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Resume 

Miljøbeskyttelsesloven blev vedtaget i 1973 samtidig med, at miljøtilstanden i de danske vand-
løb var værst. De fleste vandløb var forurenede af dårligt renset spildevand fra byerne, industri 
som mejerier, slagterier osv., fra dambrug og fra udledning af møddingsvand. Den meget tyde-
lige forurening skyldtes især det letnedbrydelige organiske stof i udledningerne. Desuden var 
de fleste vandløb blevet regulerede og efterfølgende vedligeholdt for at forbedre afvanding og 
dyrkning af arealer i ådalene. Denne kanalisering og den jævnlige fjernelse af al plantevækst i 
vandløbene bidrog også til forarmningen af dyre- og plantelivet i vandløbene. 

Forureningen med organisk stof er mindsket gennem hele perioden fra 1970erne, især som 
følge af bedre rensning af spildevand. På landsplan kan disse forbedringer dog først doku-
menteres efter iværksættelsen af det nationale overvågningsprogram fra 1989. 

I 1980erne ophørte stort set alle de ulovlige udledninger af møddingsvand. Udledningerne fra 
dambrug mindskedes frem mod år 2000. Endelig er vandløbsvedligeholdelsen nu ændret i de 
fleste vandløb, så at der kun fjernes en del af planterne ved grødeskæringen. 

Især disse ændringer har ført til, at plante- og dyrelivet i danske vandløb fra årtusindskiftet har 
været langt mindre påvirket af menneskelige aktiviteter, end de var i 1970erne. 

Forbedringerne i vandløbenes miljøtilstand er sket hurtigere end forbedringerne i søerne. Be-
dømt ud fra smådyrene i vandløb opfylder lidt over halvdelen af vandløbene nu vandområde-
planernes målsætning; men der er endnu lang vej til, at målsætningen for alle økologiske pa-
rametre er opfyldt. 
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1. Historik i menneskets 
påvirkninger af vandløb 

1.1 Opstemninger 
Fra middelalderen til den industrielle revolution efter 1850 var den vigtigste påvirkning de op-
stemninger, der blev lavet for at drive vandmøller. Det skabte langsomtflydende åstrækninger 
og forhindrede opstrøms fiskevandringer. Især i 1800-tallet var nogle af disse opstemninger en 
vigtig del af den begyndende industrielle udvikling med produktionsvirksomheder fx ved Mølle-
åen nord for København og papirfabrikken i Silkeborg ved Gudenå. 
 

  

 
 

 

FIGUR 1. Kloster Mølle med fisketrappe til venstre og møllehus til højre med vandgennem-
strømning begge steder. Kloster Mølle blev grundlagt af Benediktinermunke ca. i 1200-tallet 
ved en forlægning af Gudenå opstrøms Mossø gennem den gravede Klosterkanal til Kloster 
Mølle. 
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FIGUR 2. Døde Å opstrøms Mossø. Her løb Gudenå, indtil den førtes til Klosterkanalen ca. i 
1200-tallet. Nu tilbageføres Gudenå til sit oprindelige leje. For at kunne rumme vandføringen i 
Gudenå udvides åen til en bundbredde på 6 m. 

1.2 Vandløbsregulering 
Fra slutningen af 1800-tallet øgedes menneskets påvirkning af dyre- og plantelivet i vandlø-
bene, fordi flere og flere vandløb frem til ca. 1960 blev regulerede – normalt udrettede til lige 
kanaler og med en uddybning. Herved forbedredes afvandingen af tilstødende arealer, så at 
mange arealer gik fra vedvarende græs til korndyrkning, men med store ændringer af det na-
turlige plante- og dyreliv i vandløbene. 
 
En anden indsats for at skaffe mere landbrugsland efter 1864 (”hvad udad tabes skal indad 
vindes”) var afvandingen af søer og fjorde, f.eks. Kolindsund på Djursland eller Lammefjorden 
på Sjælland. Sådanne afvandinger krævede, at de naturlige vandløb blev lagt i afskærende 
kanaler. 
 
1.3 Grødeskæring 
Den mest direkte og bevidste påvirkning af vandløbenes planteliv sker ved grødeskæring, der 
består i en manuel eller maskinel afskæring af plantevæksten i vandløbet for at forbedre af-
vandingen af dyrkede arealer. Tidligere fjernede man ofte al plantevækst også på vandløbe-
nes sider eller skråningsanlæg. Nyere vandløbsregulativer, udarbejdet for hvert enkelt vand-
løb, fastsætter omfanget af grødeskæring efter en afvejning af hensyn til afvandingsforholdene 
og hensyn til at påvirke plante- og dyrelivet mindst muligt. Ansvaret for regulativer og for 
denne afvejning ligger i dag hos kommunerne, og der er ofte uenighed om, hvorledes afvejnin-
gen bør falde ud! 
 
1.4 Spildevand 
I slutningen af 1800-tallet begyndte man at samle spildevand i byerne i kloakker – først i de 
store byer som København, Århus og Odense. Med byernes vækst og med overgang fra lo-
kumsspande til vandskyllende toiletter steg og steg spildevandsproduktionen i perioden frem til 
1980, men først efter 2. Verdenskrig begyndte man at tænke på at lave en egentlig spilde-
vandsrensning. 
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FIGUR 3. Etablering af kloakker i Odense i starten af 1900-tallet. 
 
1.5 Spildevand fra landsbyer og spredt bebyggelse 
Udledning af dårligt renset spildevand selv fra små byer/landsbyer kunne medføre en kraftig 
forurening af små vandløb, hvis vandføringen i vandløbet ikke var mange gange større end 
spildevandstilførslen. 
 

  

 
 

 

FIGUR 4. Den øvre del af Nimdrup Bæk var stærkt forurenet af spildevand fra Grædstrup i 
1975. 
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1.6 Spildevand fra virksomheder 
Det var ikke kun byspildevand, der blev ledt ud i vandløb. I slutningen af 1800-tallet etablere-
des mange levnedsmiddelvirksomheder, flest mejerier og slagterier, der ofte ledte deres spil-
devand direkte ud i vandløb. Umiddelbart anså man vel ikke mælk for særligt forurenende! 
 

