskarpe

der af plantevksten, og den an-
den sølvkarpe tager sig af al
ger og svv, som gør vandet u-
klart. Benyttes et passende an-
tal af begge arter fisk, vii
plantevksten blive holdt i aye,
og vandet holdes kiart. Modsat
karudser og navnlig almindelige
karper roder gra?skarperne ikke i
bundiaget, men svømmer højt i
vandet, og angives at have en po-
sitiv virkning p. vandkvaliteten,
nr de udsttes sammen med sølv-
karperne.

Grskarper og sølvkarper er ikke
s& hrdfØre som almindelige kar
per ehler karudser, og bedst eg-
nede til udstning i større, dybe
vandhuller og sØer. Man regner
med en vanddybde p minimum 1 me
ter heist 2 meter. Udsattes
der for mange grskarper, fjerner
de al plantevkst I vandhullet og
dermed alt liv. Grskarperne
spiser først de bhøde og velsma
gende vandplanter, og kan derved
heht fjerne nogie af de arter,
man gerne vil bevare. De kan og-
s. bne den tttere plantevkst
ved bredderne, og derved Ødelgge
uivsbetingelserne for vandinsek-
ter, padder m.v.

Hvis ikke der samtidig udsettes
sølvkarper, kan den store mEengde
gødning fra fiskene medfØre en
kraftig vkst af alger - grønt
vand. Beregning af et tilpas
antal fisk til et vandhul er
vanskelig og krver stor erfa-
ring. Nr fiskene vokser og de
eder mere, kan det vre nødven-

digt at genopfiske nogle for at
undg over-grsning af vandplan
terne. Grskarperne er gode spi-
sefisk og fine sportsfisk, men
sttefiskene er dyre I indkøb, og
genopfiskning er derfor mindre
fordelagtig. Det vides ikke om
greskarperne tager andre sm.dyr
end dem, som tilfldigvis sidder
p planterne.

Der er en fast procedure for til-
ladelse til udstning. Dansk Ak
vakultur Institut se kap. 10 nr.
13 foretager biotops-vurdering
samt dosering af fisk efter Fred
ningsstyrelsens retningsiinier.
Endvidere skai Veterinrdirekto
ratet karantEene af fisk m.m. og
Fiskeriministeriet isr afløbs
forhold give tilladelse. Des
uden vii det vre klogt at fore
spøige amtet, om der er specielle
forekomster af dyr eiler planter
elier lokale fredninger, som er
tii hinder for udstning.

Med hensyn tii udstning og pleje
af fiskevande kan iøvrigt henvi
ses til institutioner og forenin-
ger nvnt 1 10.6, 10.7 og 10.22.

3.6. nder og andre vandfugie.

Selv i helt sm vandhuiler findes
I regien grønbenet rørhØne, men
først I større vandhuhier buyer
grnder og bhishØns et aiminde
ligt syn. Hvis man Ønsker at gØ
re sit vandhul mest muiigt til
trkkende for viide sender, bør
man sørge for, at vandet ikke er
for bent og dybt. Is2r de sm
svØmmeEenderkriknder m.fi. vii
gerne have havvandede zoner med
ret lay vegetation - det skai
nrmest have karakter af over-
svømmet gras. En sunipvegetation
med mange sm "huller" af bent
vand er ogs. godt.

Den bedst udviklede piantewekst
fis, hvis vandhuiiet holdes fri
for karudser og karper se 3.5.

Bugtede bredder med vige og haiv
Øer vii vre en fordei - undg
stejle bredder.
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der, husm.r og navnhig brud, her-
melin og rev. Hermehinen gavnes
bl.a. ved at bevare stendiger og
stenbunker, og raven ved at be-
grnse jagt og give den en gray
p et uforstyrret sted, men det
har jo sin pris for det Øvrige
jagtbare vildt.

Bekmpehse med gift kan have u
heldige virkninger for de dyr,
som der de døde mosegrise. De
almindehigt brugte korn er kun
brugbare, nr den Øvrige fØde er
knap, dvs. efterr og vinter.
Der vii muhigvis fremkomme et
middel, som er effektiyt hehe
ret, men kun til brug for auto-
riserede skadedyrsbekmpere. De
almindehige svovigas-patroner ja-
ger kun mosegrisene wek en tid.
Der findes en effektiv røggas,
som dog er mindre god over for
mosegrise p grund af de vidt
forgrenede gangsystemer. De
Øverste gange er s tt p jord
overf laden, at giften ofte siver
ud. Andre dyr, som opholder sig
i mosegrisens gange vii ogs bli
ye drbt, men giften forsyinder
hurtigt.

En del mosegrise kan fanges med
muldvarpesakse og andre fehder,
hvis man ikke Ønsker at bruge
gift. Uanset metode vih mosegri
sene dog snart were tairige igen,
hvis der ikke findes naturhige
fjender.

Den brune rotte yandrerotten,
som ikke m forveksles med mose-

grisen, buyer navnhig et pro
blem, nr der fodres med korn.
Uanset hvor snedigt man indretter
foderautomaten, finder rotten
vej. Ligesom mosegrisen svømmer
og dykker den godt og der insek
ter, padder, krybdyr, g og sm
eihinger som tilskud tii kornet.
Dens dybe gangsystemer kan gen-
nembryde bundiagets lermembran
o.a. og derved drne vandhulhet.
Den hetteste mde at undgt rotter
er at lade were med at fodre el-

her sørge for, at der straks bhi-
ver spist op. Iøvrigt kan Sta
tens Skadedyrhaboratorium se 10.
10
rdgive og udsender gratis pjecer
om bekmpelse af svel mosegrise
som rotter.
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4. De fysiske forhold.

fra sivebrØnde, septictanke, mød-
dinger og lignende. TilhØb og
aflØb kan fØre vand i en stor del
af ret elher hehe ret, og navn-
hg den medfølgende fosfat buyer
bundet og ophobet i planter og
bundslam.

I en ben grøft bindes og optages
en stor deh af neringsstofferne.
Et nedgravet drn fører derimod
en stØrre deh frem til det sted,
hvor drnet udmunder. Ofte ses

dren, en stribe af mørkegrønne planter
omkring drnet, nr det higger
tt ved jordoverfiaden. Hvor det
udmunder i vandhuhhet, ses til-
svarende et mørkegrønt omrtde,
som skyder sig ud i vandet. I
tilfhde, hvor det afdrnede om
rde er gammel mose tørvejord
ses ofte rustrøde udfldninger af
jernforbindehser okker ved ud-
mundingen af drnet. Okker er
skadehigt for dyr og planter.
Hvor det spredes i yandet, kan
det blokere for optagelsen af
ilt hos vanddyrene og for iyset
til vandphanterne og dermed pro-
duktionen af ut.

Hvis bundlaget er tat, kan de
fleste vandhuhher hohde vand med
overflade-tiistrømning ahene.
Selv mergehgrave p toppen af
bakker holder ofte vand. TillØb
er derfor i reglen kun til skade,
og kan med fordel fØres uden om
vandhuhlerne og tilshuttes aflØ
bet.

Har man en gravemaskine i arbej-
de, kan føhgende forbedringer
gennemføres for en mindre merud-
gift, nr det er planlagt p f or
hind:

- Der kan haves et havvandet om-
rde hangs bredderne, ca. 30 cm
dybt og 2-5 bredt, og kanterne
kan jEevnes ud, st vanddybden
falder jvnt.

4.1. TillØb og aflØb.

TilfØrsel af vand er naturligvis
en betingelse for at have et
vandhuh, men vandet medfØrer n-
ringsstoffer, og et giver en
Øget tiigroning.

Der er tre hovedmder, som vandet
kommer pit:

- som grundvand
- med yinternedbøren
- ved tilstrØmning

grøft eller vandhøb.

Ofte er det en blanding af de tre
mder.

Grundvandet medfØrer forholdsvis
lidt nEering. Gennemstrømning af
grundvand giver shedes en god
vandkvahitet.

Et vandtet lag af her, mudder el
her sjehdent kaik kan opmagasine-
re vandet. Der er da kun af-
strømning om forret, hvis over-
hovedet.

fra

VinternedbØrens tilførseh af n-
ring afh2nger meget af omgiveh-
serne. Nøgen og sandet dyrket
jord af giver meget nring til
vandet, grEesdkket jord wesent-
higt mindre. Pt grund af den me-
get store arealforØgehse, som
blot f meters forøgelse af vand-
hullers twerml giver, vil yin-
ternedbØren kunne fylde vandhuh-
let, selv nr tilstrØmningsomr-
det er meget hue se 8.

Nr der spredes gødning og gyhle
efterr og vinter p omhiggende
terrn skylles der meget isr
fosfat direkte ud i vandhullet
ved tØbrud ehier regn.

Nringsindholdet i vand fra grOf
ter og drn er ofte stort, bh.a.
fordi man i mange tilflde har
overset forbindelse til overløb
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- Hvis der er pløjemark nr
vandhuhlet, kan gødningstil
fØrsel fra oversvØmmet piØje-
jord undgs ved at hindre van-
det i at stige med et effek-
tivt overhØb p frafØrende
drn. I den forbindelse bØr
det dog huskes, at forrsover-
svØmmede dehe af vandhullet
har stor betydning for dyr og
planter, og for at vandhulhet
kan holde vand. OverlØbet bØr
anbringes ved forrs-vand-
standshinien og ikke ved som-
mer-vandstandshinien. - Det
sidste vii ogs formindske
vandf laden og dermed kreve
tihiadelse fra amtet,2 hvis
vandhulhet er over 500 m . Om-
vendt bØr man naturhigvis hel
her ikke tils og gØde det om
rde, der higger nedenfor f or-
rs-vandstandshinien, sehv om
det er tØrhagt i august. At
gøre det uden tilladelse er
ligeledes en overtrdelse af
naturfredningslovens § 43.

Figur A. Nringsstofferne bund
frldes, og vandhullet overgød
skes, nr der lØber drnvand
igennem det.

- Hvis der er tilfØrende drn
med nringsholdigt vand, kan
vandet i et hukket plastrØr
fØres udenom ehler gennem
vandhullet til aflØbsbrØnden
og tilsluttes det frafØrende
dren. I de fleste tilfrlde
se Figur B vil det ikke
pvirke vandstanden, men
skulle der bhive mindre vand,
kan vandhullet fyldes op ved
en tilslutning i aflØbsbrØn

den indtil det er fyhdt. I
nogle tilfrlde er frafØrende
rør deswerre for sm, s de
ikke kan tage vandet, og
vandhulhet kommer da tih at
fungere som et regnvands-
bassin, hvor vandstanden sti-
ger hver gang det regner og
falder hurtigt igen.

Figur B

+

- Hvor frafØrende drn er til-
strkkehigt store, og der ikke
kan ske forurening af vandlØb
eller søer lngere nede, kan
der laves et bundaflØb ved
gravning af en rende fra vand-
hullets dybeste sted til over
lØbsbrØnden. Hen kan lgges
et plastrØr med en bøjning til
et stigerØr i aflØbsbrØnden
se Figur C. Vandet kan da
tØmmes ud sidenhen uden brug
af dykpumpe, men der kan were
vanskeligheder med at ttne
omkring rØret, som ogs kan
stoppes af mudder og plante

Figur C
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dehe. Fordelen er, at vandet
kan holdes wek inge nok til
at bundlaget iltes og fisk ud-
dØr, men hvis der ikke er di
rekte gennemløb se Fig. B er
chancen for, at der kommer
fisk, og at der sker en over-
gødskning mindre.

- Hvis der er tihfØrende drn med
nringshohdigt vand, kan vandet
i et lukket phastrør fØres uden
om ehler gennem vandhuhhet til
aflØbsbrØnden og t±hsluttes det
fraførende drn. I de fleste
tihfhde vii det ikke pvirke
vandstanden, men skuhie der
blive mindre vand, kan vandhul-
let let fyldes op ved en til
slutning i afhøbsbrønden indtil
det er fyhdt. I nogle tihflde
er fraførende rØr deswerre for
smt, s de ikke kan tage van-
det, og vandhuhhet kommer da
til at fungere som et regn-
vandsbassin, hvor vandstanden
stiger hver gang det regner og
falder hurtigt igen.

- Endehig kan man have et bund
fldnings-bassin ved tilførende
dren, fØr de nr vandhullet.
Et hihle bassin, med plante
wekst, kan opfange en stor del
af nringsstofferne i drnvan-
det. Man kan da nøjes med
jvnhigt at oprense det hihie
bassin frem for at oprense hele
vandhuhlet.

- Videre afiøb til vandhuhhet kan
fØres gennem et fhadt bed med
sumpphanter f.eks. grenet
pindsvineknop ehler tagrør som
er gode foderplanter p noghe
f meters bredde. Det vii da
kunne fungere som et biologisk
rensningsanla?g. Nringen som
phanterne optager, kan fjernes
ved jvniige hØslet.

4.2. Vandstandens svingninger.

Om forret er vandstanden højest
- i sensommerenlavest.

I en mergehgrav er de tre sider
stejhe. Den fjerde side, hvor
man kørte ned og hssede mergel,

skrner derimod svagere. Afstan-
den mehlem forrs- og sensommer-
vandstandshinierne kan dr were
mange meter. Det er ogst det
normale for naturhige vandhuller,
og hvor der gr eller har get
kweg, som ved deres trampen jv-
ner stejhe bredder ud. Jo flade
re bunden er, desto tydehigere
ses, at de forskeuuige planter
fordeler sig som ringe omkring
vandhuhiet. Fra forrs- og til
juni-vandstanden er der ofte en
hØjdeforskel p 50 cm, og i det
mehlemliggende omrde gror mest
grsser og urter. Fra forr til
sommer formindskes vandmmngden
ofte til det haive eiier derun
der. Nr vandhuhlet er under 1/2
meter dybt vil det ofte tørre ud
i iØbet af sommeren. En forøgel
se af twermhet ved forrstid med
blot noghe f meter vii i reghen
bevirke noget nr en fordobling
af vandm2ngden og dermed chancen
for, at der er vand heie tret,
hvorimod der ofte m opgraves be-
tydehige mngder jord og bund
sham, - hvis man ad den vej vii
sikre vandfØringen. Se iøvrigt
8.

Omkring juni-vandstandsiinien,
hvor jorden altid er fugtig, gror
rØrskovsplanter, som igen hngere
ude afløses af undervands- og
fiydebladsplanter. Det lave
vand, som om forret findes in-
denfor rØrskoven, opvarmes hur-
tigt af sohen og forhnger sso-
nen for dyrehivet. Dr legger
mange vandhuhsdyr deres g. Det
sikrer en hurtig udvikling af yn
gelen, og dermed meget afkom, og
er alts en betingeise for et
srhigt rigt dyrehiv.

4.3. GØdning og bekmpe1sesmid1er.

Nr der tilføres et vandhuh mere
nring, end den eksisterende
piantewekst kan n at optage,
sker der en overgødskning - det
kaldes eutrofiering. Det resul-
terer i en vohdsom wekst af gans-
ke f shags planter, som til
sidst fuldstndig udkonkurrerer
aile andre. I vandet er det ah-
ger eller andemad, som breder sig
og skygger de iltproducerende
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vandplanter wek. Resultatet er
et koldt, iltfattigt miljø, hvor
kun nogle f hrdfØre insekter
kan overleve. I vandkanten er
det planter som brndenhder,
tagrØr og dunhammer, som breder
sig. Overgødskning er den vig
tigste rsag til tilbagegangen
for vandhuhsdyr og planter. Be
grnsning af nringstiifØrsel er
den heht wesentlige forudstning
for at bevare dem.

