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Abstract 

The physical conditions of a stream are critical for all inherent organisms – macrophytes, invertebrates 

and fish. The physical conditions determine the species composition and diversity which makes the 

physical conditions an important element in the assessment of a stream’s ecological state.  The physical 

conditions are made up of parameters such as substrate composition, cross section profile and the 

course of the stream. These parameters are affected by natural as well as anthropogenic factors. The 

slope of the stream is one of the most important factors just as geographical location and thus the geo-

morphological and hydrological circumstances. Some of the anthropogenic factors with great impact on 

the physical conditions are straightening, dredging and maintenance – including weed cutting. This 

thesis will concentrate on weed cutting as a means and the effect of weed cutting on the physical condi-

tions in streams with a specific focus on The Aalborg Approach. The following hypotheses were exam-

ined: (i) The Aalborg Approach alter the composition of substrate so that the cover of mud is reduced 

and the cover of stones and gravel increase and how long such alteration takes, and (ii) the Aalborg 

Approach cause improved physical conditions measured with application of Danish Physical Index 

(DFI) in relation to other weed cutting methods. To answer the constructed hypotheses data from six 

Northjutlandic streams were collected during the period 2. of August to 20. of September. Four of the 

six streams were cut with the Aalborg Approach and the remaining two functioned as local references. 

Further reference data were extracted from the NOVANA-database ODA. The extracted reference data 

were classified into three weed cutting groups: Boat, Scythe and Uncut. The collected data as well as 

the reference data from ODA were collected by the DFI method which is a standardized method for 

assessing the physical conditions in Danish streams. Furthermore, discharge data were extracted from 

ODA for all streams. 

The results of this thesis shows that the Aalborg Approach does not cause a lower cover of mud and a 

higher cover of coarse substrate view over a time perspective. The composition of substrate is affected 

by annual changes such as variation in precipitation. However, the results also showed that the Aalborg 

Approach does not cause improved physical conditions measured as DFI than the other examined weed 

cutting groups. This is seen in the form of a lower total DFI-value, a higher cover of mud and a lower 

cover of coarse substrate. These results can partly, however, be caused by the fact that the streams of 

the weed cutting group the Aalborg Approach show evident signs of modification as the Aalborg Ap-
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proach had a significant lower amount of riffles and pools, a lower winding and were more channeled 

than the weed cutting groups Boat, Scythe and Uncut. 

Sammenfatning 

De fysiske forhold i et vandløb er af afgørende betydning for alle iboende arter – både makrofyter, in-

vertebrater og fisk. De fysiske forhold er bestemmende for artssammensætning og diversitet, og det er 

dermed et vigtigt element i bedømmelsen af vandløbets økologiske tilstand. De fysiske forhold udgøres 

af parametre såsom substratsammensætning, tværsnitsprofil og vandløbets forløb. Disse parametre på-

virkes af naturlige såvel som menneskeskabte faktorer. Vandløbshældning er en af de vigtigste fakto-

rer, ligeledes er geografisk placering og dermed geomorfologiske samt hydrologiske forhold. Af men-

neskeskabte faktorer med stor indvirkning på de fysiske forhold kan nævnes udretning, opgravning og 

vedligeholdelse – herunder grødeskæring. Denne afhandling vil koncentrere sig om grødeskæring som 

virkemiddel og grødeskærings effekt på de fysiske forhold i vandløb med specielt fokus på Aalborgme-

toden. Det undersøges, om (i) Aalborgmetoden ændrer på substratsammensætning således, at der bliver 

en mindre dækning af mudder og højere dækning af sten og grus, og hvor lang tid der går, før en even-

tuel ændring finder sted, og om (ii) Aalborgmetoden giver bedre fysiske forhold målt med anvendelse 

af Dansk Fysisk Indeks (DFI) end andre grødeskæringsmetoder. For at besvare de opstillede hypoteser, 

blev der i perioden 2. august til 20. september indsamlet data i seks nordjyske vandløb, hvor fire blev 

skåret med Aalborgmetoden, og de resterende to fungerede som lokale referencer. Ydermere blev der 

udtaget referencedata fra NOVANA-databasen ODA. Referencedata blev inddelt i grødeskæringsgrup-

perne Båd, Le og Uskåret. Det indsamlede data samt referencedata fra ODA var indsamlet ved brug af 

teknisk anvisning for DFI, som er en standardiseret metode til bedømmelse af de fysiske forhold i dan-

ske vandløb. Derudover blev der hentet vandføringsdata for alle vandløbene fra ODA. 

Resultaterne af denne afhandling viste, at Aalborgmetoden ikke giver en lavere dækning af mudder og 

dermed en højere dækning af groft substrat set over et tidsmæssigt perspektiv. Substratsammensætnin-

gen kan påvirkes i høj grad af år-til-år variationer skabt af forskelle i nedbør. Ydermere viste resulta-

terne dog også, at Aalborgmetoden ikke giver bedre fysiske forhold målt med DFI end de andre under-

søgte grødeskæringsmetoder. Dette ses både i form af en lav total DFI-værdi, en høj dækningsgrad af 

mudder/slam og en lav dækning af groft substrat. Dog kan disse resultater til dels også skyldes, at 
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vandløbene i grødeskæringsgruppen Aalborgmetoden udviser tydelige tegn på modificering, da Aal-

borgmetoden har en signifikant lavere mængde høl og stryg, lavere slyngningsgrad og er mere kanali-

seret end grødeskæringsgrupperne Båd, Le og Uskåret. 
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Introduktion 

Idealvandløbet 

Fra et vandløb udspringer, til det udløber, ændrer de fysiske forhold sig gradvist. Det er derfor vigtigt at 

have et indblik i vandløbets generelle forløb for at forstå de fysiske parametre. Idealvandløbet er en 

teoretisk beskrivelse af et urørt, naturligt vandløb (Vannote et al., 1980). Vandløbet starter ved en kilde, 

som typisk ligger højt i terræn. Herfra bevæger vandet sig nedad, idet det følger terrænets fald. Faldet 

er ofte stort i begyndelsen og ender ud i et mere eller mindre fladt terræn. Det større fald i begyndelsen 

giver et lige eller let sinuøst forløb, som senere kan udvikle sig til et mere slynget forløb (Sand-Jensen 

et al., 2006). Danmark er et fladt land uden bjerge som en effekt af den sidste istids gletchere (Riis et 

al., 2000; Schröder et al., 2013), og der er derfor få vandløb med høj hældning. Næsten alle danske 

vandløb kan derfor også kategoriseres som lavlandsvandløb. I Nordeuropa defineres lavlandsvandløb 

som vandløb, der ligger under eller højest 200 meter over havniveau (European Commission, 2004). 

Derudover er lavlandsvandløb karakteriseret ved en lav hældning. Der findes endnu ikke et defineret 

internationalt interval for lavlandsvandløbs hældning, men der er bred enighed om, at intervallet ligger 

på ca. 0-5 ‰ (Leggieri et al. 2013; Paul 2010; Verdonschot and Nijboer 2002). 

Idealvandløbet foreskriver også, at størrelsen på et vandløb ændres fra udspring til udmunding. Ved 

udspringet er der mindst vand, og vandet har derfor ikke behov for ret meget plads at løbe på. Efter-

hånden, som vandet bevæger sig væk fra kilden, vil vandløbet afvande et større opland, og flere tilløb 

vil komme til, hvilket giver en voksende vandmasse, som bevæger sig mod udmundingen. Den større 

vandmasse kræver en større tværsnitprofil at bevæge sig i, og vandløbet vil derfor blive både bredere 

og dybere (Sand-Jensen og Friberg, 2000). Bredde og dybde afhænger dog ikke kun af vandmassen, 

men også af den underliggende geologi.  Hvis jorden består af et eller flere bløde materialer, vil den 

energirige strøm naturligt forme et sinuøst forløb igennem landskabet. Hvis der derimod er steder med 

hårdt materiale, som vandet ikke kan grave sig igennem, kan dette give afvigelser fra idealvandløbet. I 

det tilfælde, at vandet skaber et kontinuert, slynget forløb, vil slyngningerne – også kaldet mæanderne – 

være 10-14 gange bredden af vandløbet (Figur 1) (Sand-Jensen og Lindegaard, 2008). Imellem mæan-

derbuerne vil der være et lige stykke, som oftest er lavvandet og med høj strømhastighed og groft 

bundsubstrat, dette kaldes et stryg. Det grove substrat vil øge bundens ruhed, hvilket øger sedimenter-
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ingen af fint materiale en smule. Denne blanding af groft og fint substrat giver en kompakt struktur, 

som er karakteristisk for stryg i lavlandsvandløb (Sand-Jensen et al., 2006). I mæanderbuerne vil der 

derimod være en usymmetrisk tværsnitprofil med et dybt område i ydersiden af svinget – kaldet høl – 

og et lavvandet område i indersiden. Det usymmetriske tværsnitprofil skyldes forskelle i strømha-

stighed. Størstedelen af vandmassen løber i ydersiden af mæanderbuen, hvilket giver en høj strømha-

stighed i ydersiden af svinget og en lav strømhastighed i indersiden. Den høje strømhastighed i ydersi-

den har en høj transportevne og vil derfor fjerne sediment fra både bunden og siden. I takt med, at van-

det fjerner substrat fra siden, sker der en underskæring af brinkerne, hvilket kan medføre brinkerosioner 

og udvikling i vandløbets forløb. Da størstedelen af vandet løber i høllet, vil der være en lav strømha-

stighed i indersiden af mæanderbuen, hvilket medfører sedimentering af fint materiale og dermed en 

hævet bund i forhold til høllet. 