  

 
 

 

FIGUR 5. Udledning af slagterispildevand til Hadsten Lilleå i 1973 (Foto: Bent Lauge Madsen). 
 
1.7 Vandløb i tyndt befolkede områder – dambrugsdrift 
I områder, hvor der ikke var nogen særlig spildevandproduktion, og hvor der ikke var særlige 
landbrugsmæssige ønsker om vandløbsreguleringer, var der langt ind i 1900-tallet vandløb, 
hvor man stadig kunne finde et dyre- og planteliv, der var næsten upåvirket af mennesker. 
Disse fandtes især i de tyndt befolkede områder i Jylland. 
 
Disse uforurenede vandløb viste sig at være velegnede til dambrugsdrift med produktion af 
regnbueørred, især hvis vandløbet var kildefødt og med en stabil vandføring og temperatur. 
Ved sådanne vandløb blev der før og efter 2. Verdenskrig anlagt langt over 100 dambrug, der 
forurenede med fiskeekskrementer og foderrester og fungerede som spærringer for de natur-
lige fisk i åen. Samtidig forurenedes nedstrøms liggende søer af fosforindholdet i udlednin-
gerne. 
 
Derfor er der i Danmark ikke mange vandløb tilbage, som har undgået en væsentlig påvirkning 
(enten som forurening eller fysisk forarmelse), og disse er alle små vandløb i skov- og hede-
områder eller kilder. 



 

 Danske vandløb ca. 1970-2018  9 

  

 
 

 

FIGUR 6. Funder Å vest for Silkeborg var et uforurenet naturvandløb frem til anlæggelsen af 
dambrug. I 1970erne var det noget forurenet, men fra 1990 kun ret svagt forurenet. 
 
1.8 Giftpåvirkninger 
Ud over de helt almindelige ”forureninger” er der sket forgiftninger, fx ved udledning af ammo-
niak fra køleanlæg og i ajle, forgiftning med okker ved sænkning af vandstand på jorder med 
et stort jernindhold eller ved minedrift og ved forgiftning med pesticider fx fra gartnerier. Om-
fanget og betydningen af giftstoffer (fx pesticider) for dyre- og plantelivet i vandløb er ikke godt 
kendt. 
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2. Miljøindsats før 
Miljøbeskyttelsesloven 

2.1 Vandløbslov 1949 og vandløbsretter 
Der var ikke nogen egentlig formålsparagraf i Vandløbsloven, men i § 2 slås fast, at afledning 
af vand har fortrinsret for al anden anvendelse af vandløb. 
 
Indgreb mod forurening af vandløb, søer og havet skete indtil 1973 efter Vandløbslovens § 5. 
Efter stk. 1 var der forbud mod at tilføre vandløb væsker, der kan forurene vandet. Der var 
også forbud mod at oplægge bl.a. væsker, slam, døde dyr eller affald, så at der var risiko for, 
at det kunne skylles ud i vandet. 
 
Der var ikke et tilsvarende kontant forbud mod udledning af spildevand. Efter stk. 2 måtte spil-
devand fra samlede bebyggelser, virksomheder, ensilagebeholdere, stalde og møddinger mv. 
ikke udledes til vandløb eller havet uden vandløbsrettens godkendelse, hvis der ved udlednin-
gen skete en væsentlig forurening. 
 
2.2 Vandløbsretternes behandling af spildevandsudledninger 

før 1973 
Op til 1973 var de danske vandløb langt mere forurenede med organisk stof, end de er i dag. 
Det skyldes først og fremmest, at alle husstande havde fået indlagt vand. Spildevandet fra de 
fleste byer og virksomheder blev oftest udledt uden en blot nogenlunde rensning. Desuden var 
udledninger af møddingsvand fra landbruget snarere reglen end undtagelsen, og i Jylland var 
der alle de nytilkomne dambrug. 
 
Hvorfor blev disse udledninger så ikke reguleret effektivt af vandløbsretterne? 
Der er formentlig to hovedårsager hertil. Dels var det først i slutningen af 1960erne, at der kom 
en erkendelse af, at mange vandløb var stærkt forurenede af spildevandsudledninger, dels be-
handlede vandløbsretterne udledningerne til et vandløbssystem som enkeltsager. 
 
Der er dog ingen tvivl om, at f.eks. mange embedslæger og sagkyndige ved vandløbsretterne 
var klar over forureningsproblemet, og de bidrog til beslutninger om, at det letnedbrydelige, or-
ganiske stof i spildevandet nogle steder blev fjernet ved en biologisk spildevandsrensning. 
 
Inden Miljøbeskyttelseslovens vedtagelse i 1973 var der da også bygget tidssvarende biologi-
ske renseanlæg i nogle byer, fx Viborg, Odense, Slagelse, Køge, Hillerød og Lyngby-Tårbæk.  
De levede ikke op til nutidens standarder, for det operationelle kendskab til behov for rensning 
var der ikke, men den biologiske rensning fjernede dog den værste forurening fra disse byer. 
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3. Lov om Miljøbeskyttelse 
1973 

I lovens § 1 er lovens formål klart: at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand og jord. 
Lige så vigtig er måske, at der med loven tilstræbes at tilvejebringe det nødvendige admini-
strative grundlag for planlægningen og indsatsen mod forurening. 
 
Central er desuden § 17: Stoffer, der kan forurene vandet må ikke tilføres vandløb, søer 
eller havet. Dog kan amtsrådet meddele tilladelse til udledning af spildevand (§ 18). 
 
Dette lyder måske ikke som en meget mere effektiv miljøbeskyttelse end efter vandløbsloven 
før 1973; men det blev det. Vigtigst var nok, at amterne skulle føre tilsyn med forureningstil-
standen i vandområder, opstille målsætning for den enkelte vandløbsstrækning og lave en 
plan for en indsats, der ville føre til en opfyldelse af målsætningen. Det kaldte man recipient-
kvalitetsplanlægning. 
 
Recipientkvalitetsplanlægning var et stort kortlægnings- og planlægningsarbejde, der hvert 4. 
år indgik i amternes regionplaner som en sektorplan. 
 