De to vigtigste nringsstoffer er
kwelstof Ci form af f.eks. ni
trat, ammoniak og fosfor Ci form
af fosfat. Kwelstoffet trans
porteres mest til vandhuhherne
opløst i vand, f.eks. drnvand.
Det optages og afgives let af
planterne, og et opløst overskud
kan fØres videre, nr der er en
afstrømning af vand. Det er tit
vanskehigt at hindre tilfØrseh af
kwelstof, men forhohdsvis het at
fjerne det igen, hvis vandhullet
gennemskylles af rent vand
grundvand. Fosfat tilfØres
dels i fast form med blade, gre
ne, dyregødning m.m., dels med
gyhle og med husspildevand, som
indehoider vaskemidher. Fosfaten
bindes mere fast end kwehstoffet
bide i phanterne og i bundens
slam, ler og kaik. Det er derfor
swert at bhive af med fosfat.
Det ophobes r for r til en sta
dig stØrre mngde.

Hvor der allerede er ophobet me-
get fosfat i bundslammet, buyer
vandet som regel dkket af ande-
mad eller alger hen p sommeren.
Der vii da were en Øget forrd-
nelse, der forbruger ut og fri-
giver nring. Det modsvares af,
at sump- og vandplanterne samti-
digt Øger deres optagelse af n
ring og produktion af ilt, men
kun indtil en vis grnse. I en
stor del af vandhullerne n.s
grnsen i juhi mned. Da frigi
yes nringsstofferne hurtigere i
vandet, end phanterne kan bruge
dem. Og da er det, at vandet
pludsehig bhiver grønt af auger,
eller at andemaden breder sig ud
over vandfhaden. Vandpianterne
skygges ihjeh, de producerer alt
st ikke lngere ilt og frigørel

sen af nring fra bundlaget sti-
ger sterkt. Den onde cirkel er i
gang, og vandet kan ende som en
stinkende, mØrk iltfattig p01 af
rdne planter og svovlbakterier.
Dyr med en hurtig harveudvikiing
- blandt padderne, skrubtudser og
de almindehige brune frØer - nr
som regel at frdigudvikles og
p hand inden midten af juhi, men
andre - de sjEeldne arter bhiver
fanget i koldt, iltfattigt vand
og gr tih grunde ligesom alle
andre dyr og planter, der ikke er
meget hrdfØre. Ved tiifØrsel af
husspildevand eller gødningsvand
buyer vandet grønt eller grum-
set. Kwehstof og fosfor optages
af phanterne i et bestemt indbyr
des mmngdeforhold. Ofte er det
fosfat, som er i underskud og
begrnser weksten. Hvor der til-
fØres meget fosfat i form af bla
de, organisk affaid m.v., kan de
mørkegrønne blgrØnahger were do-
minerende, da de selv kan optage
den nødvendige kwelstof fra luf
ten.

Hvor meget sprøjtning med bekm
pelsesmidler betyder for de en-
kelte dyre- og phantearter, og
hvor mange der bhiver shet ihjeh
afhnger af mange hokahe forhold.
Ogs handehsgødningen er giftig,
ikke alene for kreaturer. Pad-
der, som kommer i berøring med
blot enkelte handelsgØdningskorn,
optager kwelstoffet gennemhuden
og dør i reghen hurtigt. Vejret
og tidspunktet p døgnet, som
udbringningen af bekmpehsesmid
her elher kunstgødning sker p,
betyder meget for virkningen.
Dagaktive dyr som guhdsmede ram
mes mest i sohskinsvejr, og frØ-
erne mest om natten. Nr huften
er varm og fugtig, er det godt
sprøjtevejr. Men det er ogs det
vejr, hvor rigtig mange veksel-
varme dyr er aktive. Sehv i
vindstihle er der grund tii at
were omhyggelig med at undg at
sprøjte pt andet end afgrØden. I
England har man forsøgsvis und-
iadt sprøjtning overhovedet i et
6 meter bredt blte yderst i
kornmarken, og allerede de to
første r ftet 42 - 67 % f here
overlevende agerhønsekyhlinger.
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En tilsvarende virkning kunne fs
med en sprøjtefri zone omkring et
vandhul. Agerhønen er en ynder
af sol og bent land ligesom
vandhulsdyrene og de insekter
kyihingerne spiser, og betydnin
gen af sprøjtningen er sikkert
endnu stØrre for mindre dyr
f.eks. frØer. Forsigtighed ved
brugen af bekEempelsesmidler og
gødning og undhadehse af sprøjt
ning i en vis af stand fra vand-
huhier, markskei, stendiger m.v.
vii givetvis mindske tabet af
viide dyr og planter betydeuigt.
De Økonomiske omkostninger ved at
opretholde sdan en "overgangszo-
ne" er normalt sm. Rent prak-
tisk kunne det foreg ved at huk
ke for sprøjtedysserne i den si
de, som vender mod vandhuhiet
m.v. under passagen eller holde
en stØrre af stand tih det.

4.4. Omgivelserne.

I vandhuhiets omgiveiser findes
føde, skjulesteder og overvint-
ringssteder for en stor dei af
vandhuiiets dyr. Mden den til
stØdende jord udnyttes pt, er
derfor afgørende for hviike dyr,
der kan leve i vandhullet.

Generelt kan man sige, at nr der
findes en hay plantewekst af
grsser og urter i de nrmeste
omgiveiser, som pt grssede ste-
der, er der muuighed for et rigt
dyrehiv. Et tt buskads elier
hØje, skyggende trer giver den-
mod kun muiigheder for f vand
huisdyr. Spredte buske nr vand-
hullet er derimod tit en fordel,
de har betydning som fØde og som
skjuiesteder. Hvor der er en
grønswer omkring vandhuhlet, med-
gr meget n2ning til pianternes
wekst. Derved "f±htreres" ophøs-
te nningsstoffer fra det til
strØmmende vand inden de havner i
vandhullet, og det gavner vandets
kvaiitet.

Nr dyr ferdes i iandskabet, fØl
ger de markskel, stendiger og
uignende hvor der findes skjule
steder og fØde. Spredningen af
nogie dyr f.eks. frøer fra
vandhuhhet til andre levesteder

elier fra vandhul til vandhul gr
lettere, hvis dyrene kan bruge
sdanne vandringsveje, end hvis
de skai krydse en kornmark. Se
kap. ii nr. 1. Jo mere soi og
føde vandringsvejen har, desto
lettere nr dyrene fra sted til
sted, og desto større bhiver be-
standen af dyr. Et markskel tt
bevokset med graner giver i for
enkelte fasaner og andre skovdyr,
men producerer ikke fØde og giver
i det hele taget drhige forhohd
for det bne lands dyr og plan
ter. Et gras - og urtebevokset
skei giver fØde til mange dyr,
men begrnset l tih større dyr,
som agerhøne og hare. De bedste
forhold findes, hvor bevoksningen
veksher meilem enkeitstende bus-
ke ellen sm grupper af hØvfi
dende buske og smtrer tjønn og
roser og den produktive grsjord
se ogs 11.16 og 11.17.

P grund af forskehhe mellem
vandhuihens dybde, form o.s.v.
vii ét vandhui were bedst for en
piante ehler et dyr i t ir, en
andet were bedst et andet tr. I
teorien skuhle det derfor were
vigtigt, at vandhuiherne ligger
s tat, at dyr og pianter let kan
skifte ophohdssted. I praksis
har det vist sig, at afstanden
mellem vandhuilerne ikke er nr
st afgørende som vandets kvali-
tet. Det er dog givet, at mange
arter ikke i hngden kan overle-
ye, hvor der kun findes t eneste
vandhul til dem. De maksimale
spredningsafstande varierer fra
ant til art mehiem f hundrede
meter tii fiere kilometer. Yng-
levandninger for frøer over dyr-
ket jord en nsten kun pa under
200 m, og antahhet som nar frem
aftager strkt med afstanden.
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5. Det praktiske arbejde ved vandhullet.

De mest almindehige problemer en:

- vandet en grumset ehher gnønt,
ellen vandf laden ovenvokses af
andemad. Se 3.5, 3.6, 4.1
samt hehe dette kapitei.

- vandf laden gron til med dunham-
men, tagrør ellen andre høje
unten. Se under 4.1, 5.6 og
5.8. Ved meget ttte og skyg
gende vandphanter: Se under 3.5
og 5.7.

- den en udsat fisk ellen Eender.
Se under 3.5 og 3.6.

- den er stejie
vandhulhet, og
stnaks dybt. Se
4.2.

Somme tiden en den kun
phanten og dyn seiv om
de Øvnige fonhold sen
Se under 4.3 og 4.4.

5.1. Beluftning.

Beluftning af vandet kan bruges
til at modvinke ihtsvind i de
knitiske sensommenpenioden med
vanmt og stihhe vejn, hvon "bun-
den kan vende" ellen andemaden
huntigt overgno ovenfiaden i nog-
he vandhulhen. Beluftning kan
hindne fnigønehse af fosfat fra
bundshammet, "bundvending" og at
fisk og andre dyr dØr.

Behuftning en ogsa blevet bnugt
til at holde abent vand i til
frosne sØer og damme, hvon mangel
pa ilt ogsa kan bhive et problem.

I tilfide hvon man ikke stnaks
kan ellen vih rense op, kahke ei-
hen behandle bundlaget kemisk
f.eks. fordi den skal tages hen
syn til dyn og planter, som fin-

des i vandhulhet, en behuftning
en løsning.

Den kan bnuges til at stte md,
nan det kniben med ilt i vandet
for at bnyde den "onde cinkel"
se 4.3. Men behuftning fjenner
ikke ansagen til iitsvindet, nem
hg ovenskuddet af nning i vand
huhhet.

Vandet kan beluftes ved at spnøj
tes op ± huften spningvand ved
at pumpes gennem en ejektor, som
suger luft med ned i vandet, med
en huftpumpe, som pumper luft ned
i det ellen ved at blase ren ilt
ned i det. Den vandbewegelse,
som følgen af beluftningen, for
deher ihten i vandet, og i sa
henseende en ejektonpumpen meget
effektiv.

I fonbindelse med bundvending og
iitsvind kan behuftning kun virke
positivt, men som konstant
fonanstaitning bevinken beluft
fling af sma vandhuilen en ndning
af tempenatunfonhoidene og
denmed muhigvis at dynehivet end
nen sig. I havebassinen og hg-
nende kan en vis vandcirkuhation
med sma spningvand ellen vandfald
were medvinkende til at holde
vandet khant.

Videne nad og vejiedning:
10.5, 10.6 og 10.7.

Husk pa at behuftning:

Se

- ikke fjennen nningsstoffen, og
kun binder dem, mens behuftning
sker.

- kosten heje ellen kØb af pumpe
m.m. samt drift se 9 og 10.l7

kanten hangs
vandet buyer
under 4.1 samt

fa slags
vandet og
gode ud.

Deswenne en den
tih at indsuge
del af dem ikke

nok ogsa
smadyn,

tauen.

effektiv
hvad en
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5.2. Kalkning.

p i fonvejen kahkfattige jonden,
f.eks. hvon den gron tØnvemos,
ellen hvor sunhedsgnadenen pH
6,5 og denunden, bøn man nonmalt
ikke tilfØre vandhullet kalk.
Det vih Ødelgge hivsbetingehser-
ne for de specielle arten af
planter og dyn, som lever den -

og i reghen kun have en meget
kontvanig vinkning.

Kalk kan tilfØnes vandhuhhen for
at bedne vandkvahiteten og mod-
vinke en ovengødskning. Kalken
Øgen bundshammets evne til at
binde nningsstoffen, bl.a. ved
at sikre at vandet ikke bhiven
sunene.

Bundlagets ophobede fosfat en
fonhoidsvis fast bundet, 5a lange
vandets ilt kan tnnge ned i det.
I en bhØd og finkonnet bund trn
gen ilten kun fa mm ned og fosfa
ten hohdes kun wek fna vandet af
denne tynde afsparning.

Hvon kalk i form af mengel ellen
knidt tilsttes ellen alhenede
findes samles de fine konn, og
ilten kan tnnge hngene ned i
bunden. Kalken sehv binder ogsa
en del fosfat. Den skal denfor
mere fosfat til at ovengøde, nan
bundiaget en kalknigt.

TiifØrsel af kalk han derfor sin
benettigelse, nan man frygten en
ovengødskning. Ved opnensning
m.v. hvon bundlaget nodes op, kan
den higeledes were gnund til at
"forsegie" shammet ved kaikning.

Navnhig nan tømning af vandhuhlet
ikke foretages i sensommenen, men
i den kolde arstud, sken den ikke
en uige 5a god iltning af bundla
get. Man kan da tiifØne kalk og
dermed mindske fanen for, at høje
tempenaturen ± de nstfØhgende
sensomne giver iltsvind i vandet.

Kalk kan tilfØnes i form af op-
slemmet mengel, knidt ellen hy-
dnatkahk, som spnøjtes ud i van-
det. Det kan f.eks. ske ved op
sugning af opslemningen fra en
bahje med en vandslange pamonte-

ret et T-stykke, ellen med et an-
det ejektorsystem. Det kan ogsa
spredes ud i vandet ± forbindelse
med kalkning af omhiggende mark
ellen spredes pa isen om vinte-
ren.

Knidt kan ogsa spnedes pa oven
f laden i puivenfonm og bruges til
at bundflde swevende gnums som
ikke en auger eihen dyn. Den
thfØnes omkning 17 kg/lOO
m vand. Se 8. Kalk kan fas
hos konn- og fodenstoffinmaen.
Videre nad og vejiedning: Se
10.5, 10.6 og 10.7.

Husk pa at kalkning:

- ikke fjernen et ovenskud af n-
ning, men binder nningsstof-
fenne.

5.3. Kemisk f1dning af fosfat.

Ved tilfØnseh af aluminimumssul
fat bindes opløst fosfat. Vink
ningen en tidsbegnnset og ma
gentages med fa ans mehlemrum for
at opretholde en god vandkvahi
tet. Aluminimumssuhfat i gnanu-
henet form kan spredes jvnt oven
vandf laden straks eften tØbnud.
Doseningen afhngen af mngden af
fosat og en nonmait 50 - 300
g/m vand. Se iøvnigt 11.12 og
11.15.

Desuden en i stønne søer brugt en
metode tii kemisk binding af fos
fat Riphox-metoden, men den en
nppe nentabel i smavandhuuuer
endnu. Se 11.14.

5.4. Tømning.

TØmning for vand kan dehs were et
hjipemiddel til at lette an
bejdsgangen ved opnensning m.v.,
og dehs benyttes som et middel i
sig sehv til at bedne vandkvahi
teten. Det en natunligvis et
strkt indgreb oven for de dyn og
planter, som ieven i vand, men
godt som alle slags dyr og plan
ter, den tnffes i sma vandhul-

- ikke bØn
en sunt
bl.a. i

anvendes, hvon vandet
ehhen meget "biØdt"

Vest jylland.
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hen, khanen sig sehv om vandhul-
let udtØnnes i kontene tid. Ud
tØnning af bundlaget han en gavn
hg eftenfølgende vinkning pa
vandkvahiteten, ogsa ved at were
et middel til at shippe af med
kanudsen og andre fisk, som kan
were ansag tih danuig vandkvali
tet.

Nan et vandhuh tønnen ud, bhiver
bundlaget varmt, og huften tnn-
gen ned i det. Bundslammet bhi
yen "bnndt af" - ihtet - det
synken sammen og bhiven fast.
Bageften en bundlaget mere abent
og laden vandets ilt tnnge ned i
det. Bundiaget afgiven denfon
ikke fosfat hige 5a let som fØn
udtørningen. I forbindelse med
udtønning fnigives dog ogsa en
mngde phantenning fna bundia-
get, nan det ihtes. Denne nning
ovenfØnes tih dels til vand- og
sumpplantenne. Det giver en mid-
hertidig fonbedning af vandets
kvahitet, men nan plantenne nad-
nen og buyer til slam, vender
den danhige tihstand tilbage, of
te eften fa an. Dette undgas
kun, hvis den fjennes nning fra
vandhulhet f.eks. ved shamsug-
ning, opnensning, høslet ellen
gnsning.