 

Figur 1. Længden af høl/stryg-frekvenser i et naturligt mæandreret vandløb. Efter figur fra (Pedersen et al., 2007). 

Bundsubstratets sammensætning afhænger dog også af andre faktorer end strømforholdene, såsom in-

put af materiale. Mængden og typen af input afhænger i høj grad af den geologiske sammensætning. 

Eftersom lavlandsvandløb ofte har deres udspring i gamle morænebakker, vil inputtet af materiale i 

begyndelsen ofte bestå af sand, grus og sten (Sand-Jensen et al., 2006). Efterhånden som man bevæger 

sig nedstrøms i vandløbet, vil mere sand blive tilført gennem erosion af brinkerne samt transport fra 

oplandet – som nedstrøms i vandløbet er domineret af hedesletter – hvilket gør sand til det hyppigste 

bundsubstrat i lavlandsvandløb (Sand-Jensen og Friberg, 2000; Verdonschot og Nijboer, 2002; Hering 

et al., 2004; Paul, 2010; Leggieri et al., 2013; Schröder et al., 2013). Endvidere er lavlandsvandløb ty-

pisk meget påvirket af intens landbrugsdrift i oplandet. For at de lavtliggende arealer kan bruges til 

landbrugsdrift, nedlægges der dræn, som leder nedbør og højtliggende grundvand hurtigt væk fra mar-

kerne og direkte ned i vandløbene (Langan et al., 1997; Verdonschot og Nijboer, 2002; Paul, 2010; 
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Critchlow-Watton et al., 2014; Poulsen et al., 2015; Eekhout et al., 2015; Baattrup-Pedersen et al., 

2016). Drænene øger dog ikke kun vandtilførslen men i høj grad også tilførslen af fint sediment. Det 

flade landskab og den dertilhørende lave hældning på vandløbene, giver desuden en lav strømhastighed 

(Ovesen et al., 2000; Hering et al., 2004), hvis transportevne ikke er særlig høj. Alle disse faktorer re-

sulterer i, at inputtet af fint sediment er højere end vandløbets transportevne, og lavlandsvandløb udvi-

ser derfor en høj substrathomogenitet med sand som dominerende substrattype.  

Dog findes der lokale afvigelser fra dette substratmønster skabt af makrofyter eller anden fysisk varia-

tion, som skaber ruhed og ændrede strømforhold. Makrofyternes påvirkning er imidlertid afhængig af, 

hvor i vandløbet, man befinder sig. I den øverste del – umiddelbart efter udspringet – vil vandstanden 

ofte være lav, vandet koldt og overskygget af træer. Makrofyter vil derfor have svært ved at rodfæste 

sig og overleve her samtidig med, at der er ringe rekrutteringsforhold helt opstrøms i et vandløb (Sand-

Jensen et al., 1999; Riis et al., 2001). Derfor vil det hovedsageligt være mosser fasthæftet på sten, der 

dominerer i den øverste del af vandløbet, og disse har ikke stor påvirkning på strømforholdene (Haury, 

1995). Længere nedstrøms i vandløbet, når vandet bliver dybere og roligere, samtidig med at vandløbet 

bliver lysåbent, vil makrofyterne dominere (Julian et al., 2011). Dog kan vandløbet blive for dybt til, at 

makrofyterne kan overleve, da der ikke når lys nok ned på bunden. Dette er dog sjældent tilfældet i 

danske vandløb. Makrofyter har altså størst indflydelse på strømforholdene på de lysåbne, mellemdybe 

strækninger, mens de har ringe indflydelse ved udspring og udmunding. 

Samspil imellem biologiske og fysiske faktorer 

Som nævnt spiller makrofyter en vigtig rolle for strømningsmønstre og substratsammensætning (Gregg 

og Rose, 1982; Chambers et al., 1991). Områder bevokset af makrofyter i vandløb – kaldet bede – ska-

ber ligesom sten, grus og grene en øget ruhed (Watson, 1987). Når der ikke er nogen makrofyter eller 

anden fysisk variation, vil ruheden være lav og kun findes ved vandets berøring med bunden, kanterne 

og luften (Gregg og Rose, 1982). Når der er makrofytbede til stede, vil vandet blive tvunget til at afvige 

fra den naturlige rute og have mindre plads i vandløbskanalen samtidig med, at selve tilstedeværelsen 

af makrofyter skaber ruhed (Naden et al., 2006). Generelt ses det, at strømhastigheden reduceres inde i 

og nedstrøms for bedene (Gregg og Rose, 1982; Sand-Jensen og Mebus, 1996; Naden et al., 2006; 

Chen et al., 2009; Asaeda et al., 2010). I et dansk forsøg af Sand-Jensen & Mebus (1996) viste resulta-

terne, at strømmønstrene inde i og efter bedene var forskellige. Inde i bedene var strømhastigheden 
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lavest lige over bunden, mens strømhastigheden efter bedene var lavest længere oppe i vandsøjlen. 

Denne forskel skyldes, at makrofyterne bøjer sig lidt for vandet, hvilket resulterer i et udhængende slør 

af blade oppe i vandsøjlen. Endvidere skabes der forskellige strømningsmønstre inde i makrofytbede alt 

efter art. Generelt ses det, at strømhastigheden hurtigt falder ind igennem bedet, således at strømha-

stigheden er størst i den opstrøms kant af bedet og lavest i den nedstrøms del af bedet. Dette mønster 

ses stærkt udtalt ved arter af bl.a. Callitriche og Elodea, som har en tæt, homogen opbygning og for 

arter af Batrachium og Rorippa, som ligeledes skaber en tæt masse i det strømmende vand (Gregg og 

Rose, 1982; Sand-Jensen og Mebus, 1996). Sparganium giver nogle helt andre strømningsmønstre. Et 

forsøg har vist, at strømhastigheden inde i bede bestående af Sparganium emersum er højest ved bun-

den og falder op igennem vandsøjlen, hvor strømhastigheden er lavest umiddelbart under vandoverfla-

den, hvor bladene oftest ligger. Hvis bladene ikke når helt op til overfladen, er strømhastigheden lavest 

lige under og imellem bladene (Naden et al., 2006). Forskellen på strømningsmønstrene for S. emersum 

og de tættere byggede arter som f.eks. Callitriche sp. resulterer i en forskelligartet ruhed, hvor S. emer-

sum udviser en lavere ruhed end de andre makrofytarter (Sand-Jensen og Mebus, 1996; Naden et al., 

2006). Dog findes der en intern variation i bedene, selvom de kun består af én art, da makrofyternes 

bølgende bevægelse skaber toppe og dale igennem bedene (Stephan og Gutknecht, 2002). 

Selvom strømhastigheden påvirkes af makrofyternes tilstedeværelse, ændres vandføringen ikke. Derfor 

ses der en øget strømhastighed henover og omkring bedene (Sand-Jensen og Mebus, 1996; Green, 

2005; Naden et al., 2006). Derudover stiger vandspejlet, da makrofyternes masse fortrænger vandmas-

serne, som derfor er tvunget til at stige. 

Da strømhastighed og vandføring har stor betydning for substratsammensætningen (Pedersen et al., 

2004) igennem transportevne og sedimentering, vil sedimentforholdene også blive påvirket af tilstede-

værelsen af makrofyter. Den øgede strømhastighed omkring makrofytbedene transporterer mudder og 

fint sand væk (Pedersen et al., 2004), mens sedimenteringen af fint materiale inde i bedene øges (Gregg 

og Rose, 1982; Warren et al., 2009).  

Der er foretaget mange undersøgelser af, hvorvidt forskellige karakteristika for makrofyter kan forklare 

påvirkningerne af strømhastigheden og derigennem sedimentering. Blandt de undersøgte karakteristika 

er makrofyternes biomasse, bladareal, bladenes placering, makrofyternes højde og stænglernes fleksibi-
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litet. Det ses generelt, at jo større biomasse, jo større er påvirkningen af strømhastigheden (Watson, 

1987). Dette er bl.a. undersøgt for arterne Callitriche cophocarpa, Elodea canadensis, Batrachium pel-

tatum, S. emersum, Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) og Potamogeton pectinatus (L.) (Figur 2) 

(Gregg og Rose, 1982; Chambers et al., 1991; Sand-Jensen og Mebus, 1996). Ligeledes viser resultater 

fra flere forsøg, at bladareal og bladform har en positiv sammenhæng med vandmodstand, idet øget 

bladareal giver større vandmodstand (Sand-Jensen og Mebus, 1996; O’Hare et al., 2007; Rovira et al., 

2016). En tredje faktor, som er af stor betydning for ruheden, er planternes højde. Planternes højde er 

en sammensat faktor, som afhænger af plantekarakteristika såsom stængellængde og densitet/stivhed, 

men i høj grad også af flowkarakteristika såsom strømhastighed og relativ neddykning (Stephan og 

Gutknecht, 2002). Det er vist, at ruheden stiger med stigende plantehøjde (Stephan og Gutknecht, 

2002), mens en anden undersøgelse har vist, at makrofyternes bladareal har større betydning for den 

udøvede ruhed end stænglernes fleksibilitet (O’Hare et al., 2007).  