På trods af en vejledning fra Miljøstyrelsen, blev arbejdet ikke grebet ens an i de 14 amter, 
men forløbet med hensyn til vandløb har været omtrent således: 
 
Først skulle alle vandløbsstrækninger besøges, forureningstilstanden vurderes, og efter ind-
hentning af oplysninger om forureningskilder skulle der laves en vurdering af en den mulige, 
fremtidige tilstand efter relevante indgreb overfor forureningskilder. 
 
Et planforslag blev offentliggjort, debatteret på offentlige møder og forhandlet med kommuner 
og interesseorganisationer. Det blev så amtets administrationsgrundlag for miljøindsatsen for 
vandløb, søer og kystvande, herunder grundlaget for at fastsætte rensekrav for spildevand.  
Det bør tilføjes, at amterne ikke havde en egentlig mulighed for at regulere den diffuse forure-
ning – primært landbrugets tab af kvælstof og fosfor fra markerne. Denne form for forurening 
blev reguleret på landsplan, fx via Vandmiljøplan 1 fra 1987. 
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4. Tilsyn med miljøtilstanden i 
vandløb 

Amternes tilsyn med forureningsforhold i vandløb begyndte i mange amter med at undersøge 
forholdene op - og nedstrøms de kendte spildevandsudledninger. Det gav viden om den en-
kelte udlednings lokale påvirkning. 
 
Det viste sig dog hurtigt, at dette ikke var tilstrækkeligt til at lave en generel planlægning af 
indsats mod forurening. 
For at målrette indsatsen hen mod at mindske påvirkningerne af dyre- og plantelivet mest mu-
ligt i vandløbene, var det nødvendigt at kende forureningskilderne, fx spildevand, udledninger 
fra dambrug og udledninger af møddingsvand og lignende i hele vandsystemet. Det var også 
nødvendigt at kende de fysiske forhold i vandløbene, fx opstemninger og vandløbenes fysiske 
forhold for at kunne vurdere virkningen af mindsket forureningsbelastning og af mindskede 
menneskeskabte fysiske påvirkninger i vandløbene. 
 
4.1 Forureningsgradsbedømmelse i vandløb 
Den første opgave i amternes tilsyn med vandløb (MBL § 55) var at bedømme forureningstil-
standen i vandløbene. Landbrugsministeriet havde allerede i 1970 udgivet en vejledning i be-
dømmelse af forureningstilstanden i vandløb. 
 
Denne vejledning er en forsimpling af det såkaldte Saprobiesystem udviklet i Centraleuropa fra 
begyndelsen af 1900-tallet. En vandløbsstations forureningstilstand: Saprobiegrad (grad af 
råddenskab) eller Forureningsgrad (F) blev bedømt på en skala I, II, III, IV. Også mellemfor-
merne I-II, II-III og III-IV blev brugt. 
 
Forureningsgradsbedømmelsen baserede sig på forekomsten af smådyr i vandløbet. Hver art 
har sine krav til et levested, for at den kan trives (fx føde, strømhastighed og bundforhold). Ud 
fra de dyr, man har fanget med en ketcher, og ud fra kendskab til dyrenes sårbarhed overfor 
for et indhold af nedbrydelig organisk stof kan man (med Landbrugsministeriets vejledning i 
hånden, med øvelse og kendskab til vandløbenes dyreliv og med lidt sund fornuft) lave en be-
dømmelse af forureningsgraden, der så sammen med en vurdering af forureningskilderne dan-
ner baggrund for beslutning om indsats. 
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FIGUR 7. Skematisk illustration af, hvordan et stærkt forurenende spildevandsudløb påvirker 
et vandløb, og hvordan forureningspåvirkningen efterhånden aftager længere nede i vandlø-
bet, fordi det organiske stof efterhånden bliver nedbrudt (Lammehaler: se figur 14). 
 
4.2 Forureningsgrad 
Kortlægningen af forureningsgraderne har været meget vigtig for at kunne kommunikere foru-
reningsforhold og ændringer i forureningstilstand til politikere, borgere og interesseorganisatio-
ner. 
 
Bedømmelse af forureningsgrad i vandløb foregik efter Landbrugsministeriets Vejledning fra 
1970 i forskellige modifikationer indtil ca. 1995. Det var en enkel og hurtig metode, hvor de 
fundne smådyr, planter, bundforhold, slamaflejringer og strømforhold blev noteret på et felt-
skema, og forureningsgraden blev bedømt ud fra smådyrene. Tidsforbruget var typisk kun ca. 
½-1 time pr. lokalitet. Det lave tidsforbrug betød, at der kunne besøges mange lokaliteter og 
laves detaljerede kort over forureningstilstanden i alle amtets målsatte vandløb. Ulempen ved 
metoden var, at resultaterne ikke kunne sammenlignes amterne imellem, og dermed kunne de 
ikke samles til landsdækkende oversigter. 
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FIGUR 8. Sammenhæng mellem målte indhold af letnedbrydeligt, organisk stof (BOD5) og 
den bedømte forureningsgrad i vandløb med forskellige strømhastigheder i Aarhus Amt. 
 
Det ses af Figur 8, at man skal helt ned på et indhold af letnedbrydeligt organisk stof på ca. 2 
mg/l for at kunne få en forureningsgrad på ca. II, og så kunne man jo regne på, hvor godt en 
spildevandsudledning skulle renses, for at den ikke forhindrede dette. 
 
Det ses også af figuren, at forureningspåvirkning slår kraftigere igennem i vandløb med svag 
strøm end ved god strøm. Det skyldes bl.a., at vandløbsbunden ved svag strøm ofte domine-
res af sand og mudder, der ofte huser de dyr, der betragtes som forureningsindikatorer, mens 
en god strøm ofte giver en grus- og stenbund, som er et bedre levested for rentvandsdyrene. 
 
I uforurenede vandløb er BOD værdien oftest omkring 1 mg/l eller lavere, og blot en lille for-
øgelse af indholdet af nedbrydeligt organisk stof vil resultere i en mærkbar forurening. 
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5. Forurening med spildevand 

Med vedtagelse af miljøbeskyttelsesloven i 1973 var der stor fokus på at mindske forureningen 
af vandløb, og fra 1970erne skete der en udbygning af renseanlæg med biologisk rensning (og 
med fosforfjernelse i nogle søoplande). Fosforfjernelse er afgørende for at undgå masseudvik-
ling af alger i søer. Fosforfjernelse er også vigtig for vandløb, fordi algeopblomstring i søer bi-
drager til forurening af nedstrøms vandløb, og fordi en forøgelse af det naturbetingede indhold 
af fosfor i vandløb (oftest omkring 0,03 mg P/l) kan føre til øgede forekomster af alger, der sid-
der fast på bunden, og af meterlange trådalger i vandet. Senere blev de store rensningsanlæg 
udbygget til også at fjerne kvælstof. 
 