Nonmait sken den ikke fuhdstndig
udtønning af alt bundslammet helt
ned til minenaljonden. Men hvon
alt sham fjennes, kan det ske.
Man bøn pa fonhand undensøge, om
den en et lag stampet her, som
holder pa vandet for det tauen
ikke udtørning. Bunden kan
spnkke og biive utt, og den kan
ga en anrkke, fØn bunden igen
bhiver ttnet og kan holde vand.
Slammet i sig selv kan ogsa vinke
ttnende ved ovengangen til den
underhi ggende jond.

Hvor den en et tykt tønvelag, og
jonden altid han wenet vandmet-
tet, indeholden jonden ofte jenn-
fonbindelsen. Sadanne steden kan
en tØnigning medføne okkendan
nelse og en stank fonsuning, som
ikke kan ndnes igen og resuhta-
tet bhiven da et helt andet og
fattigt vandmiljø.

Den en to penioder, man kan fo-
retrekke at tØmme et vandhul i.
Sensommenen hvis bundlaget skal
udtØrnes og iltes, efteran og
vinten, hvis man kun Ønsken en
delvis tømning med mindst muligt
virkning pa dyn og planter. TØm
fling ± penioden med frost kan gi
ve skader pa nogen planter og
dyn, men sahedes ogsa benyttes
til bekmpehse af f.eks. fisk.

I fugtige penioden kan breddenne
under tømningen let sknide ud,
hvis de en stejle. Man bØn i ah
he tilfide ovenveje, om vinten-
nedbøren kan na at fylde vandhul
let inden nstfØhgende fonar,
hvis det en den, som giver det
vand. Tømning i penioden marts
til august bØn undgas, hvis den
ovenhovedet findes et plante- og
dyrehiv, som en bevaningswendigt.

Mens den ofte findes tihførende
og fnafØnende drn, en den des-
wenne kun undtagehsesvis et bund-
afhøb i vandhuhher. Et bundaflØb
muh±ggøn tømning og udtørning af
vandhuhhet med noghe ans mellem
rum uden wesenthigt beswer eilen
udgiften. Oprensning kan denmed
hettes ellen ovenfhødiggønes. I
neglen indebnen tømning heje af
pumpe og shange, 5a man kan na en
khoak ellen et andet sted, som
kan modtage vandet. Hvis vandet
ledes til et nnliggende vandlØb
ellen en sØ, kan det foransage
ihtsvind dan, isn hvis det sker
om sommenen. I stedet kan det
were en god muhighed at benytte
lejhigheden til at gnundvande et
stykke grsjond, skov ellen have.

Den skal pa fonhand søges tilla
delse til tØmnin hvis vandhul
let en oven 500 m og til videne
udledning i vandløb ellen sØ
spørg hos amtets fnedningsafd..

Pumpen skal hehst kunne arbejde
uden konstant opsyn, d.v.s. at
den skal kunne taue at løbe tøn
ellen bhive stoppet af planter
o.a. Afhengig af type falden
pumpens ydehse med den højde van-
det skal hØftes for at komme wek,
samt med lngden af shangen.
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Faidet i ydeise vii ofte were fra
10 - 50 %.

En el-dnevet dykpumpe kan anbnin
ges med en fiade oven det dybeste
sted. Ihvertfald t stØnne ud
lejningsfirma han egnede pumper,
som uden opsyn kan anbejde til
vandet en wek. Tovene som holder
fiaden pa piads skah were gjort
godt fast, men dog were sa shap-
pe, at pumpen kan synke i takt

med vandet. Specielt egnet en en
pumpemode1 som vejer 50 kg, yden
max. 100 m vand i timen, men og-
5a Ican tale at pumpe phantenesten
og slam. Denved falden ydehsen.
Den findes ogsa hettene pumper
med wegte pa 24 - 50 kg, som kan
tale en deh unenhedn og sham og
yden max. 10 - 30 m vand i ti
men, og en egnede til tømning af
vandhuhhen. Et hille fladt vand
huh ca. 25 m ± twenmai, kan tøm
mes pa ca. et døgn. De mindne
pumper fas tii 220 voit, hvor de
stØnne pumper knven 3 x 380 volt
og denmed i neghen tilshutning og
kabehudhgning af en elektniken.
Dette kosten ofte iige sa meget
som hejen af pumpe og shanger.
Det kan denfon were hettere at
heje en generator til stnømfonsy-
ning. De mindre pumper kan for-
synes med en ejekton tih beluft
ning af vand. Den fas ogsa egne-
de pumper til montening3pa tnak
ton, som yder 50 - 100 m /time og
en siidstenke, men 5a vidt vides
ikke tih heje. Købspnisen med
shangen, tnykføher, stop m.m. en
omkning 15.000 kn. i brutto ny
pnis, og til engangsopgaven en
dt nok i ovenkanten.

Nan det ikke en pnaktisk muhigt
at benytte ehektnicitet ellen

tnakton, kan man leje en benzin-
dnevet pumpe, som stihies pa
bredden. Denne en wesenthig tun-
gene ± fonhold tii ydeevnen og
knven overvagning. Vgten en
f.eks. 133 kg pa3to hjul med en
ydeevne pa 65 m /time. Pumpen
kan tage iidt slam og sand, men
ikke planteresten og stØrne uren-
heden.

Benytten man den fØnstnvnte pum-
pe, kan bundsiammet samtidigt su
ges op ogsa, og det vii were en
biihig opnensning. Det ma se
"Siamsugning" panegnes at tage
n ellen to dage for 3-4 mand, da
størne stykken affaid skah sonte-
nes fra med en gneb. Da pumpen
hejes for en mindste peniode af 5
dage, en den tid nok indenfor mi-
nimumsiejen. Anbejdet kan fonega
i wadens, men en ikke let, selv
om denne pumpe kun vejer 50 kg.
Det nensede sham han stor gød-
ningswendi og kan spnedes dinekte
med shange, med slamsugen ehlen
med gylle-tank.

Udgiftenne med pumpning kan bhive
have i fonhohd til gnavning,
shamsugning my., hvis man sehv
han arbejdsknaft. Regnes f.eks.
med direkte udspnøjtning af vand
og sham gennem hOO meter siange,
bhiven pnisenne med den stønste
henholdsvis den mindre dykpumpe
godt 2300 kn. henhohdsvis godt
1000 kn. for 5 dage, ekskhusive
eh-fonsyning, som kan were i sam-
me stØnrehsesonden.

Husk pa at tØmning:

- kosten en del penge og krven
ved shamsugning 3-4 mand.

- krven dispensation for natur-
fnedningshovens § 43, 2hvis
vandhuhhet en oven 500 m og
evt. ogsa tihhadehse tii udhed-
fling af vand amtets frednings-
konton søges.

- skal ske sensommenhvis bundhag
skal tØnnes og ihtes - pas pa
udtønning nan bunden en fonet
med hen.

- skal ske eftenan og vinter,
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hvis tømning kun skal were del
vis se 5.2.

5.5. Slamsugning.

Sugning af sham fonetages for at
fjerne nningsholdigt bundsiam og
denved bedne den efterføhgende
vandkvahitet og mindske tilgno
fling. Det fonegan nan et vandhul
en nesten udtØnnet, ellen det en
tØmt for vand. Som nevnt under
5.4 findes den pumper udviklet
til dambrug, som kan pumpe slam
og plantenester.

Transport og deponening af slam-
met kan give pnobhemer, og were
d4t som koster mest. Det en bil
iigst at sprede det pa stubmark
elier gnesmark, i kØkkenhave el
len skov, hvis den en sadanne
steden, som kan taue gødskning
nn vandhuilet. Hovedprobhemet
en, at den i neglen findes ret
stone mEengden gamhe daser, flas-
ken, phastikembahlage, sten,
tnstykken m.m. i shammet. Disse
ting sontenes lettest fna, nan
shammet suges op, men det tager
tid. Udbninges shammet i tykt lag
pa havthiggende mark buyer det
maske ikke tØrnet igennem og kan
da vinke vandstandsende. Nonmait
vii selve sugningen knave tre
mand ifønt lange wadere: en til
at føne slangen, en til at skubbe
shammet hen tii shangen med en
skovi ellen sknaber og en til at
frasontene affahdet med en sten-
greb. safnemt affaidet ikke fna-
sontenes ma shammet, nan det en
spnøjtet ud, dkkes med jond el
len evt. deponenes pa en offent
hg phads. Man gan da ghip af
shammets store gØdningswendi og
stnuktunforbedrende egenskaben
for jonden, og far oven i købet
en udgift.

Den en udvikiet shamsugere, som
tihstten hydratkaik og denmed
bedner shammets gødningswendi,
fjennen eventuehle lugtgenen og
koncentnener og desinficerer
shammet. Disse shamsugene han
dog senhigt deres berettigelse,
nan den en tale om store lugtge-
nen ellen decideret khoakslam.

Pnisenne for shamsugereer fra
ca. 250 kr/tim for trakton
lille sugen, som nummen ca. 5
tih ca. 750 kr/tim for hastvon
med sugen, som nummen ca. 18 m
Den en nppe nogen fondel ved de
stønne maskinen, da "fodningen"-
sonteningen af affahd fra sham -

ofte vii were anbejdets "fiaske-
hais". Det kan twertimod were en
fordel med to sma shamsugenetil
afløsning af hinanden, nan den
en noget kØrseh ved spnedning af
siammet. M2ngden af slam kan
groft ansuasved at tage vandhuh
lets twenmau sommenvandstand og
med en stang maue den stØnste
tykkehse af shamiaget se 8 og
9. Vedr. leje - se tehefonbo-
gen.

Husk pa at slamsugning:

- koster penge og anbejdskraft
fra 3 - 4 mand.

- kan give pnoblemen med depone-
ring, hvis den en meget affald
i shammet, elher det lgges i
tykt lag pa havthiggende mar
ker.

- kan give lugtgener.

- knven dispensation hos amtet
fra Natunfredningslovens § 43,
his vandhuhlet en over 500
m , og maske tihhadehse til de
ponening af sham.

- skal ske sensommer, hvis nester
af bundsham skah tønnes og il
tes - pas pa udtørning nan bun-
den en fonet med her.

- skal ske efterar og vinter,
hvis tØmning kun skal were del
vis se 5.2.

5.6. Oprensning ved handkraft.

Ordet opnensning &ekker over
fjernelse af sump- og vandphan-
ten, bundsham og andet, den kan
higge i vandhullen.

Højthiggende vandhuiler gror
langsomt til og han ofte en god
vandkvalitet. Den iØben ikke 5a
meget nning til dem. Alhigevei
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bheser den med tiden jond og bla
de ned i dem, og ogsa de gron til
eftenhanden.

Derfon en de fleste vandhuller
tid eften anden blevet nenset op.
I noghe egne nensede man dammene
op hvent 5. an, i andre hvent 30.
an, men vel mest ca. hvert 10.
an. To ting en afgønende for, at
tilgnoningen nu sker huntigene
end fønhen.

1 grsningen en de fheste steden
ophønt, 5a den voksen tneer og
buske op som sugen meget vand
op, og gøden med denes blade.

2 nningstilfØrshen en de fheste
steder stØnre end fØn i tiden
stønne gødningstihfønseh,
gnøften hagt om til dnn.

Sumpplanterne og det fonansoven-
svØmmede omnade given skjuh og
eghgningssteden for mange dyn,
og en del af omnadet bøn derfon
skanes ved opnensningen. Noghe
steden han en alt for grundig
pnaksis i opnensning af gadekn,
branddamme og pankdamme eftenhadt
salamandre, frøen og andre vand-
dyn bogstavehig talt i gabet pa
gedden, abonnen, magen og nden,
hvonved vandhuisdynene en blevet
udnyddet. I noghe gamie, natun
iige vandhuhlen og moser kan
plantelivet og de gamle aflejnin
gen were 5a werdifulde, at man
bØn afsta fna opnensning.

I helt sma vandhuhlen en det ofte
en fordeh at tØmme vandet ud og
fjenne al dominenende piante-
wekst. I stØnne vandhuhhen ma
det denimod som hovednegel anbe-
fales at skane en vis del af
phanteweksten, f.eks. det omnade,
hvon fnøerne om fonanet lagger
deres g. Ligehedes bØn man sik
ne sig, at den i den deh af phan-
teweksten man fjennen, ikke fin-
des sjldne planter ehhen dyn.
Ulempen ved at skane en del af
plandedkket en, at visse planter
som negel bneden sig meget hun-
tigt igen, hvis ikke det nnings
nige bundslam ogsa fjennes. Gen-
tagne afhøstningen kan eftenhan
den fjenne en del nening, men man

bør ovenveje at fjerne en del af
bundsiammet samtidig. Hvis den
sken en jEevn, knaftig tihfØnsel
af nning, ellen den en et meget
tykt hag bundsiam, en metoden
nemhig anbejdsknvende ud over,
hvad de fleste han enengi til.

Shaningaf sumpphantenne i bred
zonen kan ske med en he se 6.3.
Akanden, svØmmende vandaks og
andre fhydebhadsplanter kan sias

med en pianotnad ehien hignende,
som tnkkes hangs bunden med k-
den og reb af to personen, en pa
hver side af vandhulhet. Er det
te ikke muhigt pa grund af tren,
buske ellen genstande i vandet
kan det gøres fra bad.

Opgnavning af planter med hand
knaft en en gnundig made at fjer
ne nodfstede planter. Det en
vanskehigt pa vanddybden pa oven
en meter, og ukhart vand gøn det
swert at were grundig. Det en
vigtigt at fa ahhe tykke nødder
med op, da de ellers skyden hun-
tigt igen. RØddenne en huftfyhd
te, og fhyden op til ovenfladen.
Denfra kan de samles og trkkes
pa hand. pa havt vand kan en al
mindehig spade bruges, pa dybene
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H OR NB LAD

VANDPEST

Voksen pa vand-
ovenf laden,
korsandemad i

ANDEMAD vandet.

Gnon op ±
fra bunden.

Gnor op til over-
fiaden fra rod-
fstet i bunden
pa 30 cm ca. 3
vand.

En en sumpplante
som gnon pa 0-1 m
vand og bneden
sig med udlØbene
til ttte bevoks
finger, hvon den
ikke en gresning.

En en sumpphante,
som gron pa 0-2 m
vand og med udhØ
bene brede sig og
danne en tt matte
af nØdden og skud,
hvon den ikke en

TAGROR gnesning.

CRENET
P INDSV INEKNOP

Kan opsamhes, men ikke
fjennes helt, og spne-
den sig huntigt igen.
Kan pa hngere sigt
fjennes ved oprensning
af bundslam, udtØrning
af bundlag og begnEens
ning af neeningstihfønseh.

Kan bekmpes ved at samle
plantenne op med en nive
ellen hign. om eftenanet.

Kan sjhdent fjernes helt,
men begnEensesved at gra
ves ellen tnkkes op. Det
sken bedst tidhigt pa for
anet, nan skud og stnglen
higgen et par cm nede i
bundlaget, men en mere
seje ed om sommenen og
ikke knkken sa let.

Kan begnEensesellen fjen-
nes ved opgnavning. Det
en mest vinkningsfuhdt
at gøre dec i august, nan
planten en fuldt udviklet,
men inden den begynder at
visne.

Kan i negien graves op og
slbes op pa land med en
tt og tung matte at nØd
den og slam, men en
vanskehig at fjenne helt.

En en sumpphante,
som gnon pa 0-60
cm vand ellen som
en fiydende matte
oven vandet. Det
en ofte den domi-
nenende plante i
ovengØdede vand-
huller.

Skah i neglen graves op
sammen med et lag mudden,
men kan tnkkes op, hvor
den en meget blØd bund.
piante-matten flyden
bedre end for tagnøn. For
at fonhindre genwekst
skal man were omhyggehig
med at fa aile nØdden op.

opnensningsmetoden for vand- og sumpplanter sorn ofte
bevirken knaftig tihgnoning i vandhullen.

DUNHAMMER
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Vokser p yand-
overf laden,
korsandemad I

ANDEMAD vandet.

I Gror op i vandet
fra bunden.