Det er dog ikke kun makrofyterne, der har en indvirkning på strøm- og sedimentforholdene, der sker 

også en påvirkning den anden vej. En høj strømhastighed kan presse makrofyterne sammen og ned mod 

bunden (O’Hare et al., 2007), hvilket mindsker makrofyternes ruhed mod vandet (Watson, 1987; 

Larsen og Vestergaard, 1991; Chen et al., 2009), og over en vis strømhastighed kan makrofyterne helt 

forsvinde. I et forsøg af Chambers et al. (1991) viste de, at ved en vandføring på 260 m
3
 s

-1
 var der in-

gen makrofyter til stede. Endvidere kan øget sedimentering begrave makrofyterne. Sker dette langsomt, 

kan nogle hurtigt voksende arter overleve, mens langsomt voksende arter kvæles, hvilket i sidste ende 

kan føre til lavere artsdiversitet (Brookes, 1986).  
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Figur 2. Udformning af udvalgte makrofyter: a) Batrachium sp., b) Callitriche sp., c) Elodea sp., d) Potamogeton sp., e) Spargani-

um sp. og f) Nasturtium sp. 

Vigtigheden af varierede fysiske forhold ses også for makroinvertebraterne (Lorenz et al., 2009). For-

skelle i bundsubstrat, bevoksning og strømforhold giver forskelle i artsammensætningen. Flere teorier 

adresserer sammenhængen imellem fauna- og florasammensætning og det fysiske habitat bl.a. Habitat 

Templet Teorien (herefter kaldet HTT) (Southwood, 1977) og Funktionel Habitat Konceptet (herefter 

kaldet FHK) (Storey og Lynas, 2007). HTT tager udgangspunkt i habitatets variation i tid og sted, der 

agerer som en skabelon for de makroinvertebrater, der opholder sig i habitatet. En specifik art må der-

for tilpasse sin livsstrategi alt efter de fysiske forhold, den ændring der sker over tid i habitatet, samt 

andre nærværende organismer, for at få bedst mulig overlevelses- og reproduktionssucces (Southwood, 

1988). Dog bliver alle arter i samme habitat ikke ens, da ressourcer kan udnyttes forskelligt, og timin-
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gen i livsstrategier kan være forskellig (Southwood, 1977). Ifølge denne teori har habitatet altså en di-

rekte indvirkning på, hvilke arter der kan være i et givet miljø, og variation i habitat skaber variation i 

arter. FHK foreskriver, at hydrologien og de fysiske processer i vandløbet skaber særskilte habitater. 

Hvis disse særskilte habitater understøtter særskilte makroinvertebratsammensætninger, kan habitaterne 

kaldes for funktionelle habitater. Habitater defineres altså efter den strukturelle opbygning af makroin-

vertebratsamfundet. FHK er en mere praktisk indgang til opdeling af habitater og makroinvertebrater, 

hvor man med udgangspunkt i en visuel undersøgelse af f.eks. en vandløbsstrækning udser sig nogle 

potentielle habitater. Derefter følger man en numerisk analyse af makroinvertebratsammensætningen, 

som giver en objektiv klassificering af makroinvertebraterne og derigennem hvilke habitater, der un-

derstøtter forskellige sammensætninger af makroinvertebrater (Storey og Lynas, 2007).  

Ud fra disse teorier ses det, at variation i de fysiske forhold skaber forskellige habitater, hvilket i sidste 

ende giver en højere artsdiversitet (Beisel et al., 2000; Lorenz et al., 2009; Ghani et al., 2016; Silva et 

al., 2016). Flere studier har eftervist HTT’s og FHK’s centrale budskaber, idet der ses en klar opdeling 

af arter alt efter hvilket habitat, man betragter. Det ses, at arter af ordenerne Ephemeroptera, Plecopte-

ra og Trichoptera ofte er associerede med habitater domineret af grus og makrofyter (Storey og Lynas, 

2007; Gualdoni et al., 2009; Graf et al., 2016), mens arter fra f.eks. Oligochaeta-ordenen og Chirono-

midae-familien associeres med habitater domineret af sand og mudder (Storey og Lynas, 2007; 

Gualdoni et al., 2009; Graf et al., 2016). Endvidere ses det, at artsdiversiteten og artsdensiteten er høje-

re i habitater med groft substrat, makrofyter eller hurtigt strømmende vand end i habitater bestående af 

sand eller mudder (Storey og Lynas, 2007; Graf et al., 2016). Derudover ses det, at flere af de arter, 

som er favoriseret af groft substrat, er mere sensitive overfor akkumulering af fint substrat i forhold til 

arter, som bor i habitater med fint substrat (Graf et al., 2016). De fysiske parametre såsom substratstør-

relse og -sammensætning, strømhastighed, vanddybde og makrofytdække har altså stor betydning for 

makroinvertebratsammensætning, -densitet og -rigdom (Storey og Lynas, 2007; Gualdoni et al., 2009; 

Graf et al., 2016).  

Danske vandløb 

I dagens Danmark – ligesom mange andre steder i verden – ser vandløbene noget anderledes ud end 

idealvandløbet foreskriver. I Danmark er 90 % af vandløbene blevet udrettet og op mod 80 % af de små 

vandløb er blevet rørlagt (Sand-Jensen og Lindegaard, 2008) for at give plads til landbrugsdrift og bed-
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re forhold til dræn af marker (Eekhout et al., 2015). Det er veldokumenteret, at udrettede og vedlige-

holdte vandløb udviser mere homogene forhold og er fattigere på arter end naturlige vandløb (Iversen 

et al., 1993; Holmes et al., 1999; Baattrup-Pedersen et al., 2016). Ved udretning af vandløb fjernes de 

naturlige formationer af høller og stryg, og vandløbet bliver i stedet mere ensformigt i tværsnitsprofi-

len. Samtidig skabes der en højere hældning, da vandløbet mister noget af sin længde i processen fra 

slynget til udrettet forløb. Disse ændringer giver en lavere ruhed, større strømhastighed og dermed en 

højere vandføring, hvilket er det ønskede resultat for landbrugsparten, da drænene fra de omkringlig-

gende arealer derved trækker vandet nemmere og hurtigere væk fra markerne. Selve drænene kræver 

dog også en vis hældning for at opnå den optimale effekt, og vandløbene, som modtager drænene, bli-

ver derfor gravet ned i terræn. Dermed mister vandløbet sin laterale forbindelse (Allan, 2009) med 

brinkerne og den ripariske zone. Tab af den laterale forbindelse kan medføre mindre alloktont materiale 

i vandløbet, udskygning fra brinkerne og brinkplanterne samt tab af den hydrologiske sammenhæng 

(Holmes et al., 1999), hvilket giver ændrede forhold for de iboende organismer. Derudover fjernes 

overgangszonen mellem land og vand, hvilket er et vigtigt habitat for specielt amfibiske men også an-

dre arter (Eekhout et al., 2015). 

Forvaltning af danske vandløb 

I december 2000 indførte EU Vandrammedirektivet, som skal sikre ’god økologisk tilstand’ i alle 

vandområder, herunder også vandløb. Dette skal opnås ved at fastsætte lovmæssigt forpligtende krav 

om blandt andet økologiske miljømål og rammer for overvågning af vandmiljø. De økologiske krav er 

1) mindst god økologisk tilstand, og 2) ingen vandløb må falde i økologisk tilstand. Den første deadline 

for at opnå disse mål var 2015, men da dette ikke skete, blev deadline sat til senest 2027 (Nielsen, 

2007). I Danmark blev Vandrammedirektivet implementeret igennem Miljømålsloven i 2003, som blev 

afløst af Lov om Vandplanlægning i 2013. Begge love fastsætter overordnede mål for overfladevandets 

tilstand og overvågning af denne blot på nationalt niveau (Nielsen, 2007). Vandplanerne (2009-2015) 

og de efterfølgende Vandområdeplaner (2015-2021) er sammenfattende dokumenter, som beskriver de 

specifikke mål for hvert enkelt vandområdedistrikt ud fra de generelle målsætninger i Lov om Vand-

planlægning og Vandrammedirektivet. Udover de fastsatte retningslinjer fremsættes for hvert vandom-

rådedistrikt to bekendtgørelser – en omhandlende miljømål og en omhandlende indsatsprogrammer – 

som er juridisk bindende (Naturforvaltning, 2016). 
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Den konkrete indsats for at opnå og dokumentere disse, fra Lov om Vandplanlægning opsatte mål, ske-

te ved oprettelsen af det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA). NO-

VANA benytter forskellige kvalitetselementer til at beskrive vandløbenes tilstand. Det første element, 

der blev medtaget, var Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI), som undersøger makroinvertebratsam-

mensætning. Senere blev makrofyter og fisk medtaget som kvalitetselementer i form af Dansk Vand-

løbs Plante Indeks (DVPI) og Dansk Fiskeindeks For Vandløb for alle fiskearter (DFFVa) eller for ør-

reder (DFFVø) (Naturforvaltning, 2016). Derudover er der Dansk Fysisk Indeks (DFI), der indtil videre 

benyttes som supplerende information. Hvert indeks bruges til at undersøge det enkelte vandløbs kvali-

tet, dog bruger Vandrammedirektivet princippet ’one out all out’, hvilket vil sige, at hvis blot ét af in-

deksene viser dårlig kvalitet, kan vandløbet ikke opnå kategorien ’god økologisk tilstand’, uanset kvali-

teten af de resterende indeks (Baattrup-Pedersen et al., 2004). 