5.1 Eksempel: Gudenåens vandsystem 
Udviklingen i spildevandsrensning og miljøeffekten heraf er illustreret med udviklingen i Gu-
denåens vandsystem fra 1970erne til 1990erne. Før miljøbeskyttelseslovens vedtagelse var 
nogle universitetsbiologer og stadsingeniører meget vel klar over, at dele af vandsystemet var 
stærkt forurenede, og de var klar over, at en samlet, koordineret indsats i hele vandsystemet 
var nødvendig for at sikre optimale miljøforbedringer af indsatsen. 
 
Amter og kommuner i Gudenåoplandet besluttede derfor i 1971 at lave en stor undersøgelse 
af forureningstilstand i vandløb, søer og Randers Fjord og af forureningskilder i hele oplandet. 
Projektet Gudenåundersøgelsen 1972-74 omfattede også beregninger af de forventede for-
bedringer af mulige indsatser mod forurening. 
 
 Gudenåundersøgelsen og kommunernes interesse i miljøforbedringer var årsagen til, at der 
allerede i 1977 var etableret effektive biologisk-kemiske renseanlæg både i Skanderborg og 
Silkeborg. 
 
5.1.1 Spildevandsrensning i Gudenåsystemet 
I 1974 blev spildevandet kun renset mekanisk i 156 anlæg, mens der var biologisk rensning i 
28 renseanlæg i Gudenåens opland. I 1997 var spildevandet samlet på i alt 54 renseanlæg 
med biologisk rensning og fosforfjernelse, mens der kun var biologisk rensning på 6 små an-
læg. Spildevandet herfra blev kort efter ført til anlæg med P-fjernelse, og der er siden sket 
yderligere koncentration af spildevandsrensningen på færre anlæg. På anlæg for mere end 
5.000 personer sker der også kvælstoffjernelse. 
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FIGUR 9. Renseanlæg i Gudenåsystemet 1974 
  

 
 

 

FIGUR 10. Renseanlæg i Gudenåsystemet i 1997 
 
5.1.2 Ændringer i forureningstilstand i Gudenåsystemet 
Forbedringerne i vandløbene som følge af spildevandsrensningen (og ophør af udledning af 
møddingsvand mv.) (sml. Figur 11 og 12) er tydeligst i de små vandløb, mens tilstanden i Gu-
denåens hovedløb nedstrøms søerne og i søerne ikke var forbedret væsentligt. Det skyldes, at 
forbedringer i søer oftest først kommer årtier, efter at fosfortilførslen er mindsket, og at alge-
mængden i søerne er den vigtigste ”forureningskilde” i Gudenåens hovedløb. 
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Siden omkring år 2000 er algemængden i søerne langs Gudenåen mindsket. Det mere klare 
vand har givet en større vækst af rodfæstede planter i Gudenåen. Den hurtige forbedring i 
vandkvaliteten skyldes dog ikke kun fosforfjernelse fra spildevand, men i nok så høj grad ind-
vandringen af Vandremusling til søerne i Gudenåens hovedløb. Den øgede vækst af under-
vandsplanter i Gudenåen har øget vandstanden i dele af åen, og det har givet anledning til 
oversvømmelser af lavtliggende arealer langs åen. 

  

 
 

 

FIGUR 11. . Forureningsgrader i Gudenåsystemet i 1970erne. 
  

 
 

 

FIGUR 12. Forureningsgrader i Gudenåsystemet i 1990erne. 
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6. Landsbrugsforureninger 

6.1 Møddingsvand mv. 
Spildevandsudledningernes indhold af organisk stof var den vigtigste årsag til forurening af 
vandløb. Amternes tilsyn med vandløb i 1970erne og 1980erne viste dog, at mange små vand-
løb var stærkt forurenede bl.a. på grund af udledning af møddingsvand. Udledning af mød-
dingsvand, ajle og ensilagesaft var allerede forbudt efter Vandløbsloven fra 1949, hvis udled-
ningen gav anledning til forurening.  
 
 I løbet af 1980erne blev de fleste af disse udledninger opsporet og stoppet, og fra sidst i 
80erne blev reglerne omkring udledning fra møddinger med Vandmiljøplan 1 understreget og 
skærpet, især at tilsynsmyndigheden (kommunerne) også havde et ansvar. Og dermed var det 
problem løst, og smådyr og fisk i de små vandløb klarede sig bedre. 
 

  

 
 

 

FIGUR 13. En særligt forurenende mødding N for Silkeborg i 1978. Gødningen fra møddingen 
flød ud over den tilgrænsende mark, og tagvandet fra gården løb gennem møddingen og ud-
vaskede organisk stof, ammoniak og fosfor fra gødningen til den nærliggende bæk. 
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FIGUR 14. Store bakteriekolonier (”lammehaler) i et stærkt forurenet vandløb, Kringelbæk, i 
1980erne.Forureningen skyldtes udledning af ensilagesaft, ajle eller møddingsvand. 
 
6.2 Markerosion 
Ved kraftig regn på skrånende arealer uden et tæt plantedække kan det afstrømmende regn-
vand transportere store jordmængder ud i vandløb. En sådan markerosion skader på mange 
måder: Der tabes muldjord og gødningsstoffer fra marken, erosionsrenderne er til gene for 
markdriften, de udskyllede sand- og siltpartikler kan lægge sig på vandløbsbunden, måske 
oven på en bund af sten og grus. Det vil både gå udover plante- og dyrelivet i vandløbet og 
måske forringe afvandingen af arealer i ådalen, og derfor øge et pres for at få gravet vandlø-
bet op med de deraf følgende uheldige konsekvenser, som det kan få for dyre-og plantelivet i 
vandløbet. Ved en sådan erosion udvaskes der store mængder fosfor fra jorden, og det kan 
give et væsentlig forureningsbidrag i nedstrøms liggende søer og fjorde. Bl.a. derfor har vi ikke 
uforurenede søer, hvor en stor del af oplandet er under plov. 
 