H OR NB LAD

Kan opsamles, men ikke
fjernes helt, og spre
der sig hurtigt igen.
Kan p lngere sigt
fjernes ved oprensning
af bundslam, udtørring
af bundlag og begrEens
ning af nringstilfØrse1.

Kan bekmpes ved at samle
planterne op med en rive
eiler lign. om efterret.

Gror op til over-
fiaden fra rod-
frstet I bunden
p 30 cm ca. 3 m
vand.

Er en sumppiante
som gror pt 0-1 m
vand og breder
sig med udiØbere
til ttte bevoks
finger, hvor der
ikke er gresning.

Kan sjldent fjernes helt,
men begrenses ved at gra
ves ehier trkkes op. Det
sker bedst tidhigt p for
ret, nr skud og stngher
ligger et par cm nede I
bundlaget, men er mere
seje ed om sommeren og
ikke knEekker s let.

Kan begrenses eller fjer-
nes ved opgravning. Det
er mest virkningsfuldt
at gøre det i august, nr
planten er fuldt udvikiet,
men inden den begynder at
visne.

Er en sumppiante,
som gror p 0-2 m
vand og med udlØ
bere brede sig og
danne en tt mtte
af rØdder og skud,
hvor der ikke er

TAGROR gresning.

Kan I reglen graves op og
slbes op p. hand med en
tt og tung mtte at rød
der og slam, men er
vanskelig at fjerne helt.

Er en sumpplante,
som gror p 0-60
cm vand elher som
en flydende mtte
over vandet. Det
er ofte den domi-
nerende plante I
overgødede vand-
huller.

Skal I reglen graves op
sammen med et lag mudder,
men kan trkkes op, hvor
der er meget blØd bund.
Plante-mtten flyder
bedre end for tagrør. For
at forhindre genvkst
skah man vre omhyggelig
med at f alhe rØdder op.

Oprensningsmetoder for vand- og sumpplanter som ofte
bevirker kraftig tilgroning I vandhulier.

VANDPEST

GRE NE T
P INDSV INEKNOP

1E

VDUN HAf1ME R
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vand en specIel møggreb med bøje
de tnder vinkel-greb og langt
kraftigt skaft, som ogs er vel
egnet til trdalger og vandpest.
LØse eller flydende samllnger af
vandplanter pt dybere vand kan
trekkes md ved at kaste greben
eller et dreg ud I planterne med
et fastbundet reb. P dybere
vand kan man ogsi gøre det fra en
pram, eller man kan snke yand-
standen. Der er dog ikke altid
en fordel at tØmme meget vand
ud, da planterne er iette at
fragte p overfladen eller i en
pram.

Det er lettest at starte fra dybt
vand og arbejde sig indefter.
Start med spadestik langs kanten
af plantedkket og fØr spaden md
under rodlaget, sa°t det iØsnes.
PrØv Ikke at rykke planterne op
før rØdderne er løsnet, da man s
fr en mindre del med op.

Nr man gerne vii bevare en brm-
me af planter langs bredden, er
det en fordel at lgge brdder ud
enkelte steder og tage de opgra-
vede planter op dr. Brug af
hndkraft er nnsomt over for det
Øvrige planteliv og dyrelivet I
vandhullet, navnlig hvis det sker
efterr og vinter, hvor faren for
Ilt-svind I vandet og direkte
skade er mindre. Nogle planter
fjernes dog mest effektivt pt
andre rstider se skema.

Rydning med hndkraft tager megen
tid, og krver tilstrkkeuIgt
mandskab, for at opgaven ikke
skal virke uoverkommelig. Det
giver et bedre resultat at vre
grundig p et ilile areal end
mindre grundig p et stort.
Hvor bunden er tIlstrkkeligt
blØd, er løsningen af planterne
fra bunden et ret let arbejde,
nr det gøres med greben. Den-
mod er det et stort arbejde at
transportere pianterne op p
bredden.

Indsamlingen af fhydende plante
rester kan ske ved at trekke en
flydende sperning hen over vand-
f laden.

Indsamling af andemad kan higele
des foretages med bom og den kan
lasses op med en kraftig ketcher
med grovmasket trdnet p en
stang. Det er vanskeligt at und
g& at mange planter gr under
bommen, selv nr den trkkes
ganske langsomt. De kan derefter
lEesses p en trplade, gammel
pressenning eller lignende I
vandkanten og trkkes videre p
den. Man kan ogs udlgge gang
brdder og lsse p en trillebør.
Det er en fordel at lade bunkerne
af oprensede planter st. et styk
ke tid ca. et døgn ved vandhul
let for at iette dem for vand og
give vandhulsdyr lejlighed til at
søge tilbage tIl vandet.

Nr planterne danner en flydende
mtte, "hngesek", som navnlig
dumhammener tilbøjeuig tlh, kan
man skre dem I mlndre stykker.
En gammel say, en spade ellen
lignende kan bruges, og stykkerne
kan fragtes md tll bredden med
brug af toy og dreg. Nr man
skai frdes p h2ngesekken, og
navnlig nr man skal st l2ngere
tid p samme sted nr bent vand,
synker man langsomt ned. Det kan
da vane nØdvendigt at udhgge
gangbrdder og/eller bruge btd.
Vandet under hngeskken er koldt
og kan vre dybt, s det er klogt
at sikre sig med en llv-line, nr
man frdes p hngesekken.

0vennvnte metoder krver ikke
tunge og bekostelige maskiner og
er derfor egnede, hvor tunge ma-
skiner synker I, og hvor der er
arbejdskraft tii rtdighed.

0gs p sm. anealer, - hvor der
en grund til at vre seriig nan-
som, en hndkraft egnet. Det vii
I mange tiiflde vre hensigts
messIgt at tØmme vandet ud og
fjenne bundslam straks efter at
planterne en fjernet. Oprenset
piantevkst bØn fjernes fra vand-
hullets omgivelser. Den kan give
en god kompost, nr den lgges I
20 - 25 cm tykke lag i en kom
postbunke, men vr varsom med at
sprede planterne p fugtige mark
arealer. Den kan de gro videre
som ukrudt.
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Husk p at:

- den bliver fnigjort nnings-
stoffen, hvis den nodes op i
planter og bundlag se "Kalk
ning".

- nr den kommer mere sol ned i
vandet buyer det varmere, med
fare for fnigørelse af endnu
mere nning fra bundlaget.

- oprensning kan give en midlen-
tidig tilbagegang for nogle an-
ten dyn og planter.

- oprensning med hndknaft en an-
be jdsknaft-]crevende.

- fjernelse af plantevkst p
stØrre dele af vandarealet og
negulening af vandstanden kr-
yen tilladeise hos amtet i hen-
hold til natunfredningslovens §
43, hvis2vandhuilet en stønne
end 500 m

- for at undg iltsvind i vandet
og af hensyn til dynelivet sken
opnensning bedst p den kolde
rstid, oktoben, november, de
cember, januar se dog 5.4 og
5.5..

5.7. Maskinel oprensning.

Den huntlgste mde at fjerne
uØnsket plantevkst i vandhuilet
en at bruge gravemaskinen. Det
indeberen, at man ogs graven en
del af slamlaget vek, og at det
en en fondel at snke vandstanden
forud for gravningen, evt. tØmme
vandet helt ud. Nr vandstanden
en høj Øges besvnligheden og ud
giften, selv hvls masklnen kan
komme £rem til vandhullet uden
større problemer. Den vii følge
store mngder tyndt slam og vand
med op, som en vanskellgt at
transportere vk. Skal shamet
deponeres ved vandhullet, si van-
det kan lØbe fna, Øges udgiften
ne. Den bedste tid for oprens-
fling med maskine vll derfon ofte
vre l august, nr vandstanden I

forvejen en lay. Da en jorden
ogs bedst at kØre p, og den
kommer ikke skaden p kornafgnø
den, hvis man skai oven mark for
at komme til vandhullet. Hvis
oprensning foregn i august, gi
ver forudgende tømning af vand-
hullet det bedste resuhtat, fordi
bundlaget bliven Iltet. Denved
bliver vandets kvaiitet bedre,
nr det kommer igen, og slammet
svinden med op tii 90 % se 8..

I nogle tIlfelde en det ikke mu
ligt at tØmme vandet ud, med
mindre den pumpes konstant, og I
andre tilflde kan hensyn til
sniige dyr ellen planter tale
for at oprense pt den kolde tns-
tid d.v.s. november til februar.
Det vii da ofte vre en fondel at
vlqe en peniode med hnd frost,
s jorden kan bare maskInerne
uden udlaegning af trstammer,
plader ellen lignende.

Gnaveanbejdet I sig selv en den
mindste udgift. Spildtid med at
skaffe adgang, vente p iastvog-
ne, fhytte opgnavet mateniale,
flytte gravemaskine, udgifter til
bortkønsel og evt. losseplads,
udgør den stønste del af udgif
terne. Pianlg derfor anbejdet.
SØrg for adgang. Hvis jorden en
vtd, st lg knaftige trstamen
som maskinen og last- ellen lad-
vogne kan køre pit. P1anlg hvil
ke steden maskinen skal st og
arbejde, og sørg for, at den ogs.
en plads til lastvognen, s det
opgnavede mateniale kan isses p
den i n arbejdsgang. Beregn
hvor lang tid maskinen en om at
fylde et lad se 9. Nin den
tid en gtet, men Ikke fØn, skal
nste vogn vre klan. Antallet
af vogne tll bortkønsel athngen
derfon af, hvor langt den en tii
det sted, hvor ladet kan tØmmes.
Find p forhnd det nnmeste sted
og beregn antahlet af vogne, som
skal bnuges ellen lad din entre-
pnenøn gøre det. Ver opmrksom
p, at det opgravede mateniale
bestn af planter og nnIngsnIgt
slam samt diverse affaid, som
buyer et penfekt voksested for
bnendenlder m.v. Det egner sig
normait Ikke tll at sprede p

- den en dyn
rekte en
med sump-

og planter, som di
athngIge af steden

og vandpianter.
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vogn med ca. 3 skovhfuhde, gan
arbejdet ikke huntigene end med
en hydrauhisk gravemaskine. Lan-
vebandsmaskinerne skah tnanspon-
tenes pa bhokvogn, hviiket fondy
ncr bnugen af dem med 1000 - 2000
kn. Desuden kosten de fra 350 -

700 kn. i timen, hvon nendegnave-
nen koster 2-300 kn. Til opgaven
af en dags vanighed en den ikke
ston fonskeh i pnisen pa e tre
typen, den en ca. 10 kn./m , men
de store maskinen en kun Økono-
miske i brug ved stønne vandhuh-
len, oven 30 meter i diameter og
med et slamlag pa oven en meters
tykkelse, hvon denes stØnne kapa-
citet kan udnyttes. Den stønste
udgift vih ofte were bontkØnshen,
som 3med lastbilen bhiven ca. 1
kn/m for hvent minut, bade f rem
og tilbage, den bruges. Gan den
20 minutter, bhiver den samhede
pnis aitsa 20 kr. til tnaspont +

10 kn. til gravning pn. m

Husk pa at:

- opnensning med maskine given en
Øjebhikkehig fonstynnelse ellen
Ødelgge1se af hivsbetingelser-
ne for en ston del af de dyn og
planter, den findes i vandhul
let. I neghen en skaden dog
ikke 5a star, som man kunne
fnygte.

- opnensning med maskine tihiaden
ikke i same grad hensyn til
fughereden, smagnuppen af plan
ter og hignende, som opnensning
med handknaft. Af Økonomiske
ansagen kan anbejdet ikke sa
let deles op og ske i fiere am
gange.

- maskineh oprensning knver nøje
benegning af adgangsfonhoid,
mmngde oprenset mateniahe,
fjennehse og deponening hehst
i nnheden for at undga at ud
giftenne bhiven meget stone.
Maskinenne skal arbejde uden
vente-pausen.

- opnensning knven tihiadelse
hos amtet i henhoid til natur
fnedningslovens § ‘2 hvis
vandhullet en oven 500 m ellen
higgen i et moseomnadeoven 0,5

ha ellen i byomnade.

5.8. Spraengning.

Sprngning en med svingende suc-
ces blevet bnugt til opnensning
og nyanhg af vandhullen, mest i
USA, men ogsa enkelte gange hen-
hjemme og i andre eunopiske han-
de. Den en fonskelhige opfatteh
sen blandt fagfohk af, am metoden
kan fa en mere almindehig anven-
delse, og den en endnu ikke udan-
bejdet nogen standardmetode til
sprngning af vandhulhen.

Dr hvon spnngning kan komme pa
tale vii were i tennen med biØd
bund, hvon maskinen bhiven meget
dyne at anvende, elien pa Øen,
hvortil maskinen ikke kan komme.
ogsa i fuglenesenvaten, ellen
andre steden, hvon man Ønsken
mindst muhig kønsel og forstyr
nelse i lngere tid ad gangen,
kan spnEengninghave sine fondele.

Sprngning vii kunne bruges til
udnyddelse af fisk. se 3.5.
Dette kneven dog myndighedernes
tilladelse. Hvis den skal spnn-
ges i vand, bØn spr2ngningen fo-
netages am vinteren, nan den ska-
den mindst. I vandlØb avenvint
ncr ofte fnøen m.v. i stone mmng-
den, men i tilgnoede og forunene-
de vandhullen en iltforholdene
ofte sa aaruige, at den kun fin-
des fa clyn, og man denfon ikke
behØver at have stønre betenke-
ligheden af den gnund.

Spnngning yil were bnugbar, nan
det bontspnngte mateniale kan fa
lay at blive higgende i vandhul
lets opgivelsen. Det vii lgge
sig i en bred ellen smal void
omkning bullet, men dette kan dog
til en vis grad stynes ellen und-
gas af en person med enfaning i
spnngning. Vindstynke og ret-
fling han agsa star betydning for
hvon jond, sten, mudder ellen
plantenester havnen.

Spnengning kan give tnykbølger
langs vandaner og jordlag. En
star ladning vih derfon kunne gi
ve nystelser af hygninger, ogsa
pa mere end 3 km’s afstand. I
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moseomnadenkan den
nelsen af de gamhe
hvorved vidnesbynd
kan bhive Ødehagt.

Metoden han autsa sine ulempen og
begnnsningen, den skal were en
sikkenhedsaf stand pa 200 - 300
meter til nnmeste bygning, og
den knaves uddannet mandskab.
Men under visse fonhohd kan
spnngning were bihhigene, hunti
gene og give fnne uhemper end
gnavning. Mngden af spnngstof
sam knaves til at iave et huh
koster fra omkning 8 kn. tih om
kning 45 kn. pn. kubikmeter
bartspnngt mateniahe. Hvis ud-
giftenne til spnngstof holdes i
den billige ende, kan den autsa
were nad til divense andre mate-
nialen samt lidt hØn og dog holde
same niveau sam en gnavemaskine.

Selve spnngstoffet kan were am-
maniumnitnat, dynamit ellen noget
helt tredie. Arnmoniumnitrat en
ikke vandfast, men bilhigt og
fonbnnden fonhohdsvis hangsomt,
hvad den kan were en fordel. Et
vandhuh pa ca. 16 meter i diame
ter og med en dybde pa 1,5 meter
vil knave ca. 200 kg spnngstof

fondelt pa ca. 75 hadningen.
Pnisen pa spnngstoffet alene vil
were amkning 2000 kr., nan det en
bihhigst.

VedrØnende nad og vejiedning, se
10.4 og 10.16.

Vr opmmnksom pa at spnngning:

- knven tilladelse fna amte
hvis vandhullet en aver 500 m
ellen higgen ± en mose 43 i
natunfredningsloven.

- ikke er en ondenthig gennempnø-
vet ellen udviklet metode.

- knver en sikkenhedszone pa 200
- 300 meter.

skader pa plante- og
jondhag, dn2nnØr og

- bøn udfØnes am vinteren hvon
dynehivet skades mindst, og pa
andre anstiden, nan den ikke en
vand.