Endnu en vigtig lov omhandlende danske vandløb er Vandløbsloven, som bekendtgør, at vandløb først 

og fremmest har til opgave at aflede vand – herunder bl.a. overfladevand og drænvand – dog under 

hensyntagen til de miljømæssige kvalitetskrav (Naturforvaltning, 2016). For hvert vandløb sættes der 

derfor en regulativbredde og -dybde, som skal sørge for, at vandet altid kan afledes (Moeslund, 2008a). 

Denne profil kan vedligeholdes ved brug af forskellige metoder såsom opgravning og grødeskæring.  

Grødeskæring 

Opgravning er en hård metode, som ændrer kraftigt på de fysiske forhold og dermed artssammensæt-

ningen. Grødeskæring dækker et bredt interval af metoder og redskaber som spænder fra stor påvirk-

ning til minimal påvirkning af de biologiske og fysiske forhold.  Mest skånsomt er det naturligvis, når 

der ikke grødeskæres. Grødeskæring kan undgås på strækninger, hvor der ikke er nogen afvandingsin-

teresse i oplandet, hvor afvandingsinteressen kan overholdes uden grødeskæring, eller hvor der natur-

ligt ikke findes ret mange makrofyter. Sidstnævnte er ofte aktuelt på overskyggede strækninger såsom 

skovvandløb. Hvis grødeskæring ikke kan undgås, er de mest miljøvenlige redskaber håndholdt og mo-

toriseret le (Moeslund, 2008a). Leen har en naturlig begrænsning i skærets bredde, hvilket gør, at 

åmændene kan være meget selektive og præcise i deres skæring. Dog kræver brugen af le, at vandløbet 

er vadbart, ikke har en for blød bund, og at strømmen ikke er for stærk. Derudover er det økonomisk 

dyrt, da det er tidskrævende at skære et vandløb ved vadning i forhold til brug af maskiner. De maski-

ner, der kan bruges til grødeskæring er gravemaskiner med skovl eller mejekurv eller grødeskærings-
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både. Ved brug af gravemaskine med skovl fjernes både sediment og grøde, hvilket svarer til opgrav-

ning. Mejekurven er sammensat af klippende fingerskær forrest og en kurv bagved, som samler det 

afskårne materiale op. Da mejekurven efterlader sedimentet urørt, påvirkes de fysiske forhold i vandlø-

bet mindre end ved brug af skovl. Dog skaber brugen af gravemaskiner til grødeskæring nogle proble-

matikker. Det første problem er, at gravemaskiner modsat le er meget grove i udførelsen, og selektion 

er derfor ikke muligt. Det andet problem er, at gravemaskinerne er placeret på vandløbets bred og der-

for graver eller skærer på tværs af strømretningen. Dette resulterer i unaturlige mønstre i den tilbagevæ-

rende grøde og sediment, hvilket kan have betydning for strømningsforholdene. Derudover har grave-

maskiner en begrænset radius, de bruges derfor mest i smalle til mellemstore vandløb og grøfter 

(Moeslund, 2007).  

Grødeskæringsbåde har ligesom mejekurve monteret skær under vandet (Figur 3). Modsat gravemaski-

nerne kræver grødeskæringsbåde en vis bredde og dybde, da skærene oftest er 1,5-3 meter brede og 

stikker ca. 1,5 meter ned. Dog skærer de på langs ad strømmen, hvilket giver et mere naturligt resultat. 

Hvis vandløbet er bredt med store makrofytbede, kan grøden skæres delvist selektivt, og der kan laves 

flere strømrender. Bådføreren kan dermed bruge erfaring og viden om makrofytsammensætning og 

vandløbsudformning til at præge grødeskæringen, dog ikke lige så selektivt som ved brug af le 

(Moeslund, 2007; 2008a). 

Ligesom variationen i redskaber varierer grødeskæringsmetoden også fra den ene yderlighed til den 

anden. Det optimale for vandføringen er total fjernelse af grøde, mens det optimale for miljø og diversi-

Figur 3. Billede af grødeskæringsbåd ejet af Sloths Entreprenør & Naturpleje. Foto: Helena Kallestrup. 
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tet er ingen grødeskæring (Bach et al., 2016). Total skæring af grøde eller opgravning bruges ofte i små 

vandløb (< 2 meter bredde) og grøfter, som har en lav vandføring og høj sedimenttilførsel fra dræn. I 

små vandløb har brinkerne stor betydning for vandføringen, både fordi de terrestriske planter giver 

større ruhed end de ægte vandplanter, men også fordi brinkerne ofte er meget stejle, og planterne derfor 

kommer til at hænge ned i vandløbet. Derfor skæres ikke blot undervandsplanterne men også brink-

planterne (Moeslund, 2007; Bach et al., 2016). 

I de større vandløb har brinkerne en mindre betydning for vandføringen, hvorfor der fokuseres på skæ-

ring af undervandsplanterne. Den mest brugte grødeskæringsmetode er generel strømrendeskæring. 

Baseret på princippet om, at størstedelen af vandet typisk vil løbe i én strømrende, skæres der en rende 

langs med strømretningen på typisk 50-70 % af vandløbets regulativmæssige bredde. Strømrenden kan 

enten løbe som en lige kanal midt i vandløbet eller have et bugtet forløb. Uanset udformningen efterla-

des grøde i kanten, som kan fungere som habitat eller midlertidigt refugium for makroinvertebrater 

samtidig med, at det skaber et potentielt habitat for makrofyter, som er sensitive overfor skæring. Der 

skæres ca. 10 cm over bunden, hvilket efterlader stubbe. Som et resultat heraf øges sedimenteringen i 

og omkring de efterladte stubbe samt i den efterladte grødebræmme, hvilket kan føre til indsnævring af 

vandløbet. Ved at skære i et bugtet forløb kan man derved hjælpe tidligere udrettede vandløb med at 

vende tilbage til et slynget forløb igen (Moeslund, 2007). 

En videreudvikling af generel strømrendeskæring er den specielle strømrendeskæring, som også er 

kendt under navnet netværksskæring. Her skæres flere strømrender i vandløbet, så der efterlades en 

mosaik af makrofytbede med plads til vandet imellem dem. Med denne metode kan der selekteres i 

hvilke makrofytarter, der skæres bort og dermed tilgodese nogle arter fremfor andre. Dette er lettest 

ved skæring med le fremfor mejekurv eller grødeskæringsbåd. Modsat generel strømrendeskæring ind-

snævres vandløbet ikke i lige så høj grad, og en ændring af vandløbets slyngningsgrad er derfor mindre 

sandsynlig (Bach et al., 2016). Dog giver metoden stadig mulighed for varierede fysiske forhold, lige-

som det slyngede forløb gør (Moeslund, 2007). 

Det er også muligt at kombinere de to typer strømrendeskæringer for at tilgodese flest mulige forhold. 

Med den kombinerede skæring kan man skære én strømrende i høller og andre dybe partier, mens der 

på strygene kan skæres flere strømrender. Ved kun at skære i ydersiden af mæanderbuerne fremmes 
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muligheden for erosion af brinken og sedimentering i indersiden af svinget. Desuden kan der efterlades 

makrofytbede i den generelle strømrende for at øge sedimenteringen og dermed skabe varierede dybde-

forhold (Moeslund, 2007). 

Selvom der foreligger en officiel vejledning til de nævnte grødeskæringsmetoder, er det muligt at sætte 

sit eget præg på dem. Dette har Lars Sloth fra Sloths Entreprenør & Naturpleje gjort i Aalborg Kom-

mune. Han er hovedmanden bag Aalborgmetoden, som er en modificeret form for generel strømrende-

skæring. Aalborgmetoden skiller sig i hovedtræk ud fra generel strømrendeskæring på fem punkter: 

længere imellem mæanderbuerne, skærer smallere strømrende, skærer dybere, skærer hurtigere og fører 

mere tilsyn. 

De bruger grødeskæringsbåde til at skære én bugtet strømrende, hvor slyngningerne laves med et mel-

lemrum på ca. 7 gange den fulde bredde, hvor vejledningen normalt siger 5-7 gange regulativbredden. 