  

 
 

 

FIGUR 15. Markerosion ved Asgaard 1985. 
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7. Genskabelse af mere 
naturlige fysiske forhold i 
vandløb 

7.1 Fjernelse af spærringer i vandløb 
En type vandløbsrestaurering havde der været opmærksomhed på årtier før Miljøbeskyttelses-
loven, nemlig etablering af fiskepassage ved spærringer i vandløb. Fiskepassage spærredes 
især af opstemninger ved møller, dambrug og el-kraftværker. De fleste steder var der lavet 
ålepas, og nogle steder var der lavet fisketrapper, som dog ikke alle fungerede, og mange ste-
der var der opstemninger, som ikke længere blev brugt til noget, fx ved nedlagte vandmøller. 
 
Den mest naturlige måde at skabe passage på var oftest at fjerne opstemningen og at udligne 
faldet over en strækning af vandløbet, hvor der så blev en høj strømhastighed (et stryg).  
Hvis opstemningen skulle bevares, fx af kulturhistoriske årsager, ville den bedste løsning ofte 
være at lave et omløbsstryg, hvor fiskene så kunne vandre op og ned gennem vandløbet.  
Der findes dog stadig i danske vandløb en del spærringer, som forhindrer eller hæmmer fiske-
nes vandringer. 
 

  

 
 

 

FIGUR 16. Opstemningen af Hadsten Lilleå ved Løjstrup Mølle i 1988. 
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FIGUR 17. Hadsten Lilleå ved Løjstrup Mølle i 2005. Opstemningen er fjernet og erstattet af et 
stryg. 
 
7.1.1 Tange Sø spærringen 
Den mest betydende spærring i danske vandløb er opstemningen af Gudenå ved Tangeværket. 
Der er bygget en fisketrappe, som kan passeres af nogle af de laks og ørreder, der trækker op 
fra havet for at yngle. De ungfisk, der kommer ud af det, vil dog blive ædt i Tange Sø på deres 
vej mod havet. 
 
Her kunne man ved at fjerne opstemningen genskabe den oprindelige Gudenå, hvor Tange Sø 
ligger nu. Det vil blive det nærmeste man i Danmark kan komme på en bjergflod med en fauna 
og flora, der er knyttet til et sådant vandløb. Området, som Tange sø nu dækker, kan dermed 
blive til et unikt naturområde. Samtidig mister vi dog en kunstig sø, som er af samme type som 
de alle de andre søer ved Gudenåen. 
 
7.2 Mere miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse 
Ved tidligere tiders vandløbsvedligeholdelse fjernedes ofte hele plantevæksten i vandløbet og 
på brinkerne. Det fjernede ikke blot planterne, men i høj grad også levestederne for fisk og 
smådyr. Desuden vedligeholdt man også vandløbene ”godt og vel” forstået sådan, at de var 
gravet både bredere og dybere end krævet i regulativerne. En følge af det var en nedsat 
strømhastighed og dermed dårligere levevilkår for fauna og planter. 
 
Især efter 1990 er der efterhånden indført en mere miljøvenlig vedligeholdelse af mange vand-
løb, især hvor det ikke medfører forringelse af dyrkningen af de tilstødende arealer. Ændrin-
gerne består ofte i, at kun en del af vandløbsplanterne fjernes, og at brinkerne lades urørte. En 
sådan ændring i et udrettet og kanaliseret vandløb genskaber ikke det oprindelige vandløb, 
men kan dog give langt bedre levemuligheder for planter, fisk og smådyr. Mange steder kunne 
dette gennemføres indenfor det gældende regulativ, idet vandløbene som nævnt ofte er gravet 
alt for brede og dybe. 
 
Som en illustration af typiske forandringer er i Figur 18 og 19 vist fotos af Skærvad Å fra 1987 
og 2018. 
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FIGUR 18. Skærvad Å opstrøms A16 i 1987          FIGUR 19. Skærvad Å opstrøms A16 i 2018 
 
7.3 Vandløbsrestaureringer  
Vandløbsreguleringer i form af udretning, uddybning og rørlægning af vandløb ophørte stort 
set i 1960erne, men idéer om at restaurere disse vandløb, så at de igen kom til at ligne natur-
lige vandløb, fandt først generel støtte i løbet af 1980erne og 1990erne, vel nok fordi man da 
havde erfaret, at en fjernelse af påvirkningerne fra spildevand og ulovlige landbrugsudlednin-
ger langtfra altid førte til et tilfredsstillende plante- og dyreliv. 
 
7.3.1 Restaureringen af Skjern Å 
Den mest markante restaurering er restaureringen af Skjern Å’s nedre løb mellem Borris og 
Ringkøbing Fjord. Folketinget besluttede restaureringen i 1987, og den blev gennemført i 
1999-2002. De våde enge, der i 1960erne var blevet afvandet og lavet om til kornmarker, blev 
igen til våde enge og lavvandede søer, da man stoppede afvandingspumperne. Og Skjern Å’s 
hovedløb blev ændret fra en lige kanal til et naturligt udseende, stort vandløb. Samtidig blev 
spærringer højere oppe i åsystemet fjernet. 
 
Det restaurerede Skjern Å delta er i dag et meget værdsat og velbesøgt naturområde, og stort 
set alle synes at være glade for restaureringen. I hele projektområdet mellem Borris og Ring-
købing Fjord var der en høj forekomst af rentvandsdyr i åen både før og efter restaureringen 
(med DVFI på 7 på hele strækningen). Smådyrene har altså hurtigt koloniseret den nye 
åstrækning, men ellers er der ikke sket ændringer i åen. Mængden af laksefisk synes heller 
ikke påvirket, fordi gydningen af laks og ørred foregår højere oppe i vandsystemet. 
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8. Nationale vandmiljøplaner 

8.1 Vandmiljøplan 1 (VMP 1) 
Foranlediget af algeopblomstringer og iltsvind i fjorde og havområder besluttede Folketinget i 
1987 VMP 1. Nogle vigtige elementer i denne plan var, at der blev fastsat mindstekrav til spil-
devandsrensning (for organisk stof, kvælstof og fosfor) for alle rensningsanlæg med mere end 
5.000 personer tilsluttet, og der blev stillet krav til landmændenes opbevaring og udbringning 
af husdyrgødning. 
 