- knver medvinken af autonisene-
de pensonen samt at politimes-
teren en infonmenet.

ske fonstyr-
afhejningen,
am ohdtiden

- kan give
dyneliv,
bygningen.
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6. Det praktiske arbejde ved omgivelserne.

Dc mest almindehige pnobhemen en:
- den en skyggende tnen ved

vandhullet, se 6.1.

- den higgen grene ellen affahd
nedenfon fonansvandstandshini-
en, se 6.2.

- bnndenlder og andre høje un-
ten gron i en tt mun omkning
vandhullet, se 6.3 og 6.4.

Fnitstaende tnen i landbnugsom-
nadenne pngen handskabet.
Bredknonede, gamle lØvtnen en
den ikke mange, den vil undwene.
Tnen og buske han ogsa mange go-
de funktionen ved vandhuller se
11.10. Dc given l og beskyt
telse fon viidtet og andne dyn,
og en tat, lay bevoksning af
f.eks. rosen noghe meter ovenfon
højeste fonansvandstand kan for-
hindre noget af gødningen og
spnøjtewedsken i at na vandhullet
se iøvnigt 3.3, 4.3 og 4.4.

Men mange vandhuller fremtnden
sam en mØrk khump af tt buskads
og granen ellen sammenweltede
papier. D vandhullen kan bnin
ges til igen at were produktive
hevesteden for det abne lands dy
nehiv.

Selv am enkelte tnstammer og
gnene ellen enkehte stenbunken en
med til at give hevesteder og
skjul, en grene og affald iøvnigt
med til at Ødelgge livsvuhkare-
ne.

Det same glder høje unten, sam
ofte domineren totalt, hvon den
en en smule solabent.

6.1. Styning og trafa1dning.

Phantenne knven lys fan at opta-
ge nningsstoffen og producene
ilt, og i ovenskyggende vandhuh

hen en vandtemperatunen desuden
meget lavene end i salbeskinnede.
Tempenatunen han en direkte be-
tydning f on knybdyn, padder, in
sekten og andre veksehvanme dyr,
sam graft sagt han det bedne jo
vanmene deres amgivelsen en.
Mange vandhuhsdyn kan kun ovenle-
ye ± de vanmeste vandhuhlen.

Hvor og hvornr skygger tra?erne?

Tnen i sydkanten af en vandhul
skyggen meget mere am fanaret end
am sommenen pa grund af den lave-
ne salhØjde. Dc høje vandtempe
natunen nas kun, nan solen han
helt fri adgang fra syd til syd
vest, autsa am eftermiddagen nan
det en vanmest. Tnen skaden
mindne, nan de star i sydøst end
i syd og sydvest. Midsommen star
sohen i Danmank midt pa dagen 56
grader højt pa himmehen. Ved
middagstid skyggen tnenne i syd
altsa graft sagt, nan de han en
højde, sam en stØrne end denes
af stand fra vandhulhet. Trenne
i Øst ag vest denimod, skyggen
ahlenede nan de en ca. hahvt sa
høje sam deres af stand til vand-
bullet. Kun i nondenden skyggen
de slet ikke. Ønsken man bade l
ag mest muhig sal, kan man autsa
holde helt abent mad sydvest, ha
ve have buske i Øst, syd og evt.
vest, mindre tner i sydøst og
højene tnen i nond.

Temperatunen pavinken fnigivelsen
af nning fna bundhaget. sa hen
ge vandet en kahdt, sken den ikke
nogen star fnigivehse af ophobet
na?ning. Nan vandet bhiven varme-
re, radnen bundslammet hurtigene,
n2ningsstoffenne fnigives hunti-
gene, og den forbnuges mere ilt
til forradnelsen. I ovenskyggede
vandhulher en vandet koldt og
denfon ofte klant og iltnigt pa
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trads af et tykt aphabet lag af
biade, grene, sham ag nningsah-
te pa bunden. Den en ikke mange
vandplanter, fordi den mangier
hys ag varme.

En total fjennelse af skyggende
tnen og buske medfØren en phud-
sehig opvanmning af jand ag vand.
I sadanne tiifelde fnigønes stare
mmngden phantenning, uden at den
en planter til at aptage den.
Den kan da panegnes ovengødsk
fling, sam kan Ødelgge den gade
vinkning af tnfhdningen se
4.3. Det en denfan bedst at
fjerne tnwekst hidt ad gangen,
men i pnaksis vil man ofte fore-
tnkke at fa det khanet pa en
gang. Det en da vigtigt at fjen
ne 5a mange grene ag blade sam
muhigt sam ellens ville nadne og
fnigive nning. Det ma agsa
avenvejes straks at 5a eilen ud-
plante nyc planter, sam kan binde
rneningsstaffenne. Se 3.3.

Man kan 5a en eng-fnøbianding sam
kan siaes til hØ ellen gnsses.
Man kan ogsa tilfØne vandet plan
ter, sam gran huntigt ag en lette
af afhØste senene f.eks. knbØ-
jet nvehahe, vandnanunkel,
hornbhad, men ikke vandpest og
sam tages fra nnhiggende vand-
huller. Se 3.3. Man kan agsa
binde en del af nningsstoffenne
ved at kalke saveu vandet som am-
givelsenne eften tnfldning Se
5.2.

Endehig kan vandhulhet renses for
bundsiam, ag det en den bedste
høsning, men det en ret dyrt Se
5.4, 5.5, 5.6 ag 5.7.

Styning.

Nsten ahle tneen og buske sam
gnan ved vandhullen, tauen sty-
ning. Nan gamhe tnen sknes
ned, kan man skane naghe gnene ag
skud. Tidhigene stynede tnen,
sam ikke en vedhigeholdte bøn
avensknes 20-40 cm aver det tid-
higene sted, fan at undga at de
gan ud. Ellens skres de ned med
et pan ans mellemnum, ag 3-5
smagnene skanes f an at hohde
weksten i gang. Dc kan fjernes i

de mellemliggende an. Se iøvnigt
11.13 ag 11.14. En hyppig
beskning af tnen ved vandhuller
vil madvinke skygge, start vand
fanbrug ag tilførsel af f an meget
blad- ag gnenmateniahe til van-
det.

F1dning.

Det en swerere at blive belt af
med tnen end at styne dem, de en
tihbøjeuige til at skyde igen fna
stubben. Ved selve fldningen,
savei sam ved styning, ma man
fansøge at unaga at kdealie fra
motansaven havnen i vandet, isr
hvis den fldes i samenhaivanet.
Pilebuske gnon afte ude i vandet,
hvon matansaven ikke bøn bruges,
med mindre den en is og sne pa,
5a savsmuld ag ohie kan apsamles.
Brug af saven ± vandet Ødelggen
kde ag swend.

RØddenne af pihebuske i vandet
kan dnuknes, hvis stamen oven-
skres under laveste vandstand,
f.eks. med en fukssvans pa skaft.
RØdder og mindne buske kan agsa
tnkkes op med wire ag spil ellen
tnakton ahene. Ehlers kan rød-
denne graves ap, spnnges wek,
giftbehandies, udmanves ved gen-
tagne beskeningen ellen udmanves
ved afbidning af gnssende dyn.
Bvneasp kan ningskenes forud f an
fldning og denved udmanves. El-
lens dannen den et utah af nod-
skud. Stødsmøning og beskning
foretages med stØnst vinkning i
fansommenen, nan tnenne en i god
wekst. Den ma fanetnekkes prpa-
rater, den sam Round-Up fan-
hohdsvis hurtigt nedbrydes, ag
sam kan penshes pa biadene i kon
centnenet farm uden at det benø-
ncr den amgivende phantewekst.
Stødsmøning umiddelbant eften
afdnivning kan medfØne, at den
spnedes gift, nan den stigen saft
op fra stødet, hvihket en speci
elt uhehdigt, nan stØdet stan i
elhen ved vandet.

Fhdning m.v. fanetages bedst am
vintenen, hvan det en hettest at
komme til, og hvan opnodning og
bhothgning af janden genenen
mindst.
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Gamie stubbe ag havt tt knat,
den ikke skyggen, given gade
skjulesteden og ovenvintnings-
phadser fan insekter, salamandre,
tudsen ag knybdyn og leveren mad
til smafugue. Dc kan denfar belt
ellen delvis skanes ved en ryd-
ning.

Husk pa at:

- nan vand ag jond han wenet belt
skygget, kan den efter styning
ellen fldning ske en pludselig
fnigØnelse af nningsstoffen,
sam kan give ovengødskning.

efter styning ellen fld-
ofte en tid en mindne l
vinden men ogsa fnre

- bade tnennes
afgør hvihke
staende.

- styning ag fldning fonegan
bedst eftenan og vinten, gift
blanding ellen udpining af
stubbe bedst i farsammenen.

6.2. Grene og affald.

Henlggelse af grene, blade, gns
og andet haveaffald bevinken en
ndning af phanteweksten og en
Øget tilgnoningshastighed. Med
plantenestenne føhgen fasfat, og
det given opwekst af bnendenelden
og andre høje urten ± kanten af
vandhullet. I vandet vil andema-
den ellen bhagnønalgenne bnede
sig hen pa samenen.

Ofte henlegges affaidet netap i
det vigtige lavvandede omnade
mellem fanars- og samenvandstand
se 4.2. Ofte afbrndes affal-
det, og nningsstoffenne bhiven
straks fnigjart ag medfØner hun
tigt avengødskning Se 4.3. I
betnagtning af, at det fonans
aversvØmmede omnade en meget be-
tydningsfuldt fan vandhuhlernes
dyne- ag planteliv, og at stare
mngden let optagehig gødning pa
denne made tilfØnes hele vandhul
let, kan disse handhinger ikke
fnanades knaftigt nok.

Nedenfan højeste fanarsvandstand
bØn grene, blade, haim, haveaf-
fald m.v. under ingen amstndig-
heden anbninges ellen fa lay at
henhigge, ag slet ikke afbnendes.
Afbrnding kan med fandel faneta
ges pa nnhiggende stubmank, i
kØkkenhaven ellen et andet sted,
sam tnnger til at gødes. Grene
i vandet kan tnkkes md med et
kasteanken i et toy ag evt. hjlp
af en traktar.

Enkelte gnene ellen gnenbunker
kan dog have positiv betydning
ved at give skjuhesteder til fug
he og andre dyn.

Meget af det affaid sam kastes i
vandhuhler - flasken, daser,
phastikemballage, pigtnad, kØle
skabe, bilen a.s.v. - en i sig
selv ret uskadehigt, hvanimad
nester af indholdet ikke en det.
Da pattedyn ag fughe endvidene
kan skEene sig ellen sidde fast,
ag henlggelse af affahd dannen
et forbillede fan andre, en det
godt straks at fjenne henlagt af
fald. I sm mmngder en manksten
kun gavnhige, bade i vandet ag pa
land.

Den kendes eksemplen pa, at gamle
tnomlen med spildohie en blevet
punkteret under apnensning af
vandhullen. Hvis man fonnemen,
at fanurening af den ant kan fo-
rekamme ved opnensning, bØn man
avenveje ± stedet at erstatte
vandhulhet med et nyt se Kap.
7.2..

Husk pa at:

- ved fjennelse af gamle
ken og ved apnadning
fnigøres stnaks meget
ring. Det talen imod
am somenen.

- det kan were hensigtsmmssigt at
afbnnde grene m.v. i sensamme-
nen, pa stubmank ellen andre

- den
ning
f on
myg.

ant ag placening
den skal bhive

- gnene og
skjulested
ningssted
dyn.

affald
ehlen

fan padder

kan were
avervint-
ag andre

grenbun-
af naden

planten-
f jennelse

39



Gamie stubbe og lavt tt knat,
den ikke skyggen, given gode
skjulesteder og overvintnings-
pladser for insekter, salamandre,
tudser og krybdyn og leverer mad
til smfugie. Dc kan denfon helt
ellen delvis sknes ved en nyd-
ning.

Husk p at:

- nn vand og jord han weret heht
skygget, kan den efter styning
ellen fldning ske en pludselig
fnigøreise af nnIngsstoffen,
som kan gIve overgødskning.

eften styning ehler fld-
ofte en tid en mindre ie
vinden men ogs fnne

- bide tnernes
afgøn hvihke
sttende.

- styning og fldning foregn
bedst eftern og vinten, gift
blanding elhen udpining af
stubbe bedst I forsommenen.

6.2. Grene og affald.

Henlggelse af grene, blade, gns
og andet haveaffald bevirken en
ndning af pianteweksten og en
Øget tilgnoningshastighed. Med
plantenestenne følgen fosfat, og
det giver opv2kst af bn2ndenlder
og andre høje unter I kanten af
vandhuhiet. I vandet vii andema-
den ellen blgnØnalgenne bnede
sig hen p. sommeren.

Ofte henlgges affaldet netop I
det vigtige lavvandede omnde
meliem fonns- og sommervandstand
se 4.2. Ofte afbnndes affai-
det, og neningsstoffenne buyer
straks fnigjort og medfØren hun-
tigt ovengødskning Se 4.3. I
betnagtning af, at det forrs-
oversvØmmedeomnde en meget be-
tydningsfuidt for vandhuliernes
dyne- og planteiiv, og at stone
mngden let optageuig gødning p
denne mde tilfØnes hele vandhul
let, kan disse handuingen ikke
frardes knaftigt nok.

Nedenfor højeste fonnsvandstand
bØn grene, blade, halm, haveaf-
fald m.v. under ingen omstndig-
heder anbninges ehien f by at
henligge, og slet ikke afbrndes.
Afbnnding kan med fondel foneta
ges p nnliggende stubmank, i
kØkkenhaven eilen et andet sted,
som tnngen til at gødes. Grene
i vandet kan trkkes md med et
kasteanker i et toy og evt. hjlp
af en tnakton.

Enkelte grene ellen grenbunker
kan dog have positiv betydning
ved at give skjulesteden til fug-
le og andre dyn.

Meget af det affaid som kastes i
vandhuilen - flasken, dsen,
plastikemballage, pigtrd, kØhe
skabe, bilen o.s.v. - en i sig
selv net uskadeligt, hvonimod
rester af indholdet ikke en det.
Da pattedyn og fugue endvidene
kan skne sig ellen sidde fast,
og henlggelse af affald danner
et forbiliede for andre, en det
godt straks at fjerne henlagt af
faid. I sm mngden en manksten
kun gavnhige, bade i vandet og pt
land.

Den kendes eksemplen p, at gamle
tromlen med spildoiie en blevet
punktenet under opnensning af
vandhuilen. Hvis man fonnemmen,
at fonunening af den ant kan fo-
nekomme ved opnensning, bØr man
overveje i stedet at enstatte
vandhullet med et nyt se Kap.
7.2..

Husk p at:

- ved fjernelse af gamie
ken og ved oprodning
fnigønes stnaks meget
ring. Det talen imod
om sommenen.

- det kan were hensigtsmssigt at
afbnnde gnene m.v. I sensomme-
nen, pt stubmank ellen andre

- den
ning
for
myg.

ant og piacening
den skai biive

- gnene og
skjulested
ningssted
dyn.

aff aid
ellen

for padden

kan were
ovenvint-

og andre

grenbun
af roden

puanten2-
fjennelse
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steden, man Ønsken at gøde, men
ellens en eftern og yinten den
bedste rstid at fjerne det.

6.3. Afhøstning.

HØslet kan bevare en lysben,
antsnig plantewekst, hvor den el-
lens yule were massiv opwekst af
enkelte anter af høje unten, bus-
ke og tneer. Da overskud af n-
ring, isn fosfat, en et hoved-
problem bruges gentagne afhØst
ningen bide som middel til at
begnnse høje ebler dominenende
anten og til at fjenne nnings-
stoffen. Nningsstoffer fiyttes
bort med afl-iØstede planter og
p den mde opns efterhnden den
Ønskede udpining af jorden elhen
bundslammet, hvis det en vand-
planter se 5.6. Det vih i 10-
bet af nogle n give langsommere
wekst og et mere tyndt plantedk
ke. I - og ved vandhullen en
dette en udpnget fondel for
plante- og dyreiiv, men pt den
gnsjond, som skal give et stort
høslet, en det nødvendigt at gøde
se 6.4. Slning tii hØ kan og
s benyttes til at bne og udpine
ttte bevoksningen af brndenl-
den, tidsien, dueunt, tagnøn og
dunhammen. I s fald bØn slnin
gen gentages fiene gange I lØbet
af forsommeren, hvon weksten en
knaftlgst. 0gs hvon den en
grEesning, kan slning benyttes
tIl bekmpeise af brndenlden og
tidsler.

