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Formål med virkemiddelkataloget

• Systematisk at beskrive de kendte / dokumenterede effekter af udvalgte 
virkemidler

• Opdatering af Virkemiddelkataloget fra 2014

• Alle virkemidler indgår stadig

• Der lå ikke i opgaven at vurdere relevans og implementering af de forskellige 
virkemidler

• Opdatere viden om effekterne

• Inddrage bentiske alger

• Inddrage klimaeffekter, multiple stressorer, effekter i blødbundsvandløb og 
invasive arter
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Væsentlige ændringer

• Der er inkluderet 48 referencer i det ny katalog mod 55 i det første 
virkemiddelkatalog. I alt er 558 nye artikler vurderet.

• Der er foretaget en gennemgang af effekterne og dermed er der sket en 
justering af effektscoren (+) på nogle virkemidler

• Der er ikke inkluderet mange nye danske studier – der indsamles ikke 
systematisk effekter af de gennemført virkemidler
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Metode

• Opsamling af dokumenteret viden fra danske undersøgelser

• Publicerede resultater

• Rundspørge til udvalgte kommuner

• Indsamling af effekter af restaureringer fra den internationale litteratur

• Viden fra EU projekter

• AMBER - opstemninger
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Ændret vedligeholdelse / ændret 
grødeskæring

• Er ikke som sådan ikke virkemidler der kan søges midler til

• Bør introduceres hvor muligt for at mindske det fysiske stress
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Virkemidler – substrat forbedringer

• Udlægning af groft materiale (smårestaureringer)

• Udskiftning af bundmateriale

• Udplantning af vandplanter
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Udlægning af groft materiale
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• Udlægning af grus, sten og træ 
- som skal give større variation 
i strømhastighed og 
dybdeforhold

• Effekt:
+      Planter
+++ Smådyr
+++ Fisk
+      Bentiske alger

• Typer: Vandløbstype 1, 2, 3
• Målrettet: Dårlige fysiske forhold
• Uegnet: Vandløb uden fald
• Supplerende indgreb: Spildevandspåvirkning, spærringer, dybt nedgravede profiler



Virkemidler – åbning af rørlagte vandløb

• Åbning af rørlagte strækninger med efterfølgende hævning af bunden og/eller 
genslyngning

• Åbning af rørlagte strækninger uden efterfølgende hævning eller genslyngning 
men med smårestaureringer

• Åbning af rørlagte strækninger med efterfølgende etablering af miniådale med 
genslyngning
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Åbning af rørlagt vandløb med genslyngning
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• Åbning af rørlagt strækning, og 
udlægning af grus, sten og træ 
og/eller genslyngning

• Effekt:
+++ Planter
+++ Smådyr
+++ Fisk
+      Bentiske alger

• Typer: Vandløbstype 1, 2
• Målrettet: Rørlagte strækninger
• Uegnet: Type 3
• Supplerende indgreb: Spildevandspåvirkning, sedimenttransport



Virkemidler - genslyngning

• Genslyngning

• Genslyngning i kombination med afværgeforanstaltninger (diger og pumpelag)

• Etablering af miniådale med genslyngning

• Restaurering af hele ådale
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Restaurering af hele ådale
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• Genslyngning af strækning, hævning 
af bund og udlægning af grus, sten og 
træ 

• Effekt:
+++ Planter
+++ Smådyr
+++ Fisk
+      Bentiske alger

• Typer: Vandløbstype 1, 2, 3
• Målrettet: Vandløb med dårlige fysiske forhold
• Uegnet:
• Supplerende indgreb: Spildevandspåvirkning, sedimenttransport



Virkemidler - profilbearbejdning

• Hævning af vandløbsbunden uden genslyngning

• Etablering af dobbeltprofil

• Strømrendetilpasning

• Uddybning af vandløb samt profilbearbejdning med efterfølgende 
restaureringsindsats
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Virkemidler – spærringer mm

• Fjernelse af fysiske spærringer

• Etablering af træer langs vandløb

• Sandfang

• Reducere den hydrauliske belastning
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Multiple stressorer

• Spildevand

• Sedimenttransport

• Næringsstoffer

• Vandindvinding

• Udledning af vand

• Okker
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Bentiske alger

• Nyt kvalitetselement i danske vandløb

• Viden om algernes forekomst og 
udbredelse i danske vandløb er 
begrænset

• Den danske viden stammer primært fra 
søer

• EU projekter

• International viden er enorm. Alger er 
brugt i UK og Frankrig i mange år
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Invasive arter

• Signalkrebs

• Vandremusling

• Rød hestehov

• …
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Klimatilpasning

• Der er foretaget en vurdering af 
alle virkemidler i forhold til:

• Oversvømmelsesrisiko / 
klimatilpasning

• Næringsstofreduktion
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