For at kunne følge virkningerne af VMP 1 besluttedes det også at gennemføre en landsdæk-
kende, koordineret overvågning af forureningskilderne og af udviklingen af forureningstilstan-
den vandområderne. 
 
8.2 Vandmiljøplan 2 
I Vandmiljøplan 2 blev kravene til især landbrugets udledning af kvælstof strammet betydeligt 
med det resultat, at landbrugets tab af kvælstof stort set var halveret omkring 2010. 
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9. Det nationale 
overvågningsprogram 

For vandløb er der to hovedelementer i det landsdækkende overvågningsprogram, der har 
været gennemført siden 1989: 
1. Hyppige målinger af vandføringen og af vandløbenes indhold af næringsstoffer (organisk 

stof, kvælstof og fosfor) ved et stort antal målestationer og beregninger af transporten af 
disse stoffer gennem vandløbene.  

2. Bedømmelse af forureningsgraden/faunaklassen ved en række målestationer. 
 
Frem til 2006 gennemførte amterne disse målinger og rapporterede på regionalt niveau – dvs. 
man kunne læse om tilstanden i det enkelte vandløb eller sø. Derefter samledes resultaterne i 
årlige, landsdækkende rapporter af Danmarks Miljøundersøgelser. 
 
Det nationale overvågningsprogram (NOVANA, Det Nationale Overvågningsprogram for Vand 
og Natur) er justeret flere gange siden 1989. Mest markant er ændringerne i 2003, da pro-
grammet kom til at omfatte naturarealer på land og en betydelig udvidelse af måling af tung-
metaller og miljøfremmede stoffer. Efter amternes nedlæggelse i 2006 blev overvågningen fo-
retaget af Miljøministeriet (nu Miljø- og Fødevareministeriet). Den landsdækkende rapportering 
foretages stadig af DMU, der efter organisatoriske ændringer hedder DCE, Nationalt Center 
for Miljø og Energi. Derimod er den regionale rapportering bortfaldet med amternes nedlæg-
gelse. Det betyder, at man ikke kan læse en samlet vurdering af tilstanden og udviklingen i et 
givent vandløb eller sø, som indgår i overvågningsprogrammet. 
 
9.1 Det regionale tilsyn forsvandt 
En vigtig ændring i vandmiljøovervågningen ved amternes nedlæggelse i 2006 var, at det til-
syn, som amterne havde gennemført ved siden af det nationale NOVANA program, også for-
svandt. Hermed ophørte den mere tætte overvågning af de enkelte vandløbssystemer. Resul-
taterne af denne overvågning blev rapporteret og var tidligere central for en lokal/regional for-
midling af oplysninger om forureningsforhold i de enkelte vandløbssystemer og for beslutnin-
ger om indsats mod forurening og for fremme af bedre fysiske forhold i vandløbene. 
 
9.2 Hovedelementer i overvågningsprogrammet for vandløb i 

2018 
Et hovedelement i NOVANA overvågningen er stadig at måle vandmængde og indhold af næ-
ringssalte (kvælstof og fosfor) ved mange vandløbsstationer for at følge udviklingen i koncen-
trationer i vandløbsvandet og i transporten til havet. Senest er der med Fødevare- Landbrugs-
pakken oprettet ca. 200 nye målestationer til måling af vand, N og P. Det andet hovedelement 
i vandløbsovervågningen er at følge plante- og dyrelivet ved udvalgte vandløbsstationer. Siden 
midt i 1990erne sker det dog ikke ved en traditionel bedømmelse af forureningsgraden, men 
ved en mere præcis og grundig registrering af dyrelivet og vandløbets fysiske karakter på den 
enkelte målestation. Resultatet af disse undersøgelser er for hver station en værdi af Dansk 
Vandløbsfauna Indeks (DVFI), der beskriver forekomsten af smådyr, og et Fysisk Indeks, 
der beskriver de fysiske forhold i vandløbet (bl.a. bundforhold og strømforhold). DVFI-værdien 
(på en skala fra 1 til 7) udregnes på baggrund af de fundne smådyr i vandløbet. Vandløb, som 
er helt upåvirkede af menneskelig aktivitet vil ofte få værdien 7, mens DVFI-værdien i stærkt 
forurenede vandløb normalt vil være 1 eller 2. DVFI-indekset er det mest anvendte, men der er 
også udviklet to fiskeindeks, et planteindeks og et indeks for benthiske alger. 
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10. Udvikling i indhold af 
næringsstoffer i vandløb 

10.1 Organisk stof 
Siden overvågningsprogrammets start i 1989 er der sket et dramatisk fald i de samlede udled-
ninger af organisk stof. Faldet i udledninger til vandløb er dog langt mindre end faldet i Figur 
20, fordi der allerede i 1989 skete en biologisk rensning af langt det meste af det spildevand, 
som udledtes til ferske vande, og fordi langt de største udledninger i 1989 skete til marine om-
råder. 
 

  

 
 

 

FIGUR 20. Udvikling i indhold af letnedbrydeligt organisk stof (BI5/BOD) i det udledte spilde-
vand i Danmark 1975 – 2016. 
 
De målte indhold af nedbrydeligt organisk stof i vandløb viser, at der er sket en markant reduk-
tion i hele perioden fra 1976 til 2008 (Figur 21) fra ca. 4-5 mg/l til lidt over 1 mg/l. 
En sammenligning af disse to niveauer med den erfaringsmæssige sammenhæng mellem 
BOD og forureningsgrad i Figur 8 viser, at denne reduktion er en vigtig årsag til forbedringerne 
i forureningstilstanden bedømt ud fra smådyrene (se også Figur 24). 
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FIGUR 21. Udvikling i indhold af biologisk nedbrydeligt organisk stof i vandløb 1976-2008. 
 
10.2 Kvælstof 
Årsgennemsnit af de målte indhold af kvælstof og fosfor er vist i Figur 22 og 23. Målingerne er 
opdelt i 4 kategorier efter vandløbsoplandets karakter:  
• Opland med udledning af spildevand fra punktkilder; 
• Opland med dambrug ved vandløb; 
• Oplande med landbrug (dyrket); 
• Naturoplande. 
 