HØje planter kan sls, ellen man
kan afbnnde dem om vintenen,
hvis man skal have gnsning eblen
hØslet bageften. Dc nye fnlske,
n2ningsnige skud foretnkkes af
gnssende dyr, som derved holder
planterne lave. N2n vandhulier
kan dette dog ikke tiindes, idet
meget af den fnigjonte nning
havner i vandhuiiet. Om afbnn-
ding iøvnigt: se 11.14.

Afhøstning en et pludseuigt md
greb og pvirken planteweksten pt
en heit anden mde end gnEesning.
Tidspunktet for afhøstning afgør,
om de enkelte pianteanten nr at
stte frØ. Hvis den sls ovenait
p samme tid hvent n gennem en

nnkke ellen meget ofte, bliven
f anten enerdende. Bnuges ma-
skiner udjvnes jordovenfladen og
ensantetheden fonstrkes yderhi-
gene.

Slning med he giver kun ubetyde
lige skaden p dyneiivet og en en
fondebagtig metode p sm area
hen, og hvor jonden en blØd og
ikke kan bane maskinen, samt ude
I vandet. Leen udjvnen ikke
jondovenf laden i samme grad som
andre nedskaber. Det en mubigt
at tage hensyn til enkelte grup
pen af pianten, fugiereden my.,
nn man brugen le. Man m dog
were opm2nksom pt, at enkeltst-
ende totter af planter ofte gen-
nemsøges af knagen og rEeve.

Leen kan enstattes af mindne, mo-
tondrevne nedskaben kratnydden,
fingen-klipper, som en mere ef-
fektive, i hvent fald for uØvede.
Dc redskaben, som vinken med hun-
tIgt-rotenende kniv, savbbad el
len snØnehoved er ikke velegnede
under vand og findelen noget af
planteweksten og dyn f.eks. frØ
en, som skjuben sig i plantenne.
Dc almindelige notorplEenekilppene
en i s henseende dtniigst, fin
gen-klippere og le bedst. Sl
ning i tØnt vejr og i tØn plante
wekst en mest sknsom overfon
frØerne.

Nr den skal tages hØslet p
stØnre anealen vii de fieste fo-
netnEekke maskiner. Hvis man ikke
seiv han en sitmaskine, kan an-
bejdet foretages af nEermeste ma-
skinstation. Den en nogle direk-
te udgifter forbundet med six
ning, og udbyttet buyer ningene
end ved gnEesning, men navnuig p
sm jEevne markaneaien en metoden
biliigene og mindre besweniig.

Husk p at:

- slning kan fonhindne tilgro
ning med høje dominenende un-
ten, buske og trEeer.

- nn afslede planter fjernes
som hØ ellen gnønt fs eften
hnden et tyndene plantedEekke
og ikke en lay, tEet gnønsvEer og
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jEevn hurtig vEekst, som nr den
grEesses.

- nr afslede planter euler vis-
ne planter afbrEendes sker en
fnigØrelse af nEeningsstoffen,
og afbrEending bør denfor abtld
efterfølges af grEesning ellen
hØslet.

- opnodning af jord og
kan give ovengødskning
det i varme penioden.

- maskinen en besvEenilge
bund, i vand, og hvon
buske og sten.

- nogle maskiner sln dyn ihjel
og anbejdet forstynnen dyrell
vet i yngletiden.

- afhøstning bØn normalt kun fo-
netages n gang hvent n og pt
et forskeiligt tidspunkt i pe
nioden maj tlu juhi fna .n til
n, nn man Ønsken at bevane
piantehlvet.

6.4. Grsning.

Hvon den gr et passende antal
gnEesseflde dyn holdes plantenne
lave, medens ants-antaibet af
vilde planter og dyr samt omsEet-
ningen af plante-nEeningsstoffen
samtidigt en højt. Om GrEesning
og gnEesningsdyn se 11.13 og
11.14, her skal kun nvnes nogle
fordele og uiempen ved gnEesning
som metode til vedligeholdelse af
vandhulben og denes omgivelser.

GrEesning en i negien kun en mu-
uighed, nr der kan medtages et
net stont areal omkning vandhul-
let til indhegning. En tØnde
land, svanende til 1 kneatur el
len 5 fir, vii nonmalt were mini
mum, hvis dyrene skal g den heie
sommenhalvnet. I kortere tids-
rum kan et stØrne antal dyr med
fordel sEettes md, men den en da
fare for, at dyrene optrampen
jonden for meget. Det gEelder
isEer for tunge dyr som heste og
kneatunen. Hvor den en bar jord,
som efter rydning af buske og
tnEeen ellen ved nygravede vand-
huller, mt det frandes at give

dynene adgang, fØrend den en gro-
et planter op. Nygravede vand-
huller bØn denfon were indhegnede
det første n.

Ved grEesning med kØer hindres
tilgnoning p lavt vand. Planter
Eedes ud til ca. 0,5 meters dybde
og køernes klove forhindren dan-
nelsen af en tEet mtte af plante-
rØdden. Heste og fn fonhindnen
ikke i samme grad tilgnoning, men
gnssen vandhuilets omgiveisen
tEet tmu jorden og hindren tnEeer
og buske i at bnede sig.

SamgnEesningaf fn ellen geden og
kØen ellen heste given en mere
jEevn afgnEesning, og giver ogs
mindre probbemen med indvobds
snyltene. Fønhen hoidt man ofte
af samme rsag gEes sammen med
fin, men det kan ikke anbefales,
da gs en meget hrde ved vand-
og sumpplanter, roden vandhullets
bund op og fnemkalden grumset
vand og overgødskning.

Problemet med snyltene og andre
sygdomme en stont I sm foide,
hvis dynene gn den i lEengere
tid. Udover at behandle mod
snyltene fØr og eften at dynene
sEettes pt grEes, en en løsning pt
problemet kun at give dynene ad-
gang til det sumpede og vde om
nde i s kont tid, at snyltenne
ikke kan n at udklEekke en ny ge
neration, imens dyrene en den.

GnEesning ved vandhullet kan udfØ
nes som en aflastning for den Øv-
nige grEesning i en tne ugens pe-
node. F. eks. kan dyrene sEettes
md 3 ugen i penioden maj-juni og
3 ugen igen i august-september.
Et evt. behov for vanding kan i
de meiiemliggende penioden dEekkes
ved at grave et lilie stensat hul
udenfon det vde omnide. Den vil
snylterne ikke kunne trives. En-
deuig kan gnEesningen ved vandhul-
let udnyttes med Eeidre dyr tyne,
vEeddene, som har udyiklet mod
standsknaft ovenfon snyltene.

Hegningen omkning vandhuliet kan
were bekosteiig og hegnet beswer-
ligt at fiytte, hvis man ikke han
adgang tib el-hegn. Fn nespek

bundlag
af van-

pt blØd
den en
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tener to- ellen bedne tne-tn-
dede el-hegn, hvis de en nyklip
pede, nn de sEettes ud, og den
iøvnigt en gns nok. UdsEetningen
bØn hehst ske I fugtigt vejn.
Geder og hjonte en denimod sEende-
les vanskellge at hobde mdc,
selv med fnehegn. Geden kan dog
holdes ic, nn fnehegnet sup
plenes med en ellen flene el-tnâ-
de og hjorte med højt dynehegn.
En el-trad 1 kiddenes hovedhøjde
Indenfor hegnet modvirken mange
problemer og forlEengen hegnets
levetid.

TilfØrsel af handelsgødning med
henblik p størne udbytte af
grEesning vil medføre ningere be-
tingelsen for vilde phanten og
dyn se 4.3. Sebv nr man
fØrst og fremmest en interesseret
i kødpnoduktion p et grEesareal,
skal man undg at gøde det for
nsoversvØmmede omnde og gnøn-
svEeren, hvor tennEenet sknner di-
rekte ned mod vandet. En stor
del af gØdnlngen siven alligeveb
denned og optages af grEesset. Nn
grEesjond gødes, sker den mlndst

Husk p at:

- gnEesning giver
gelsen for "det
og planter".

- grEesning hEemmen opvEekst af bus-
ke og tnEeen navnlig heste, fn
og geden.

- grEesning fonhindnen tilgroning
af iavt vand navnlig ved
kneatungrEesning.

- for mange dyn højt grEesnings
tryk kan ØdelEegge gnønsvEenen,
give "tnaktose", og isEen I tøn
kepenloden give for meget gød
ning i vandet.

- fobdsklfte ehlen peniodevis
indhegnlng af vandhuhbet kan
were tilndebigt af hensyn tii
gnEesningsdynenessundhed.

skaden ved brug
hvorlmod brug af
gødning medfØner
te- og dyneliv.
pelsesmidler kan
grEeSSedearealen.

af natungødning,
navnbig handels-
et ningene plan-

Bnug af bekEem
heit undgs p

gode livsbetin
bne lands dyn
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fanansvandstandshinie ved ud-
bningningen. Nan mose- og eng-
aneahen ved vandlØb og søen ikke
en nEevnt i fØrste nkke, skyldes
dct ikke ahene, at den skal søgcs
am tiliadelse, men ogsa at den
ofte vii bhive prablemen med
avengødskning, indvandning af
fisk m.v. Mase og engareahen kan
were udmmrkede amgivelser, men
man kan da farsøge at hgge vand-
bullet pa hidt højere niveau in-
den for omnadet, agsa fandi man
denved hettere undgan at den ud-
fldes akken i vandet.

Vandet kan se 4.1 kamme fna en
ellen flene af tre kilder: ned-
bør, gnundvand og tillØb. Henaf
bøn de to fØnste foretnkkes.

Hvar vandet star en tid am for-
aret ehier en tt ved jordoven-
fladen, en den en oplagt muhighed
for at have nyc vandhuller. Dn
kan man i fønste amgang undersøge
fonholdene nnmere ved at grave
ellen bare nagle sma huhler ned
til den dybde, man regnen med at
vandhullet skal have og hidt til
- d.v.s. i hvert fald godt en me
ter pa det dybeste sted. Hvis
jonden en ponøs, en den afte tale
am gnundvand. UndersØg helst
vandstanden i august maned, nan
den en lavest. Man bør da tage
hensyn til, am det en et snhigt
tØrt ellen et snhigt vadt ar.

Hvis jonden en gammel tørvejord,
sam man vd ahtid en vandmmttet,
bør man ahhigevel grave noghe
pnøvehuhher. Nemhig for at se am
den kammer udfldningen af akken.
Sadanne udfldningen kan were
kortvanige, men hvis den er vand-
bewegelse i jonden, f.eks. i nan-
heden af dnn, kan udfldningenne
fartstte og gøne vandhullet u
brugehigt fon de fheste dyn og
planter. Forsøg da at undga drn
og flytte højere op i tcnrnet,
hvor den ofte vil were frre
problemen.

ogsa hvis den en tale am en let
jand af sand ellen gnus, en det
en fondel at holde sig wek fra
dra?n. Dc medfører ofte udvaskede
gødningsstoffer sam p.g.a. det

blØde vand, den ofte en i sand-
jand, ikke bindes snhig fast i
bundshamet.

Hvan jondbunden bestan af fed,
vandstandsende hen en vandet
sandsynhigvis avenflade-vand.
For at undensøge hvan dybt leret
nan, graves tilsvanende flene
huller indenfan det omnade, hvon
vandhullet Ønskes. Lerlaget skal
were mindst 20 cm tykt se 7.5.

Tihstrømningsomnadet - den del
af omgivehserne sam hlder ned
mod det kommende huh - behØver
blat at were noghe fa meter bne-
dene end vandhullets fonans-twen-
mau. Dette skah igen were noghe
meter bredere end sammenmaiet,
den higgen i godt 0,5 meters ha
vene højde. I reghen vil for-
dampningen betyde et fald i vand
mmngden pa omkning 50%. En star
fanøgelse af vandmngden ag den-
med en stabil vandføning krven
ikke nagen star forøgelse af
vandhuhhets twermau, men denimod
en betnagtelig forøgelse af den
opgnavede mngde jord.

Fyider man vand i, sam indehalden
mineraler og nningssahte, f.eks.
hardt ledningsvand, given det en
wekst af alger - grønt vand og
tnadahgen. Dc forsvinder dog
hurtigt, hvis den en sump- og
vandphanten til at optage minera-
lerne.

7.4. An1gsmetoder og udformning.

Vandhuhhen genapstan afte sam
mankovensvØmelser, nan de tunge
maskinen trykker drnene ehler
lenet sammen "tnaktose" higesom
ved mere ovenhagt stampning.
Selv am det pa denne made en hun-
tigt og bilhigt at fa sig et
vandhul, buyer senere tømninger
og oprensninger beswerhige. En-
stat i stedet drnene med et tt
plastnør og lay en samlebrØnd ved
afløbet. Henfra kan man med et
stigenøn tøme ellen tihføre vand
gennem et rØr tihbage til vand
bullet. FØnst da køres jordbun
den tih, sa vandhullet ttnes se
iøvnigt 4.1.
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Nan den en vand under jonden
f.eks. i en dalsnkning, kan den
nedgravcs en halvmanefarmet un-
denjordisk damning med stampet
her, piast ellen betan. Dmnin-
gen kan fartsttes op aver jarden
nan den undenstøttes af et tykt
lag jand pa begge siden, ellen
den kan graves et vandhul avenfor
dmningen. Ofte vil den were et
vandstandsende lag hen, al et
stykke nede, sam man haven sin
damning oven pa, men ikke ma gen-
nembryde. Gray samhebnØndenved
siden af - ag ikke i dmningen -

ag fØn rØnene uden am den.

Tilledning af vand
sam undenjardiske

fra abne
vandhØb

savei
en pa

Bemark

- Facon og orientering
Øst-vest af vandhulet
samt traer og busices
voksesteder giver mest
mulig direkte sol p1
vandhullet.

- Stendige overvin-
tringsplads for vand
huisdyr er ovenfor
forlrsvandstands lini-
en.

- det ttnende bundlag
sort er beskyttet af
et tykt lag grus eller
lign., hvori vandhuls
dyr ogsl kan overvin-
tre.

Eksempel pa udformning af hille vandhul.

mange mader uheldigt se 4.1.
Hvis det fanetagcs, bØr den ikke
haves kanstant gennemhØb, men kun
tiilØb. Anlg af vandhuhhen hvon
den en undenjandiske kilder kan
give en gad vandkvalitct. Men
hvor kilder nan op til jardaver
fiaden, f.eks. pa sknnter, fin-
des ofte phantesamfund sam ± høj
grad en wend at bevane. Arntets
fnedningskontar given vejiedning
am sadanne fonhahd ag tilhadehsentil anlg af vandhuhlen se 2.

Hvis den ikke naturhigt en
janden kan man grave et
ttne det.

vand i
huh ag
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Udfonmning, stØnnehse, dybde,
form og anientening ma natunhig-
vis afhngc af de muhigheden sam
stedet, metoden og ikke mindst
pengepungen given. Den en dog et
pan genenelle retningshinier, sam
man kan were opmmnksom pa se
3.1, 4.1 ag 5.4. Det en saledes
en fordeh at kunne tØme vandhuh-
let ag at kunne hindre det i at
ga aver sine bredden. Desuden en
det en fordel, at den en en bred
og fiadvandet bnedzonc, og at
navnhig den fonansoversvØmmede
del en stan. BundforhØbet bøn
were nogenhunde jvnt ag vanienet
eften omgiveisenne med heldningen
mellem 1:3 ag 1:10, dog mest om-
kning 1:7, bade af hensyn til
planter, dyn og børn.

savandhul her
m kan graves
ten til 2,5
dybde.