De begrunder de længere slyngninger med, at det er mere optimalt for flade lavlandsvandløb, mens 

vejledningen fungerer bedre i vandløb med højere hældning. Derudover bestræber de sig på, at skære 

strømrenden det samme sted hver gang, og år efter år, for at hjælpe vandløbet til at få et mæandreret 

forløb. For at opnå en ensartet skæring med overensstemmelse med tidligere års strømrende, er det den 

samme person, som skærer vandløbet hvert år. Ydermere prøver de at komme de overbrede vandløb til 

livs ved at skære en smallere strømrende end de anbefalede 50-70 % af regulativbredden. Dette kunne 

medføre flere oversvømmelser, men det ses efter sigende ikke, i kraft af at der også skæres dybere end 

normalt. I stedet for at skære de anbefalede 10 cm over bunden, skærer de helt ned i det bløde sediment 

for at fjerne rhizomer fra Sparganium sp.. Ideen er, at denne meget hårde skæring skal forringe Spar-

ganium sp.’s konkurrencefordel ved at besværliggøre genvæksten. Skærebladene er dog indstillet såle-

des, at de i teorien ikke kan skære sig igennem groft substrat men i stedet hopper over, hvilket skulle 

være med til at skåne strygene og samtidig skabe mere udtalte forskelle imellem stryg og høl. For at 

hæmme genvæksten af forstyrrelsestolerante arter såsom Sparganium sp. yderligere, skæres vandløbet 

både modstrøms og medstrøms 2-4 gange. Dette gør, at de får skåret de stubbe, som ligger ned, og 

dermed sættes makrofyternes vækst endnu længere tilbage. Selvom strækningen skæres flere gange i 

samme ombæring, skæres vandløbene på kun 2-3 dage, hvor andre entreprenører og Åmænd vil bruge 

op til 2-3 uger på samme strækning. Den hurtige skæring resulterer i, at genvæksten ikke når at begyn-

de, før grødeskæringen er gennemført. Derudover er ideen, at den hurtige skæring skaber et træk i van-
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det, hvilket burde resultere i en høj sedimenttransport, som fjerner mudder fra strømrenden men efter-

lader det grove substrat. Effekten af trækket i hovedvandløbet kan efter sigende også ses længere op-

strøms i systemet i de små vandløb og grøfter, som også oplever højere transport af mudder. Igennem 

hele grødeskæringssæsonen er Lars Sloth og hans medarbejdere i tæt kontakt med kommunen. På den-

ne måde kan de kontinuerligt optimere grødeskæringen i forhold til nedbør og makrofytvækst, så der 

kun grødeskæres efter behov og ikke efter faste terminer (Kjeldsen og Munk, 2014).  

Grødeskærings effekter 

Grødeskæring giver uanset fremgangsmåden både direkte effekter, følgevirkninger, langtids- og kort-

tidseffekter. Den største direkte effekt er ændringer i konkurrenceforholdene for makrofyterne, hvilket 

resulterer i et ændret makrofytsamfund. Selvom den totale makrofytdækning kan være ens i skårne og 

uskårne vandløb, ses der en ændret artssammensætning og en lavere artsdiversitet samt lavere Shannon 

indeks i grødeskårne vandløb (Baattrup-Pedersen og Riis, 1999; Baattrup-Pedersen et al., 2003; 

Baattrup-Pedersen og Riis, 2004). I små lavlandsvandløb, som grødeskæres, ses det, at arter af Callitri-

che, Sparganium og Phalaris er mest udbredte, mens der i tilsvarende uskårne vandløb ses en større 

udbredelse af Glyceria fluitans, Epilobium hirsutum og Mentha aquatica (Baattrup-Pedersen et al., 

2003). Ved at fjerne størstedelen af makrofyternes biomasse skabes der plads – og vigtigst af alt lys – 

til ny vækst. Derfor er makrofyternes forskellige vækstformer afgørende for ændringer i artssammen-

sætning. Arter af Sparganium har basisvækst, hvilket gør, at vækstpunktet ikke beskadiges ved almin-

delig skæring 10 cm over bunden. De fleste andre makrofyter – f.eks. Potamogeton og Batrachium – 

har apikal vækst, hvilket betyder, at vækstpunktet/vækstpunkterne sidder i spidsen af stænglen, og 

vækstpunktet bliver derfor skåret væk ved grødeskæring (Moeslund, 2007). Dermed har arter som 

Sparganium sp. en fordel, da de hurtigere kan vokse op igen og udkonkurrere de langsomt voksende 

arter (Christensen, 2015; Baattrup-Pedersen et al., 2016). Derudover er makrofyter med overvintring-

sorganer negativt associeret med ingen grødeskæring, da de dermed mister deres fordel, som er en hur-

tigere vækst allerede tidligt på året (Baattrup-Pedersen et al., 2016).  Denne konkurrenceforvridning 

prøver Aalborgmetoden at undgå ved at skære helt ned i bunden for at fjerne rhizomerne fra Spargani-

um sp.. 

Når makrofyterne fjernes, efterlades der mere plads til vandet, og der ses derfor et fald i vandstanden 

(Pedersen et al., 2011). Hvor stort faldet er, afhænger af flere faktorer såsom hældning, timing, årstid 
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og vandføring. Vandstandssænkningen vil typisk være størst om sommeren, hvor der i et dansk forsøg 

ses en maks. værdi på 73 cm og en gennemsnitligt sænkning på 16 cm, mens der på andre tidspunkter 

af året kan være ned til få centimeters vandstandssænkning (Simonsen et al., 2016). Planternes gen-

vækst vil dog efterfølgende få vandstanden til at stige igen, hvilket vil gå hurtigst i de varme måneder 

og langsomst i de kolde måneder (Kaenel og Uehlinger, 1999; Simonsen et al., 2016; Bach et al., 

2016). Som en effekt af den mindskede ruhed, vil strømhastigheden blive større, og dette er også med-

virkende til et fald i vandstand (Kaenel og Uehlinger, 1999; Old et al., 2014). En øget strømhastighed 

vil desuden give øget sedimenttransport, hvilket påvirker bundsubstratet. Som tidligere nævnt vil det 

fine sediment som mudder blive transporteret væk fra den eller de frigjorte strømrender, mens sedimen-

teringen vil blive øget i den efterladte grøde og stubbe (Bach et al., 2016). Den største sedimenttrans-

port ses i forbindelse med grødeskæringen og umiddelbart efter, da grødeskæringen fungerer som en 

bølge, der skyller igennem vandløbet (Old et al., 2014). Aalborgmetoden prøver at udnytte denne bølge 

for at opnå en maksimal sedimenttransport. Efter ca. tre År med Aalborgmetoden, mener personerne 

bag metoden at kunne se en længerevarende ændring i bundsubstratet med mindre mudder og mere 

groft substrat. 

Ved en ændring i makrofytsammensætningen vil der også ske en ændring i strømningsmønstrene og 

dermed substratforhold. Denne effekt forventes dog hovedsageligt ved brug af netværksskæring, da 

generel strømrende skæring giver ”alt eller intet”-forhold, hvor strømhastigheden og dermed sedimen-

teringen vil være høj i strømrenden og lav i kanterne (Pedersen et al., 2011). Efterlades der derimod en 

mosaik af makrofytbede i hele vandløbets profil, vil disse påvirke strømforholdene alt efter deres ud-

formning som tidligere gennemgået (Bach et al., 2016).  

I denne opgave sigtes der efter at dokumentere Aalborgmetodens effekter på de fysiske forhold over tid 

og i forhold til andre grødeskæringsmetoder. Mere præcist undersøges der, om (i) Aalborgmetoden 

ændrer på substratsammensætning således, at der bliver en mindre dækning af mudder og højere dæk-

ning af sten og grus, og hvor lang tid der går, før en eventuel ændring finder sted, og om (ii) Aalborg-

metoden giver bedre fysiske forhold målt med anvendelse af Dansk Fysisk Indeks (DFI) end andre 

grødeskæringsmetoder. Disse hypoteser blev testet ved at sammenholde data indsamlet fra vandløb, der 

skæres på Aalborgmetoden, med data fra udvalgte referencevandløb. 



 
 

Metode 

Lokation af undersøgte vandløb 

Vandløbene, som blev undersøgt i dette studie, befandt sig syd for Limfjorden i Aalborg kommune, 

Danmark (Figur 4). Vandløbene ligger i morænejord fra sidste istid (Riis et al., 2000). De i alt seks 

vandløb blev udvalgt ud fra kriterier omhandlende vedligeholdelsesmetode, størrelse og fald. Dybvad 

Å, Lindenborg Å, Skibsted Å og Øster Å bliver alle grødeskåret ved brug af Aalborg metoden, derud-

over er de over 3 meter brede – med undtagelse af nogle af de mest opstrømsliggende stationer – og har 

alle et fald på 0,15-0,4 ‰. Sønderup Å blev valgt som reference på baggrund af, at det har nogenlunde 

samme breddeforhold og fald. Endvidere blev Binderup Å valgt som reference, selvom dette vandløb 

har et betydelig højere fald (1,7 ‰) end de fem andre vandløb. Både Sønderup Å og Binderup Å grøde-

skæres ved netværksskæring med håndholdt motorle, samtidig skæres de kun 2-3 gange om året, hvor-

imod de fire andre vandløb skæres 3-5 gange om året med båd. Lindenborg Å og Skibsted Å er blevet 

skåret via Aalborg metoden af Lars Sloth siden 2003, mens Øster Å og Dybvad Å er blevet skåret af 

Aalborg kommunes egne ansatte, men stadig via Aalborg metoden, siden 2008. Både Binderup Å og 

Sønderup Å er blevet skåret med le ved brug af netværksskæringsmetoden siden 2008, dog er Sønderup 

frem til 2008 blevet skåret ved brug af strømrendemetoden. 