De højeste kvælstofindhold findes i vandløb i dyrkede områder og i vandløb med punktkilder 
(de løber også ofte i dyrkede områder). Der er i disse vandløb sket et fald i kvælstofindhold fra 
næsten 10 mg/l til ca. 5 mg/l.  
 
I de dambrugspåvirkede vandløb er der et jævnt, mindre fald, der både kan skyldes et reduce-
ret bidrag fra dambrug, og at bidraget fra de dyrkede arealer i oplandet er mindsket. 
I vandløb i naturoplande er total N indholdet på ca. 1 mg/l, med svagt faldende tendens, der 
måske kan skyldes mindre N tilførsel fra luften eller et mindre bidrag fra de små landbrugsare-
aler, der er i oplandet. 

  

 
 

 

FIGUR 22. Udvikling i indhold af total kvælstof i vandløb opdelt efter belastningstype 1989-
2016. 
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10.3 Fosfor 
Fosforindholdet er størst i de spildevandspåvirkede vandløb, men fosforindholdet faldt drastisk 
frem til ca. 1995. Dette fald er formentlig allerede startet nogle år inden 1989 i takt med tidli-
gere etableringer af fosforfjernelse på renseanlæg eller afskæring af spildevand. Der er ikke 
landsdækkende data, der kan dokumentere dette. 
 
I vandløb i dyrkede oplande eller med dambrug synes der at være et svagt fald gennem perio-
den fra næsten 0,2 mg/l til ca. 0,1 mg/l, mens vandløb i naturområder har et ret konstant ind-
hold på ca. 0,03 mg/l. 
 

  

 
 

 

FIGUR 23. Udvikling i indhold af total fosfor i vandløb opdelt efter vandløbstype 1998-2016. 
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11. Udviklingen i dyre- og 
plantelivet i vandløb 

Det er vanskeligt at lave en sammenhængende beskrivelse af udviklingen i plante- og dyrelivet 
i de danske vandløb gennem hele perioden 1971 til 2016. Årsagerne er, at undersøgelsesme-
toden blev ændret i 1990erne fra den svært sammenlignelige bedømmelse af Forurenings-
graden (F) til den langt mere veldefinerede og grundige bestemmelse af Dansk Vandløbs-
faunaindeks (DVFI). Hertil kommer, at der gennem årene er sket ændringer i, hvilke vand-
løbsstationer der er undersøgt. 
 
11.1 Udvikling i Dansk Vandløbsfauna Indeks i perioden 1994-

2016 
Der er ikke lavet landsdækkende sammenstillinger af data for forureningsgrader i vandløb for 
perioden indtil 1994, hvor DVFI blev indført. Der er dog givetvis sket en betydelig reduktion i 
forureningsgraderne i vandløb i perioden 1976 til 1994. Det kan konkluderes ud fra Figur 21, 
der viser, at niveauet af letnedbrydeligt organisk stof er faldet fra 4-5 mg/l til lidt over 1 mg/l. 
 

  

 
 

 

FIGUR 24. Udvikling i faunaklassen (Dansk Vandløbs Fauna Indeks) igennem perioden 1994-
2016. 
 
I Figur 24 er vist udviklingen i DVFI i perioden 1994-2016. Andelen af vandløb med fauna-
klasse 5-7 (de klasser hvor målsætningen generelt anses for opfyldt) er steget markant fra 
1994 til i dag. Især er andelen af de uforurenede vandløb (FK6 og 7) steget markant. Omvendt 
er de rigtig stærkt forurenede vandløb (FK 1-3) næsten forsvundet.  
 
At antallet af stærkt forurenede vandløb er mindsket, må skyldes, at tilførslerne af organisk 
stof er mindsket. Det er mere usikkert, hvorfor antallet af vandløb med faunaklasse 6 og 7 er 
øget så meget, idet den biologiske spildevandsrensning er etableret langt tidligere. Der er dog 
i perioden sket et mindre fald i indholdet af organisk stof (Figur 21). Herudover er det sandsyn-
ligt, at de fysiske forhold i vandløbene er blevet mere naturlige. Desuden kan der være tidsfor-
sinkelse på forbedringer, fordi indvandringen af rentvandsdyr kan tage tid. 
 
De vandløb, som indgår år efter år i denne serie er ikke helt repræsentative for danske vand-
løb, men der er næppe tvivl om, at tendensen er generel for danske vandløb. 
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12. Har vandløbene det så godt 
nok nu? 

Ser man tilbage i tiden, blev vandløbene primært målsat og bedømt ud fra forekomsten af 
smådyr og fisk – især ørred. For parameteren DVFI baseret på smådyrene er målsætningen 
om mindst god tilstand ved målestationerne i overvågningsprogrammet opfyldt ved lidt mere 
end halvdelen afmålestationerne. 
 
Målestationerne dækker en meget lille del af vandløbene i Danmark, men tendenserne er for-
mentlig repræsentative for de danske vandløb. 
 
 
Den umiddelbare konklusion er så, at lidt over halvdelen af vandløbene i Danmark opfylder de-
res målsætning vurderet alene på forekomsten af smådyr. 
Med gennemførelsen af EU's vandrammedirektiv er der imidlertid sat krav til en række andre 
parametre end smådyrene. Samtidig er der et krav om, at målsætningen for alle parametre 
skal være opfyldt, for at den samlede målsætning for en vandløbsstrækning er opfyldt (”one 
out – all out”).  
 
DCE, Aarhus Universitet lavede i 2013 en analyse på et begrænset antal målestationer. Her 
viste det sig, at hvis man kun kiggede på smådyrsfaunaen, var der målopfyldelse for ca. 60 % 
af vandløbene, men hvis man inddrog både fauna, planter og fisk, var der kun målopfyldelse 
på knap 25 % af stationerne. 
 