Det kan were vanskehigt at opna
et nogenlunde jvnt bred- ag
bundfarlØb, nan den benyttes gra
vemaskinen, hvis førcre havedsa-
geligt en vant til at have fin
kantede regelmessige huller. Man
bør da farsøge at udjvne kontu-
nenne med handncdskaben ellen
kØnsel fnem og tihbagc. Aht an
det lige bøn en iidt aflang form
onienteret Øst - vest fanetnkkes
fandi høje unter, buske ag tnen
vil skygge mindst pa vandf laden
med denne facan se 3.3 og 6.1.

7.5. Bundlag.

Den findes tre anvendehige vand-
standendc lag til belagning af et
utt hul I janden: stampet len,
plastik og betan. Denudaven ken-
des et ohieagtigt pnadukt, hvis
sma synkende draben kan ttne,
samt et vuhkansk leragtigt pro
dukt, sam svuhmen op i vand og
buyer en tetnende gel4. Ingen
af disse sidstnvntc pnodukter
skØnnes imidlentid egnede til an-
lg af en nagenhunde robust dam
til vilde planter og dyr.

Stampet len en det traditionelle
mateniale til bundlag ag repara
tion af uttheden I Øst Danmank.

mellem 25 og 1000
i dybden fna 1 me-
meter som stønste

Det en holdbart, robust og ban en
gad indvinkning pa vandkvahite
ten. At stampe indebren sim-
pehthen at mase ag hte her ag
vand sammen til et tt masse.
Lenets stnuktun nedbnydes, det
bhiven plastisk higesam ved pat
temagenanbejde, revner hukkes og
iuftbablen presses ud.

Lenet lgges ud tØnt hidt ad gan
gen ag tilfØres hidt vand fra en
spand inden stampningen begynder,
men ikke far meget vand, 5a bhi
yen bunden svag.

Tramp leret jvnt, sa kiumpen,
luft ag vand trykkes ud. Lg
tynde lag, beanbejd lenet grun
digt, hangsomt og metadisk og
fanbind mcd tilstØdende lerlag.
TiifØn fØrst en ny skovifuld, nan
ahie klumpen en stampet ud. Til
fØnes fan meget her ad gangen
buyer kun ovenfladen stampet
jvn ag undenhiggende nevner slan
senene igennem ag given utthe-
den. Til at stampe med brugte
man fØnhen en stage mcd en klads,
behagt med blank-paleret metal
for at leret ikke skuhic klbe
fast. Denne metode, ellen gum-
mistØvien ag fadknaft kan stadig
bruges til sma aneaher. Til
større flader vih man nak fore-
tnekke at køne rundt med en trak-
ton ellen bruge en plade-vibrator

ellen maske endda en tromle, hvis
bunden en fast nok. Det v2sent-
hige en, at heret udhEegges i tyn
de hag og beanbejdes gnundigt.

Stamp hele bunden og siderne i
7,5 cm’s tykkelse, ikke mere, og
ig 5a et nyt hag ovenpa. Det
siknen mod gennemgaendesvagheden
og uttheden i bundlaget. Hold
henet vadt, nan det en stampet,
sa det ikke sprekken. Fugt det,
fyld vand i, ellen dk det med
phastik am nødvendigt. Pas pa at
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leret ikke frysen og spnkken.
Hvis det er frostvejr, ovensvØm
det da ellen ig isohening ud.
Med hand ehier fodkraft kan an
negne med at stampe ca. 1 m I
7,5 cm’s tykkehse i timen, nan
man sclv skovler ag arbejden hele
dagen.

En fendigstampet hcnmcmbnan tauen
ikke udtørning, 5a ncvnen den ag
bliver utet. Den taien ogsa dan
higt at tunge dyn sam kØcn tram
per meget rundt i den, ag endelig
kan regnarme og masegnise have
huller. Denfor en dct oftc en
fardeh at dkke lenet med et iag
gnus og sten et stykke ud i van
det eller evt. med et lag gras-
tønv mehhem forans- og sommer-
vandstandshinienne, hvon heret
bøn higge ret dybt. I Danmark
kan lenet oftc skaffes fra n2n-
liggende steder, spørg lakale
folk, evt. has teglwenker. Kva-
iiteten bør were stcnfni med
mindst 30% ler-indhold. Et meget
start lenindhohd bevinken dog at
heret lettene spnkker under ud-
tØrning. Tag en hue khump,
fjenn sma sten og nul den mehlem
handfuadenne. Den skah da bhive
biØd, fugtig pa avenfiaden, hidt
khistret og ikke brkke i styk
ker, men het formes tii en pøise.

.

1J }ff ] ti1 n
15 cm tyk ehher tykkerc membnan,
absohut minimumstykkehse er 7,5 -

10 cm. Regn med 1/3 del ekstna
pa grund af et mindne rumfang ef
ten stampning. Bunden, lenet
skal 1gges pa, skal were fast og
nogeniunde tøn ag fri fan sten,
planter ag nØdden.

Stampet hen en gact nogct I ghem
mebogen sam bundlag, skønt det
ban mange gode egenskaben ag rig-
tigt udhagt en sendelse hohdbant.
Den en denfon heller ikke nyere
velkendte enfaningen I moderne
metoden til ud1egning. Pnisen
fan he ± 15 cm’s tykkelse en ca
5 kr/m levenet, men dertil kom-
men udlegningcn.

Piast. Den findes flere forskel-
lige typer phastik, sam kan an
vendes til at holde vand i dame.
Kvahiteterne en fonskchlige med

hensyn til haidbanhed, og den
findes mange. Piastik bar tne
fordehe: Det en fonhoidsvis bii-
higt, det en let at tnansportcne,
og det en huntigt at igge ud.
Sam hovednegei giden, at ja tyk
kere phast, des bedne haldharhed.
VEelg en sort type, sam bedre
madstan hyscts nedbnydende virk
fling. Uanset type bøn bundiaget,
og ±sn den dci sam kan biive
tøniagt, dkkes med et lag pa 10
- 50 cm sand ellen andet, sam ik-
ke kan have huller i piasten, og
sam kan beskytte den mad hunde-
khØer m.v. Dette hag beskytten
ogsa ovenvintnende dyn og pianten
mod frost. StØnne dyr bØn hoides
belt wek. Undenlaget sam plasten
hgges pa bør were jvnt og fri
for skanpe sten m.y., sam kan
presse huh i den, nan den tnykkcs
ned af vandcts wegt. Normait
fnanades det at bruge tykkehsen
under 0,5 mm. I specialfornet
finger og visse pianteskolen fas
tykkehser pa 1,20 mm2 Men det en
dyrt - 170 kr. pr. m . En 0,6 mm
kvaiitet kosten 105 kr. Den fin-
des dog andre pnadukter sam en
wesenthig bihhigere, f.eks. et
dansk fabniict, sam kaster am-
kning 20 kn/m i 4 m brede baner,
sam kan samies med en speciei ta
pe ellen ieve9s sammensvejset

for OJt JO

knm ogsi ud
iEegges iøst, navnu±g hvis det en
vanmt vejn. Den skrumper, nan
den afkØles igen, ag da kan blive5a stnam, at den spnkken. Man
kan ga ellen køne pa knaftig
plastik, men man skal bruge blØdt
gummifodtøj og fjenne alle sten
fna fodtøj og hjul. Skulle den
komme huller under udhegningen,
nepareren dem da omgaende. Man
skai ikke iave breddenne stcjlere
end 1:3 da et dkke af sand ci-
hens skniden ned. Plastiken skal
ikke fastgønes ellen d&kkes langs
kanterne fØrend vandet en kammet
i, for at unaga spandingen. Kan
tenne, bredderne og bunden dkkes
af et tykt lag sand, gnus ellen
eventuelt ogsa gnestØnv, men af-
sluttes med en opbugtning i plas
ten til hige under jondovenfladen
for at fanhindne at vandet "trek-
kes" ud. Den findes ogsa plast i
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beret ikke fryser og sprEekken.
Hvis det en fnostvejn, ovensvØm
det da ellen bEeg isolening ud.
Med hnd ellen fodkraft kan an
negne med at stampe ca. 1 m I
7,5 cm’s tykkebse i timen, nn
man selv skovlen og anbejder hele
dagen.

En fEerdigstampet lenmembran tlen
ikke udtørning, s nevner den og
bliver utEet. Den tlen ogs din
ligt at tunge dyr som køer tram
per meget rundt I den, og endellg
kan negnorme og mosegnise lave
huller. Denfon en det ofte en
fordei at dEekke lenet med et lag
gnus og sten et stykke ud I van-
det ebler evt. med et lag grEes-
tØnv meilem fonrs- og sommer-
vandstandsiinierne, hvon lenet
bøn llgge ret dybt. I Danmark
kan beret ofte skaffes fra nEen-
higgende steder, spøng lokabe
folk, evt. hos teglwerker. Kva-
liteten bør were stenfni med
mindst 30% len-indhobd. Et meget
stont lenindhold bevirken dog at
beret bettene spnEekken under ud-
tørning. Tag en bihle klump,
fjenn sm sten og nub den mellem
htndfladenne. Den skal da blive
blØd, fugtig p ovenfladen, lldt
klistnet og ikke brEekke I styk
ken, men let fonmes tib en pøbse.
Den skal skaffes nok len til en
15 cm tyk ellen tykkene membran,
absoiut mlnimumstykkeise en 7,5 -

10 cm. Regn med 1/3 del ekstna
p grund af et mindre numfang ef
ten stampning. Bunden, beret
skal lEegges pi!t, skal were fast og
nogenlunde tØn og fri for sten,
planter og rødder.

Stampet len en get noget I glem
mebogen som bundlag, skønt det
han mange gode egenskaber og rig-
tigt udlagt en sEerdelse hobdbant.
Den en denfor hellen ikke nyene
velkendte erfaningen I modenne
metoden tll udlEegnlng. Pnlsen
for le 1 15 cm’s tykkeise en ca
5 kr/rn leveret, men dertil kom-
men udlEegningen.

Plast. Den findes fbere forskel-
lige typen plastlk, som kan an
vendes til at holde vand I damme.
Kvalltetenne en forskellige med

hensyn til hohdbarhed, og den
findes mange. Plastik han tre
fondele: Det en fonholdsvis bil
iigt, det en let at transpontene,
og det en hurtigt at lEegge ud.
Sorn hovedregeb gEelden, at jo tyk
kene plast, des bedre holdbanhed.
VEelg en sort type, som bedne
modstn lysets nedbnydende vink
ning. Uanset type bøn bundiaget,
og isEen den del som kan blive
tøniagt, dEekkes med et lag p 10
- 50 cm sand ehhen andet, som 1k-
ke kan lave huller I plasten, og
som kan beskytte den mod hunde-
kløen rn.v. Dette lag beskytten
ogs ovenyintrende dyn og planter
mod frost. Større dyn bØr holdes
helt vEek. Undenlaget som plasten
lEegges p. bør were jEevnt og fri
for skanpe sten m.v., som kan
presse hul I den, nr den tnykkes
ned af vandets wegt. Nonmalt
frandes det at bruge tykkelser
under 0,5 mm. I specialfonnet-
ningen og vlsse planteskoler fats
tykkebsen p 1,20 mm2 Men det er
dyrt - 170 kr. pr. m . En 0,6 mm
kvalItet koster 105 kn. Den fin-
des dog andre produkter som en
vEEsentlig billigere, f.eks. et
dansk fabnikt, som kosten om-
kning 20 kr/rn i 4 m brede baner,
som kan samles med en speciel ta
pe ellen levens sammensvejset
for odt 25 kr/rn og for godt 30
kr/rn ogs. udlEegges. Plasten ud
lEeggeS løst, navnhig hyis det en
vanmt vejn. Den sknumper, nn
den afkØles Igen, og da kan biive
s stnam, at den sprEekker. Man
kan g ellen kØre p knaftig
plastllc, men man skal bnuge blØdt
gummifodtøj og fjerne able sten
fra fodtØj og hjul. Skulle den
komme huller under udlEegningen,
nepanerer dem da omgende. Man
skal ikke lave bredderne stejlene
end 1:3 da et dEekke af sand el
lens skniden ned. Plastiken skai
ikke fastgønes ellen dEekkes bangs
kanterne fØrend vandet en kommet
I, for at undg spEendinger. Kan
tenne, bnedderne og bunden dEekkes
af et tykt lag sand, gnus ellen
eventueit ogst gnestØrv, men af-
siuttes med en opbugtning I plas
ten tih lige under jondovenfladen
for at fonhindne at vandet "trEek-
kes" ud. Der findes ogs plast I
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0,25 mm’s tykkelse, men det skal
for at holde nogenlunde udlEegges
p vel nenset ovenflade med ston
fonsigtighed og afdEekkes grun
digt.

Beton. Endeiig kan bunden stØbes
i beton, men allenede ved net sm
basslner en det nødvendigt at
armere betonen. Vandhuhien over
nogie f meter i twenml knEeven
nøje benegning af anmening og be-
tontykkebse. Sorn med stampet len
en det vigtlgt for hoidbarheden
at betonen klappes gnundigt tlb
ved udlEegningen. TEetheden kan
fonbedres ved tilsEetning af for
skebbige stoffen, men de kan ikke
enstatte en grundlg tlbklapning.
Revnen nepanenes ofte bedre med

stampet len end rned beton. TI1
stønne opgaven kan det were for-
delagtigt at bestille en betonka
non, hvis den kan n helt f rem
til hublet og fondele betonen.
Den skal klappes til lnden for en
habv time efter udlEegningen. Be-
ton afgiver kemikalier, sorn en
skadelige for livet I vandhuller
I modsEetning til de to fØnnEeynte
vandstandsende lag. Vandet skal
denfon skiftes flene gange den
fØrste mtned, og bund og siden
skubbes gnundigt hven gang. Brug
af beton vii I negien knEeve as
sistance til benegningen af mEeng-
den, anrnenIng o.a. undtagen tll
srn havedamme, og pnisen kan den-
f or ikke beregnes umiddelbant.
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8. Beregning af vand/jord m. v.

Anealet af et vandhul kan - af
hEengigt af faconen - benegnes pi
fonskeilige mtden. Selve bredden
af vandhublet fastlEegges alminde
ligvIs sorn det sted, hvon sump-
planterne gron, dvs. hvon vand-
kanten en i rnldten af juni. Fa
conen kan were omtnent finkantet
mengelgnave, trekantet i
markhjønnen, nund ellen aflang.
Dc tre første tilfEebde given ikke
de stone benegningspnoblemen,
hvonimod en afiang facon nok kan
gøne det. Tager man middeltalbet
af lEengde og bnedde og benegnen
aneabet, som om det var en cm-
keh, overvunderes arealet. Op
tib et fonhold mellem hEengde og
bredde pt 7, kan anealet med god
tilnEermeise benegnes som:

LEengde + bnedde2

for hver gang lEengden en stønre
end bredden.

Rumfanget af et normalt skbfon
met vandhul kan groft beregnes
som 1/3 af den stønste dybde gan
get med arealet over ovenfladen
ellen som rumfanget af en kegie.
En rnengelgnav og navnlig tørve-
gray en mere kassefonmet, og hen
vii numfanget ofte were mellem
1/3 og 1/2-delen af den stønste
dybde ganget med arealet af o
vertladen. Slamlaget i vandhub
len vlb ofte have et numfang p
mellem 1/2 og 1/3 del af den
stØrste tykkebse ganget med
ovenfladearealet ved sommen-
vandstand. MEengden af planter,
nØdden og medfølgende bundlag kan
benegnes direkte af aneabet gange
tykkelsen af nodlag og gnønt.