 

Figur 4. Kort over placeringen af de seks undersøgte vandløb. 
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Dataindsamling 

Alle data blev indsamlet i perioden august-september 2016. Data blev indsamlet ca. tre uger efter grø-

deskæring havde fundet sted men uden hensyn til, hvor mange grødeskæringer der totalt set havde væ-

ret foretaget forinden i løbet af sommeren. Der blev udvalgt 5 stationer i hvert af de seks vandløb, hvil-

ket gav 30 stationer i alt. Disse stationer blev udvalgt på baggrund af før nævnte kriterier af Peter Munk 

Andersen fra Aalborg kommune, som har et stort kendskab til vandløbene. Hver station bestod af en 

100-meter strækning, som efterfølgende blev inddelt i transekter på tværs af vandløbsprofilen – dette 

beskrives nærmere i nedenstående afsnit. 

Data til analyse af den fysiske kvalitet i vandløbene blev indsamlet ved brug af Dansk Fysisk Indeks 

(DFI) (Wiberg-Larsen og Kronvang, 2016). De i alt 17 parametre er inddelt i tre typer; strækningspa-

rametre, vandløbsparametre og substratparametre. Strækningsparametrene dækker over de seks para-

metre høller og stryg, slyngningsgrad, tværsnitprofil, bredde variation, underskårne brinker og bredde 

af upåvirket vandløbsnært areal. Disse parametre vurderes én gang for hele 100-meter strækningen, 

med undtagelse af underskårne brinker og breddemålinger til udregning af breddevariationen. Disse to 

parameter vurderes for hver 10. meter på strækningen og indføres i det medfølgende hjælpeskema (Ap-

pendiks 1). Under vandløbsparametrene findes de syv parametre nedhængende vegetation, højenergi 

hastighed, rødder i vandløbet, emergent vegetation, undervandsvegetation, anden fysisk variation og 

okkerbelastning. Disse parametre kan vurderes på én af to forskellige måder; kontrol- eller operationel 

overvågning. I dette studie benyttes kontrolovervågning, hvor hver parameter vurderes for hver 10. 

meter, hvorefter der tages et gennemsnit af enkeltmålingerne som munder ud i én værdi for hver para-

meter. Dog registreres okkerbelastning ligesom strækningsparametrene. De fire substratparametre sten-

dækning, grusdækning, sanddækning og dækning af mudder/slam bestemmes ligesom vandløbspara-

metrene for hver 10. meter, som ender ud i en gennemsnitlig værdi for hver enkelt parameter. Udover 

de 17 parametre er der ni supplerende parametre, som ikke tæller med i DFI, men som kan være nyttig 

baggrundsviden. Disse parametre er dybe partier, opvækst habitat i vandløbets kantzone, udvikling af 

sekundær profil i vandløbet, strækning er ét langt stryg, ler dækning, tørv dækning, fint grus, vandlø-

bets dybde under terræn og middeldybde. De opmålte værdier føres ind i feltskemaet (Appendiks 1) og 

omregnes til indeksværdier ved at multiplicere hver enkelt parameter med en faktor imellem -2 og +2.  

Hvor det var muligt, blev strækningerne vadet, men ved for dybe strækninger blev data indsamlet fra 

båd (Wiberg-Larsen og Kronvang, 2016). 
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Referencedata 

Resultater af DFI blev sammenlignet med udvalgte referencedata fra Det Nationale Overvågningspro-

gram for Vandmiljø og Natur (NOVANA).  Referencevandløbene blev udvalgt således, at de var sam-

menlignelige med de undersøgte vandløb. Dette blev gjort ud fra kriterier omhandlende geografisk pla-

cering, størrelse og hældning. Alle referencevandløbene er således placeret i Nord- og Østjylland, sva-

rende til region 3 (Figur 5). Derudover er vandløbene over 3 meter brede og har en hældning på 0,15-1 

‰. DFI-data er udtrukket for årene 2010-15. I Appendiks 2 ses en oversigt over grødeskæringsinforma-

tion for alle benyttede vandløb. 

Substratdata indsamlet med DFI-metoden blev udtrukket fra NOVANA for de fire vandløb skåret med 

Aalborgmetoden for årene 2006-2016. Endvidere blev der benyttet vandføringsdata for vandløbene 

Binderup Å, Sønderup Å, Dybvad Å, Lindenborg Å og Øster Å for årene 2003-2017, som ligeledes er 

trukket ud fra NOVANA. 

 

Figur 5. Kort over Danmark inddelt i fem geografiske regioner samt grænsen for sidste istids iskappe. Fra Riis et al. 2000. 
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Databehandling 

De udvalgte NOVANA referencevandløb blev inddelt efter grødeskæringsmetode, således at der opstod 

tre grupper; Båd, Le og Uskåret (Tabel 1). Denne inddeling skete på baggrund af samtaler med de 

kommuner, hvori vandløbsstrækningerne lå. De fire undersøgte vandløb Dybvad Å, Lindeborg Å, 

Skibsted Å og Øster Å betegnes Aalborgmetoden, mens Binderup Å og Sønderup Å betegnes kontrols-

trækninger. Nogle analyser blev udført for Dybvad Å, Lindeborg Å, Skibsted Å og Øster Å separat 

samt under den samlede betegnelse Aalborgmetoden. Dette vil være angivet i de aktuelle analyser.  

Al statistik blev udført i JMP 13.0.0 med undtagelse af Principal Component Analysis (PCA), som blev 

udført i RStudio 3.3.3. Figurer blev lavet i GraphPad Prism 7 og Microsoft Excel 2010. 



 
 

Tabel 1. Oversigt over de kontrolstrækninger og grødeskæringsgrupper, som er med i DFI-analyserne. 

Grødeskæringsgruppe (n) Vandløb 

Kontrolstrækninger (2) Binderup Å 

Sønderup Å 

 

Aalborgmetoden (4) Dybvad Å 

Lindenborg Å 

Skibsted Å 

Øster Å 

 

Båd (8) Gudenå (Resenbro) 

Gudenå (Åbro) 

Gudenå (Åstedbro) 

Knud Å 

Kolding Å 

Simested Å 

Skjern Å 

Vejle Å 

 

Le (9) Gjern Å 

Granslev Å 

Halkær Å 

Lille Å (Løgstrup skov) 

Lille-Hansted Å 

Slotsmølle Å 

Spang Å 

Åkær Å 

Aarhus Å 

 

Uskåret (14) Giber Å 

Grejs Å 

Gudenå (Tinnet bro) 

Gudenå (Vorvadsbro) 

Højen Å 

Lille Å (Damsbro) 

Lille Å (Mølballe bro) 

Linå 

Lundgårdsbæk 

Lyngbygårds Å 

Mastrup Å 

Mattrup Å 

Valsgård bæk 

Villestrup Å 
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Den gennemsnitlige hældning (‰) og den gennemsnitlige bredde (m) for de fire grødeskæringsgrupper 

samt kontrolstrækningerne blev testet for varianshomogenitet ved brug af O’Brien[.5] test. Hvis data 

ikke udviste varianshomogenitet, blev de transformeret. Dette var tilfældet for hældningen, som derfor 

blev logit-transformeret (Formel 1).  

 

                          𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡(ℎæ𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔) = ln
𝑝

1 − 𝑝
, ℎ𝑣𝑜𝑟 𝑝 𝑒𝑟 ℎæ𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 ‰                                         (𝟏) 

Shapiro-Wilk test blev brugt til at teste, hvorvidt gennemsnitlig hældning og bredde var normalfordelt. 

Dog var antal datapunkter for hver grødeskæringsgruppe lavt, så en normalfordeling kunne være svær 

at finde, og varianstesten vejede derfor tungest.   

For at undersøge, om de fire grødeskæringsgrupper var ens i gennemsnitlig hældning og bredde, blev 

der foretaget en envejs ANOVA (α = 0,05). Hvis en envejs ANOVA viste, at grupperne var forskellige, 

blev der foretaget en Student’s t-test med Bonferroni korrektion (Formel 2). 

                        ∝𝑏𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑛𝑖 =  
0,05

𝑛𝑠𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟
, ℎ𝑣𝑜𝑟 𝑛𝑠𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 = 15                               (𝟐) 

 
            ∝𝑏𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑛𝑖 = 0,0033                                                                                                     

 

Signifikansforskelle angivet med bogstaver blev udregnet ved brug af Student’s t-test (α = 0,05). 

For at undersøge om grødeskæringsgrupperne overlappede hinanden og hvilke parametre, der havde 

betydning for hver enkelt grødeskæringsgruppe, blev en PCA foretaget. PCA blev udregnet i RStudio 

ved brug af funktionen ”prcomp” fra pakken ”vegan”.  I PCA’en blev følgende parametre medtaget: de 

17 DFI-parametre, den totale DFI-værdi, hældning og bredde.  Et scree plot blev brugt til at beslutte, 

hvor mange principal components, der skulle medtages. De første to medtages her, mens de resterende 

ignoreres grundet for lav forklaringsevne (Figur 6). PC1 forklarede 33 % af variationen i datasættet, 

mens PC2 forklarede 10,4 %, hvilket i alt gav en forklaringsprocent på 43,4 %. 
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Figur 6. Scree plot for eigenværdierne af PCA for grødeskæringsgrupperne og DFI-parametrene. 