Dette viser, at der endnu er lang vej for samlet set at opnå en god tilstand i vores vandløb – og 
at indsatsen indtil nu har været meget ensidigt rettet mod påvirkningen fra organisk stof. 
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13. Yderligere behov for 
indsats til forbedringer i 
vandløb 

Man kan bedst planlægge en indsats til forbedring af miljøforholdene i et vandløb, hvis man  
1. gennem undersøgelser har fastlagt, hvordan tilstanden er, og om målsætningen er opfyldt 

og 
2. ud fra erfaring og undersøgelser kan anvise en indsats, som vil medføre ønskede forbed-

ringer. 
 
Der er dog i tidens miljødebat meget lidt fokus på vandløbenes tilstand og på, hvor og hvad 
det vil være hensigtsmæssigt at gøre for at nærme sig et naturligt plante- og dyreliv i vandlø-
bene. 
 
13.1 Eksempler på indsats, der vil kunne give forbedringer 
De fysiske forhold i mange vandløb er stadig så meget anderledes end de naturlige forhold, at 
det i dag udgør den største påvirkning af plante- og dyrelivet. Vi er nået langt med at ned-
bringe tilførslen af forurenende stoffer til vandløb; men indholdet af organisk stof (og fosfor) i 
vandet i de fleste vandløb er dog stadig betydeligt højere end i vandløb i naturområder, og det 
giver en påvirkning, som mange steder vil forhindre, at en god tilstand kan opnås. 
 
Aktuelle tiltag til at opnå yderligere forbedringer kan være: 
• Mere naturlige vandløb kan opnås ved vandløbsrestaurering. Det er oftest dyrt i anlæg og 

måske også i erstatning til lodsejere. En mindre drastisk vej til at opnå mere naturlige fysiske 
forhold i vandløb kunne ofte være at lade vandløbet passe sig selv i så høj grad som muligt 
ved at begrænse vandløbsvedligeholdelsen til det allermest nødvendige. 

• En langt mere differentieret indsats. I dag skal langt flere elementer være i god tilstand 
end for blot få år siden. Miljøreglerne i dag kræver ikke kun, at smådyr og fisk kan leve, men 
også planter og alger. Det kræver en differentieret og målrettet indsats. 

• Separatkloakering sørger for at spildevand og regnvand fra veje og tage ikke blandes sam-
men. Herved undgås, at regnvand vanskeliggør driften af renseanlæg, og at der sker udled-
ning af urenset spildevand ved store regnmængder. Dette kan især have betydning, hvor 
regnvandsoverløb fra større kloakoplande ledes til forholdsvis små vandløb. 

• Offentlighed. I amternes tid blev der i de fleste amter udgivet rapporter, som viste tilstanden 
i vandløbene på helt lokalt niveau. Her kunne så private, kommuner og organisationer følge 
med i, hvordan vandløbene havde det – og hæve deres røst. 

 
Siden amternes nedlæggelse er denne mulighed for at se tilstanden og udviklingen i sit lokale 
vandløb ikke længere tilstede, idet der kun udgives rapporter, som samler resultaterne på 
landsplan. 
 
13.2 Mest natur og miljø for indsatsen 
Den lange vej til en indsats for yderligere at forbedre tilstanden i danske vandløb begynder 
derfor med at finde ud af, hvor der er behov, hvad der er behov for og identifikation af realisti-
ske muligheder for forbedringer.  
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Denne identifikation har været forplumret af begrebet ”De forhadte vandløb”. Begrebet dækker 
over, at nogle mener, at der er udpeget alt for mange vandløb, og at man skal begrænse sig til 
kun at inddrage de store vandløb i planlægningen. Det har gennem de seneste ca. 10 år ofte 
ført til en ensidig fjernelse af vandløb fra vandplanerne i stedet for en åben vurdering, hvor der 
både bør tilføjes og fjernes vandløb i planerne – afhængig af det økologiske potentiale. 
I nogle vandløb vil det måske ikke kunne accepteres at gennemføre de foranstaltninger, der 
skal til for at opnå det generelle mål om mindst en god kvalitet. Det kan fx være vandløb gen-
nem bymæssige områder. 
 
Andre vandløb kan måske komme til opfylde en målsætning om Høj Økologisk Tilstand ved en 
overkommelig indsats. Målsætningen synes at være anvendt meget lidt i de statslige vandpla-
ner, der dermed ikke synes at lægge vægt på beskyttelsen af plante- og dyrelivet i de vandløb, 
der i dag har de bedste muligheder for at opnå en høj biologisk kvalitet. 
 
  



  

 

 
 

Danske vandløb ca. 1970-2018 
Miljøbeskyttelsesloven blev vedtaget i 1973 samtidig med, at miljøtilstanden i de dan-
ske vandløb var værst. De fleste vandløb var forurenede af dårligt renset spildevand 
fra byerne, industri som mejerier, slagterier osv., fra dambrug og fra udledning af 
møddingsvand. Den meget tydelige forurening skyldtes især det letnedbrydelige or-
ganiske stof i udledningerne. Desuden var de fleste vandløb blevet regulerede og ef-
terfølgende vedligeholdt for at forbedre afvanding og dyrkning af arealer i ådalene. 
Denne kanalisering og den jævnlige fjernelse af al plantevækst i vandløbene bidrog 
også til forarmningen af dyre- og plantelivet i vandløbene. 
 
Forureningen med organisk stof er mindsket gennem hele perioden fra 1970erne, 
især som følge af bedre rensning af spildevand. På landsplan kan disse forbedringer 
dog først dokumenteres efter iværksættelsen af det nationale overvågningsprogram 
fra 1989. 
 
I 1980erne ophørte stort set alle de ulovlige udledninger af møddingsvand. Udlednin-
gerne fra dambrug mindskedes frem mod år 2000. Endelig er vandløbsvedligeholdel-
sen nu ændret i de fleste vandløb, så at der kun fjernes en del af planterne ved grø-
deskæringen. 
 
Især disse ændringer har ført til, at plante- og dyrelivet i danske vandløb fra årtusind-
skiftet har været langt mindre påvirket af menneskelige aktiviteter, end de var i 
1970erne. 
 
Forbedringerne i vandløbenes miljøtilstand er sket hurtigere end forbedringerne i sø-
erne. Bedømt ud fra smådyrene i vandløb opfylder lidt over halvdelen af vandløbene 
nu vandområdeplanernes målsætning; men der er endnu lang vej til, at målsætnin-
gen for alle økologiske parametre er opfyldt.   
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