NAreab

Max.

dybde

50 rn2 100 rn2 200 rn2 500 m2 1000 m2

tvEenm.i tvEenml tvEenmi tvEerml tvEermi

ca. 8 rn ca. llrn ca. i6m ca. 25m ca. 36m

ca. 0,5 m

ca. 0,75 m

ca. 1,00 rn

ca. 1,50 m

ca. 2,00 rn

ca. 2,50 rn

8,5 17 34 85 170

13 25 50 130 250

17 33 67 170 330

25 50 100 250 500

- 67 130 340 670

- 83 170 420 830

HEeidningen stejbene end 1:3 tilndes ikke -

denfon panentesenne og -

OMTRENTLIGT RUMFANG AF FLADE VANDHULLER VED FORSKELLIGE

MAKSIMUMSDYBDER M3

3,4 x 2 -l0%
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Vandstanden faider I reglen
mindst 1/2 meter fra fonr til
sommer, dvs. at vandstandslinien
for et nonmalt vandhul flyttes
mindst 1,5 meter. Dette fahd kan
synes bilbe I fonhold til vand
hubiets tvEenml, men denved hal-
venes vandmEengden nEesten. Nn
den lave sommenvandstand bruges
ved beregning af siam, skyldes
det at slammet udtØnres, iltes og
fonmuldes ovenf on laveste vand-
stand. Ved udtørning sker op til
90% svind af blØdt bundslam. Nn
stØnne vandhulben skal nenses for
bundslam, og slammet ikke kan
pumpes dinekte ud p stubmank el
len lignende, men skal kØnes, kan
den denfor spares flere tusinde
knoner I transport ved en tØnlEeg-

ning I god tid fonud for opnens
ning.

For et nygnavet vandhul svaner
mEengden af jord tli mEengden af
vand nEevnt ovenf or, nr den op-
nindelige jordovenflade en nogen-
lunde plan. Det m. dog huskes,
at nyopgnavet jord en kiumpet og
denfon fylder ca. 1/3 del mere,
nn det skal transportenes wek.

Den en i dette hefte nEevnt 1984-
pnisen for at give en stØrrelses
onden, og gøne det mublgt for den
enkelte at bedØmme, hvilke meto
den den en mulige. Den skal den-
for tages hensyn tli udvlkilngen
i pnlser og metoder.
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Bilag. Farveplancher med forskellige vandhulstyper
og eksempler p5 pleje og nygravning.

1. Hven type vandhul ban sit
eget dynehiv.
- I det hille vandhul tii yen
stre yngher khokkefrØ og andre
vandhuhsdyr med srhige mihjO
knav.
- I vandhullet i fongrunden en
den en httemagekolani, og hen
ynglen noghe mindre knvende
vandhulsdyn.
- I sOen Øverst til hOjne en den
stare magekohonier, svømmefughe
og fisk, men ingen padden.
Fredet og afgnesset omrade nn
Storebht.

2. Rønsumpen en isn i stØrne
vandhuhlen vigtig sam hevested
fan vandhuhsdyn og agsa sam yng-
hested fan fisk og fugue.
Vandhul pa AgensO.

3. FonansovensvØmmedeamnaden en
vigtige f on vandhulsdyn og svØm
menden.
Ynghephads fan brune fnØen i en
jysk mase, Jens Amtkn fat.

4. Katen f on fonarsvandstanden -

og ikke far efterarsvandstanden
- bØn were den absolut nnmeste
gnnse for plOjning og anden
jondbehandhing ved vandhullen.
p billedet pløjes ned til sam
mervandstand, og nesultatet en,
at vandkvahiteten og andre iivs-
bctingehser i vandhulhet bhiver
danuige.
Farhenwenendeynglested for khok
kefrØ pa sydfynsk 0.

5. Trer ag buske ma gerne give
l, men bØn ikke skygge mere end
hen.
KiidefØdt, højthiggende vandhul
i Stonebeltsomnadet, hvon den
bh.a. ynglen 7 paddeanten.

6. Dc gnavede vandhuhhen kan be-
tyde meget f on bevaneise af dyr
og planter.
Mengehgrav pa Lolland, hvon den
ynglen lØvfrØ. Her en ikke til
hØb af drenvand, men god vand-
kvahitet og gnsning af omgivel
senne. Blandt Ca. 50 nuwenende
yngledame for lØvfnØ pa Lolland
findes ikke lngere nagen natur-
hige vandhuhler, ahle en gravede
vandingsdame, gadekn o.hign.

7. Gadeker, havedamme og brand-
dame kan were idyhhiske - og
gade levesteder fan vihde plan
ter og dyn sehv am den phantes
pnydtrer m.v.
Gadekn i den sydhige del af
Hovedstadsnegionen.

8. Men de kunstige vandhulher
kan ogsa matte madtage spih
devand og desuden, nan der en
stØbt kant were dc nene fahdgnu-
ben fan tudsen og andre dyn -

samt f on smabØnn.
Gadekr i Hornsherred.
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9. Nan den en mange kanussen, en
vandet i reghen gnOnt og grum-
set.
Vandhuh pa Bonnhohm, Kane Fog
fat.

10. Eutnofiening overgødskning
sen sadan ud, nan den tihfØnes
virkehigt meget fosfor og kweh
stof. Fanven skyides bhagnønal
gen og gnOnahger.
Vandhuh pa Østfyn, sam modtager
ovenhØbsvand fra tnix-tank.

11. Vandhuh, hvar den er tih
fØnt meget fosfon og kwelstof.
Farven skyldes andemad.
AvennakØ gadekEen.

12. Sadan kan et vandhuh ogsa se
ud, nan den tihfØnes meget kweh
stof og andre nningssahte. Fan-
yen skyides tradahgen m.v.
Vandhuh pa ReensØ.

13. Tihgroning gan hurtigt, nan
den høben nningsnigt dnnvand
til, og husdyrene ikke lngere
gressen af sumpphantenne pa
bredden, fondi vandfladen en
hegnet fra. Den en pa billedet
dkket af tagrOr ag dunhammer.
Vandhuh pa AvernakØ, fredet for
30 an siden, men ikke vedhige-
holdt, og nu wendilØst sam heve-
sted for khokkefnO.

14. Oprensning af planter med
handknaft taget tid, ag den en
stadigwek massen af phanten-
ningsstoffen i bundens mudden.
Fra Bornholm, Kane Fog Lot.

15. Gnavning af vandhul. Omgi
velserne skal hehst were gras-
sede omnader ellen steden, hvor
den tages hØslt.
Fra Hornshenned, Torben Hviid
fat.

16. SØen en kunstig, men phante-
og dyrehivet natunhigt.
Vandhul pa Vibong-egnen med
kraftig phastikfouie sam bund
lag, Kane Fog fat.
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10. Institutioner og foreninger.

Dc fØlgende institutionen og foreningen kan give rad og vej
hedning vedrØnende vandhuhhen. Dc omnaden sam de beskfti-
ger sig med - naturfonhold/metaden/jura/projektening/udfØn
sd af praktisk anbejde - en nEevnt.

Offentlige institutioner

1. Kommunen, teknisk forvahtning. Juna/evt. udfØrseh af prak
tisk arbejde sam naturpheje-projekten m.v.

2. Amtets Hovedstadsradets fnedningsafdehing. Juna/pnojekte
ning/evt. udfØrseh af praktisk arbejde sam naturphejepnojek
ten m.v.

3. Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 HØnsholm.
02 76 53 76. Naturforhold/metoden/ juna. Sam uathEengigt,
nadgivende organ en tihknyttet

Naturfredningsnadet, same adnesse.

4. Landbrugsministeniets Vihdtforvahtning. Viidtbiologisk sta
tion, KalØ, Grenavej 12, 8410 RØnde, 06 37 12 44.
Natunforhohd/metoder/projektening. Den kan henvises til ho-
kale vihdtforvahtningskonsuhenter og fas ansØgningsskemaog
pjece am tner og buske til vildtplantning, 0637 25 00.

5. Miljøministeniets Ferskvandslaboratorium og

6. Fiskeniministeriets Ferskvandsfiskenilaboratonium.
Lysbnogade 52, 8600 Silkebong, o6 81 07 22. Naturfor
hohd/metoden/projektening.

7. Univensitetets Ferskvandsbiohogiske Laboratonium, Hehsing-
Onsgade 51, 3400 HihlenØd, 02 26 76 00. Natunforhoid/me-
toder.

8. Universitetets Zoologiske Museum, Universitetsparken 15,
2100 KØbenhavn 0, 01 35 41 11. Natunfonhold.

9. Natunhistonisk Museum, Bygning 210, Universitetsparken, 8000
Arhus C, 06 12 97 77. Naturforhohd.

10. Statens Skadedyrlabonatonium, Skovbrynet 14, 2800 Lyngby,
02 87 80 55. Natunfarholcl.

Private institutionen og finmaer:

11. Det Danske Hedesehskab, Kiostenmarken, postboks 110, 8800
Viborg, 06 82 61 ii. Metoden/juna/pnojektening.

12. Vandkvahitetsinstituttet, VKI og
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13. Dansk Akvakultun Institut, ATV DAI.

Agennall 11, 2970 HØnshohm, 02 86 52 11, Natunforhold/
metaden/jura/pno jektening.

14. Bioconsult, Nønrebnogade 8, 8000 Anhus C. Tlf. 06-18 26 22

15. Cowiconsult, Radgivende Ingeniøner A/S, Teknikerbyen 45,
2830 Virum, 02 85 73 11. Natunforhold/metoden/jura/pro
jektening.

16. Demex Spreng- & Vibrationstcknik, Egernvej 16, 2000 Frede
niksbeng, 01 10 89 70. Pnojektening/udfØnsel af spnng-
ning.

17. Fhygt Pumper A/S, Fabnikspanken 31, 2600 Glostrup, 02 96
2323. Udlejning og salg af pumper.

18. Polysheet A/S, Manielundvej 41-43, postbaks 510, 2730 Hen
ley, 02 94 35 55. Salg af plast-membranen.

VedrØrende praktisk anbejde og matenialer iøvnigt: Kontakt
specialfirmaen, lakale entrepnenører, slamsugerfirmaer, ma-
skinstationer m.v.

Faneninger:

19. Danmarks Naturfredningsforening, Fredeniksbeng Runddel 1,
2000 Fredeniksberg, 01 87 11 01. Natunfanhold/jura -

fnedningssager.

20. Dansk Onnitologisk Forening, Vestenbnogade140, 1800 KØben
havn V, 01 31 81 06. Natunfonhoid/metader/juna.

21. Entomahogisk Fonening, c/a Zoolagisk Museum, Universitets
panken 15, 2100 KØbenhavn 0 01 35 41 11.
Naturforhohd.

22. Danmanks Spontsfiskerforbund, Worsaesgade 1, 7100 Vejle,
05 82 06 99. Naturfanhold/metoder/jura.

23. Dansk Ja9tfonening, Einen-Jensens Vnge, 2000 Fredeniks
berg, 01 33 29 11. Natunfonhohd/metoder/jura.

24. Jagtfareningen af 1923, Frydendalsvej 20, 1809 KØbenhavn V,
01 31 11 35. Naturforhohd/metoder/juna.

Dc nvnte finmaen en anfØnt sam eksemplen pa, hvon anbejde af
den anfØnte art kan udfØres. Den findes f here andre
muhigheder.
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11. Supplerende Iaesning.

Hovedtema Gratis pjecen:

1. biohogi Bent Muus: Økohogiske love og fredningsplan
hgning.- Naturfredningsnadet 1982. Tlf.
01 119565.

2. biologi Landbruget og den vilde natur. Det GrØnne Rad
for Hovedstadsomradet 1985. - Dansk Ornitoho
gisk Fonening. Tif. Oh 318106.

3. biohogi, Landbruget og mihjOet, BP Ohiekompagniet A/S
metoder Nyhedstjeneste nn. 100, dec. 1983. - BP, In

formationsafdehingen. Tlf. 01 155455

4. jura, Padden og krybdyn en fredet - wern am dem. -

biohagi Fnedningsstyrelsen 1982. Thf. 02 765376.

5. jura Beskyttet natun: VandhØb, sØer, moser, heden,
biahogi strandenge. Om § 43 ± Naturfredningshoven. -

Hovedstadsnadet1985. Tlf. 01 154300.

6. juna, Kunstige sØer og dame. - Anhus Amtskommune
pnojektening 1984. Thf. 06 121155.

Desuden bar flere kommunen og amten udgivet
pjecer om hovbestemehser, administration m.v.

BØger og tidsskriftantikler:

7. biologi Danmarks natun, bind 5, Dc ferske vande. -

Pohitikens forhag 1969.

8. biologi G. Mandahh-Banth: Hvad finder jeg i sØ og a. -

Pohitikens fonlag 1973.

9. biologi, Bent J. Muus og Preben DahlstrØm: Europas
metoden Fenskvandsfisk. - G.E.C. Gads forlag 1967.

10. biahogi, Uhla Pinbong m.f 1.: 40 Danske tner og buske,
metoder plantning & bevaning. - Fredningsstynehsen

1985.

11. biahogi, Henning Ettnup & Manian W. Jensen: Bevar mig
projektening vel - am vandhulsrestaurening. - Tidsskriftet

Niche 4 1, 1983, s. 4-19.

12.. Biologi, J. Økhand: Ferskvannets Verden.
metoden Universitetsfonlaget, Oslo, 1982. 3. bind.

58



13. biologi, Plejebogen - en handbag i pleje af
pnojektening, naturomnader og kulturlandskaber. -

metoden Fredningsstynelsen 1984.

14. bialagi, Enik Vinthen: Moseplejebagen - netningshinier
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ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ANLIEG AF KUNSTIGE SØER OG UDFØRELSE
AF PLEJE I NATUROMRADER OMFATTET AF NATURFREDNINGSLOVEN.

Ansøger: Navn:

Adnesse’

Telefon:

Ejen: Navn:

Adresse:

Telefon:
Arealets
behiggenhed: matn.nr. Ejenlav komune

Besknivelse af aneahet set knyds

LII Mose Fredet omnade

LIII SØ/vandhul [III]Nnmene end 150 m fra sØ aver
3ha

VandlOb
LII Nrmene and 150 m fra of fent-

LII Stnandeng higt vandlØb

LIII Hede LIINrmere end 100 m fra kyst

Fersk eng LIIINrmere end 100 m fra
fortidsminds gnavhøje o.lign.

Ovendrev

Besknivclse af de Ønskede indgreb set knyds

Beplantning med tnen og buske.
Hvilke arter Ønskes plantet:

LIIINy

gnavning af vandhul

LII]

Oprensning af vandhul

ElllllUdvidelse

af vandhul

Lllopstemning

af vandlØb til sØ

LII

Anlg af sØ parallelt med
vandlØb

LII

Udstning af nden ellen fisk

LII Fldning af tren og buske LI Andet

LIII Plantning af lhegn

Kortskitse benyt bagsiden



11
25
52
21
94
50
42
53
08
11
33
62

22
33
66
23
00
50
00
33
66
55
00
22

Kontskitse

Adnesse hvontih ansØgningen skai sendes:

Hovedstadsnadet, Gh.KØge Landevej 3, 2500 Valby.
Vestsjllands Amt, Alléen 15, 4180 SonØ.
StonstnØms Amt, Pankvej 37, 4800 Nykøbing F.
Bornhoims Amt, Ringvejen 1, 3700 RØnne.
Fyns Amt, Ønbkvej 100, 5220 Odense sØ.
Sønderjyllands Amt, Skehbekvej 2, 6200 Abenra.
Ribe Amt, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
Vejhe Amt, Damhaven 12, 7100 Vejhe.
RingkØbing Amt, NOnnedige 20, 6950 Ringkøbing.
Anhus Amt, SOndengade 74, 8000 Arhus C.
Vibong Amt, Skottenbong 26, 8800 Vibong.
NondjyhhandsAmt, Niels Bohns Vej 30, 9220 Aibong 0.

01-44
03-63
03-85
03-95
09-15
04-62
05-42
05-83
07-3 2
06-12
06-62
08-15



Notater:
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