 
 

Resultater 

Generel karakteristik af de undersøgte vandløb 

Vandløbene i de fire grødeskæringsgrupper blev med en ANOVA testet ens, for så vidt angår den gen-

nemsnitlige bredde (ANOVA, p = 0,1935) varierende mellem 4,26 og 6,72 m. Gennemsnitlig hældning 

blev fundet ens med Student’s t-test med Bonferroni korrektion (α-level: 0,0033) og varierede mellem 

0,25 og 1,73 ‰, dog var Aalborgmetoden signifikant forskellig fra Binderup Å (Tabel 2). Kontrolvand-

løbet Binderup Å havde en betydeligt højere hældning end de andre vandløb (Figur 7a-b). For bredden 

ses der stor variation i spredningen, hvor kontrolvandløbet Binderup Å og grødeskæringsgruppen Le 

havde en lav spredning, mens grødeskæringsgrupperne Aalborgmetoden og Båd havde en stor spred-

ning (Figur 7c-d). På trods af forskellen i spredning, var alle kontrolvandløbenes og grødeskærings-

gruppernes medianer relativt ens. Vandføring gav også et indblik i vandløbenes størrelser. Højest var 

vandføringen for grødeskæringsgruppen Båd, efterfulgt af Aalborgmetoden. I midten lå kontrolstræk-

ningerne Binderup Å og Sønderup Å, mens Le og Uskåret viste de laveste vandføringer (Tabel 2). 

Tabel 2. Sammendrag af middel, minimum og maksimum værdi for hældning og bredde for de fire grupper Aalborg, Båd, Le og 

Uskåret. For hældning ses også resultatet af Student's T-test (p < 0,0083), hvor grupper med samme bogstav ikke er signifikant 

forskellige. 

Grupper Hældning ‰   Bredde m  Vandføring l s
-1

 

 T-test Middel Interval  Middel Interval  Middel Interval 

Binderup Å B 1,73 0,57-2,58  5,68 4,90-7,16  757 543-1.378 

Sønderup Å AB 0,35 0,13-0,51  6,80 5,32-11,28  892 585-2.773 

Aalborgmetoden A 0,28 0,01-0,66  6,72 2,62-12,08   1.758 245-5.716 

Båd AB 0,25 0,16-0,44  6,47 0,43-10,81   2.112 33-16.300 

Le AB 0,38 0,19-0,77  4,36 3,21-5,43  529 141-4.061 

Uskåret AB 0,41 0,20-0,75  5,44 3,06-15,40  304 17-3.269 
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Figur 7. Boxplot for hældning for grupperingerne a) Aalborgmetodevandløbene opdelt samt kontrolvandløbene og NOVANA-

grupperne, b) Aalborgmetoden samlet samt kontrolvandløbene og NOVANA-grupperne, og boxplot for bredden for 

grupperingerne c) Aalborgmetodevandløbene opdelt samt kontrolvandløbene og NOVANA-grupperne, d) Aalborgmetoden sam-

let samt kontrolvandløbene og NOVANA-grupperne. Forklaring af boxplot ses til højre. 

Derudover udviste de fem vandløb Sønderup Å, Binderup Å, Dybvad Å, Lindenborg Å og Øster Å ikke 

ændringer i vandføring fra 2003-2017. De havde de samme årstidsbestemte fluktuationer med en høj 

vandføring om vinteren, hvorefter vandføringen faldt i løbet af foråret og sommeren. Lindenborg Å lå 

altid ca. dobbelt så højt som de andre fire vandløb (Figur 8).  



 
 

Figur 8. Diagram for udvikling af vandføring over tid for kontrolvandløbene Binderup Å og Sønderup Å samt Aalborgmetodevandløbene Dybvad Å, Lindenborg Å og Øster Å. 



 
 

Karakteristik af substratsammensætning 

Generelt varierede dækningen af substrat imellem grødeskæringsgrupperne. Dog viste der sig et gen-

nemgående mønster, hvor grødeskæringsgrupperne Båd, Le og Uskåret havde sammenlignelige sub-

stratforhold, og ligeledes var kontrolstrækningerne Binderup Å og Sønderup Å også altid sammenlig-

nelige (Figur 9). Ydermere var det iøjnefaldende, at de tre grødeskæringsgrupper Båd, Le og Uskåret 

havde en høj sten- og grusdækning samt en lav mudderdækning. Modsat havde Aalborgmetoden en 

signifikant lavere dækning af sten og grus men en signifikant højere dækning af mudder (T-test, p < 

0,05; Figur 9). Dækningen af alle typer substrat for kontrolstrækningerne Binderup Å og Sønderup Å lå 

generelt imellem Aalborgmetoden og de tre grødeskæringsgrupper Båd, Le og Uskåret (Figur 9). Dog 

var Sønderup Å oftest ikke signifikant forskellig fra Aalborgmetoden, mens Binderup Å var mere 

sammenlignelig med Båd, Le og Uskåret (T-test, p < 0,05). Sanddækningen lå generelt højt for alle 

grupperne (Figur 9). Overordnet set havde alle grupperne altså samme dækning af sand, mens specielt 

Aalborgmetoden skiller sig ud med en lav dækning af groft substrat og en høj dækning af mudder i 

forhold til de andre grødeskæringsgrupper. 

 

Figur 9. Søjlediagram for den gennemsnitlige dækning af sten, grus, sand og mudder/slam for grupperne Binderup Å, Sønderup 

Å, Aalborgmetoden, Båd, Le og Uskåret. Standardafvigelser samt signifikans er angivet, hvor grupper med ens bogstaver er 

signifikant ens. For sten og grus svarer skalaværdierne til 0 = Ingen, 1 = 1-10 %, 2 = 11-25 % og 3 = >25 %. For sand svarer 

skalaværdierne til 0 = >75 %, 1 = 51-75 %, 2 = 26-50 % og 3 = 0-25 %. For mudder/slam svarer skalaværdierne til 0 = 0-5 %, 1 = 

6-10 %, 2 = 11-25 % og 3 = >25 % (Wiberg-Larsen og Kronvang, 2016). 
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Sammensætningen af substrat blev også undersøgt som udvikling over tid. Generelt ses der store fluk-

tuationer fra år til år for alle substrattyperne. Der var få gennemgående mønstre, dog var det iøjnefal-

dende, at når grusdækningen var høj, var dækningen af mudder lav og vice versa (Figur 10). Derudover 

steg dækningen af sand i Dybvad Å og Øster Å betragteligt både før og i de første tre år efter, de blev 

skåret med Aalborgmetoden (Figur 10).  

 

Figur 10. Diagram for udviklingen af substrat over tid for grupperingerne Aalborgmetoden, Lindenborg Å+ Skibsted Å (grøde-

skæring påbegyndt i 2003) og Dybvad Å+ Øster Å (grødeskæring påbegyndt i 2008). For sten og grus svarer skalaværdierne til 0 

= Ingen, 1 = 1-10 %, 2 = 11-25 % og 3 = >25 %. For sand svarer skalaværdierne til 0 = >75 %, 1 = 51-75 %, 2 = 26-50 % og 3 = 0-

25 %. For mudder/slam svarer skalaværdierne til 0 = 0-5 %, 1 = 6-10 %, 2 = 11-25 % og 3 = >25 % (Wiberg-Larsen og Kronvang, 

2016). 

Karakteristik af de samlede fysiske forhold i form af DFI 

DFI blev udregnet for hvert af vandløbene Binderup Å, Sønderup Å, Dybvad Å, Lindenborg Å, Skib-

sted Å og Øster Å, samt for grupperne Båd, Le, Uskåret og Aalborgmetoden. Højest lå Uskåret efter-

fulgt af Le, Binderup Å og Båd med medianværdier på ca. 30-40 (Figur 11). Grødeskæringsgruppen 

Uskåret var signifikant højere (T-test, p < 0,05) end Båd, men ingen af dem var signifikant forskellige 

(T-test, p < 0,05) fra hverken Binderup Å eller Le. Lavest var grødeskæringsgruppen Aalborgmetoden 

med en medianværdi på 13, dog var denne ikke signifikant forskellig (T-test, p < 0,05) fra kontrols-

trækningen Sønderup Å, som havde en medianværdi på 20 (Figur 11). Dette var ligeledes gældende, 

S
k
al

av
æ

rd
i 



34 

 

hvis de fire vandløb, som udgjorde grødeskæringsgruppen Aalborgmetoden, fremstod separate (Figur 

11). 

 

Figur 11. Boxplot for DFI-værdien for grupperingerne Aalborgmetodevandløbene opdelt samt kontrolvandløbene og NOVANA-

grupperne (venstre) og Aalborgmetoden samlet samt kontrolvandløbene og NOVANA-grupperne (højre). Forklaring af boxplot 

ses på Figur 1. 

De gennemsnitlige indeksværdier for grødeskæringsgrupperne samt kontrolstrækningerne blev omsat 

til tilstandsklasser (Tabel 3). Le og Uskåret var i tilstandsklassen God. Uskåret lå desuden lige på græn-

sen til at være i tilstandsklassen Høj. Binderup Å og Båd lå lige på grænsen imellem klasserne Moderat 

og God, mens Aalborgmetoden lå på grænsen imellem Ringe og Moderat (Tabel 3).  

Tabel 3. Vurdering af de fysiske forhold ved brug af DFI omsat til økologiske tilstandsklasser (Pedersen et al., 2006). 

Vandløbsgruppe Gennemsnitlig DFI værdi Tilstandsklasse 

Binderup Å 29 Moderat-god 

Sønderup Å 20 Moderat 

Aalborgmetoden 13 Ringe-moderat 

Båd 30 Moderat-god 

Le 34 God 

Uskåret 37 God 
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Desuden blev der udregnet en gennemsnitsværdi samt standardafvigelse for alle 17 parametre for hver 

grødeskæringsgruppe (Appendiks 3). 

En PCA blev udført for at se nærmere på korrelationen imellem de 17 DFI parametre, den totale in-

deksværdi samt hældning og bredde (Figur 13). Derudover skulle analysen afdække, hvordan grøde-

skæringsgrupperne lå i forhold til hinanden (Figur 12). Analysen viste, at grødeskæringsgrupperne Båd 

og Uskåret overlappede hinanden, og de havde begge stor spredning på begge akser. Grødeskærings-

gruppen Le overlappede ligeledes med både Båd og Uskåret, dog med lavere spredning og længere 

nede på PC2-aksen (Figur 12). Grødeskæringsgruppen Aalborgmetoden var den eneste gruppe, der ikke 

overlappede med andre. Aalborgmetoden havde lav spredning på begge akser, dog med et par enkelte 

outliers på PC1-aksen. Desuden lå Aalborgmetoden meget længere til venstre på PC1-aksen og i den 

høje ende af PC2-aksen (Figur 12). I Appendiks 4 ses en PCA med vandløbslabels for hvert punkt, og 

en oversigt med vandløbslabels og tilsvarende fulde vandløbsnavn ses i Appendiks 5. 

 

Figur 12. PCA for grødeskæringsgrupperne Aalborgmetoden, Båd, Le og Uskåret. 

(32,95 %)  

(1
0
,4

 %
) 



36 

 

Vektorerne viste betydningen af hver af de undersøgte parametre. Indeksværdien trak langt mod højre 

på PC1-aksen og lidt op ad PC2-aksen. Alle strækningsparametrene lå i samme område som indeks-

værdien undtagen bredde af upåvirket vandløbsnært areal. Ligeledes lå højenergi hastighed og grus- og 

stendækning i nærheden af indeksværdien (Figur 13). 

I den negative ende af PC1-aksen lå bredde og dækning af mudder/slam, i samme retning som Aal-

borgmetoden. Emergent vegetation og undervandsvegetation trak længst op af PC2-aksen og lidt til 

venstre for 0 på PC1-aksen. Lidt længere nede ad PC2-aksen lå bredde af upåvirket vandløbsnært areal 

og nedhængende vegetation. Disse lå dog hhv. på 0 eller i den lave positive ende på PC1-aksen (Figur 

13). Hældning, okkerbelastning, rødder i vandløbet samt anden fysisk variation trak alle mod den nega-

tive ende af PC2-aksen, men positivt på PC1-aksen (Figur 13). 
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Figur 13. PCA for de 17 DFI-parametre samt den totale indeksværdi, hældning og bredde. 
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De parametre, som ifølge PCA’en (Figur 13) lå tættest på indeksværdien, blev undersøgt nærmere. Høl 

og stryg var tydeligt opdelt i to grupper, hvor Båd, Le og Uskåret lå signifikant højere (T-test, p < 0,05) 

end Binderup Å, Sønderup Å og Aalborgmetoden (Figur 14). For Slyngningsgrad var det 

iøjnefaldende, at Aalborgmetoden var signifikant lavere (T-test, p < 0,05) end alle de andre grupper 

pånær Sønderup Å. Slutteligt havde Aalborgmetoden og Sønderup Å den mindst naturlige 

tværsnitsprofil, mens de resterende grupper havde en mere naturlig profil. Dog var Binderup Å ikke 

signifikant forskellig fra hverken Sønderup Å eller Aalborgmetoden (Figur 14). 

 

Figur 14. Søjlediagram for den gennemsnitlige høl og stryg frekvens, slyngningsgrad og tværsnitsprofil for grupperne Binderup 

Å, Sønderup Å, Aalborgmetoden, Båd, Le og Uskåret. Standardafvigelser samt signifikans er angivet, hvor grupper med ens 

bogstaver er signifikant ens. For høller og stryg svarer skalaværdierne til 0 = Ingen, 1 = 1-25 %, 2 = 26-75 % og 3 = >75 %. For 

slyngningsgrad svarer skalaværdierne til 0 = Lige, 1 = Svagt sinuøst, 2 = Sinuøst og 3 = Mæandrerende. For tværsnitsprofil sva-

rer skalaværdierne til 0 = Kanaliseret, 1 = Semi-naturligt (dybt), 2 = Semi-naturligt og 3 = Naturligt. 
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Diskussion 

Karakteristika af substratsammensætningen 

Dækningen af mudder/slam for vandløb i grødeskæringsgruppen Aalborgmetoden var generelt højere 

end dækningen af mudder/slam for vandløb i grødeskæringsgrupperne Båd, Le og Uskåret samt kon-

trolstrækningerne Binderup Å og Sønderup Å. Dækningen af sand var ligeledes højest for Aalborgme-

toden, dog var dette ikke signifikant forskelligt fra de resterende grupper. Ydermere var sten- og grus-

dækningen gennemgående lavere for Aalborgmetoden end for grødeskæringsgrupperne Båd, Le og 

Uskåret. Den geologiske sammensætning i oplandet har stor betydning for vandløbenes substratsam-

mensætning. Trods forsøg på at undersøge vandløb beliggende i samme type jord kan der være lokale 

forskelle, som gør, at vandløbene i grødeskæringsgruppen Aalborgmetoden udviser en lavere mængde 

groft materiale og en højere mudderdækning. Blandt andet er mange af de nedstrømliggende stationer i 

Lindenborg Å og Øster Å beliggende på hævet sandbund, som hovedsageligt består af sand, mens op-

landet består af sand og grus aflejringer fra sidste istid. Vandløbene i grødeskæringsgrupperne Båd, Le 

og Uskåret har en større andel ler end Aalborgmetoden, dog også med sand og grus fra sidste istid (da-

ta.geus.dk). Derudover er hældning og strømhastighed nogle af de mest forklarende faktorer for sam-

mensætningen af substrat (Jowett, 1993; Hubert og Kozel, 1993). Her ses det dog, at grødeskærings-

gruppen Aalborgmetodens hældning ikke er forskellig fra de resterende gruppers hældning med undta-

gelse af kontrolstrækningen Binderup Å. Eftersom grødeskæringsgrupperne Båd, Le og Uskåret har en 

gennemgående grovere substratsammensætning end Aalborgmetoden, kan hældning altså udelukkes 

som forklarende faktor i dette studie. Strømhastighedsmålinger har ikke været tilgængelige for grøde-

skæringsgrupperne Båd, Le og Uskåret, og forskel på grødeskæringsgruppernes strømhastigheder er 

derfor ikke undersøgt. I stedet er data for vandføringen sammenholdt med breddemålinger undersøgt. 

Vandføringen for Aalborgmetoden er meget højere end de andre gruppers med undtagelse af grødeskæ-

ringsgruppen Båd, hvis vandføring ligger godt og vel på samme niveau som Aalborgmetoden. Kombi-

neret med viden om, at bredden ikke er signifikant forskellig imellem grupperne, giver vandføringsdata 

derfor ikke grund til at tro, at det er en styrende faktor for substratsammensætningen. En tredje indfly-

delsesrig faktor for substratsammensætningen er mængden og sammensætningen af makrofyter. Hvis 

der er mange makrofyter, kan disse være med til at øge sedimenteringen i makrofytbedene og dermed 

øge dækningen af fint substrat (Julian et al., 2011). Dog har blandt andet formen på makrofyternes bla-

de, og derfor selve makrofytsammensætningen, betydning for tilbageholdelsen (Schulz et al., 2003; 
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Rovira et al., 2016). Et studie af Riis et al. (2000) fandt desuden, at vandløbsstrækninger domineret af 

S. emersum havde en lav mængde grus, men en høj mudderdækning og substrathomogenitet. Denne 

beskrivelse stemmer godt overens med vandløbene i grødeskæringsgruppen Aalborgmetoden, som vi-

ser dominans af S. emersum (Henriksen 2017, upubliceret). Den opstillede hypotese om, at Aalborgme-

toden giver en grovere substratsammensætning med mindre mudderdækning end andre grødeskæ-

ringsmetoder, kan altså ikke bekræftes i dette studie. 

Da det ikke kunne bekræftes, at Aalborgmetoden giver en lavere mudderdækning end vandløb skåret 

på andre måder, blev vandløbene i grødeskæringsgruppen Aalborgmetodens substratdækninger under-

søgt over tid. Det er tidligere blevet nævnt, at Aalborgmetoden først giver ændringer i substratsammen-

sætningen tre år efter, at metoden tages i brug (Kjeldsen og Munk, 2014). Dette blev undersøgt for grø-

deskæringsgruppen Aalborgmetoden samt for de fire vandløb, som udgør grødeskæringsgruppen Aal-

borgmetoden, inddelt efter, hvornår Aalborgmetoden blev taget i brug, hvilket gav følgende grupper; 

Lindenborg Å+ Skibsted Å (grødeskæring med Aalborgmetoden påbegyndt i 2003) og Dybvad Å+ 

Øster Å (grødeskæring med Aalborgmetoden påbegyndt i 2008). Analysen viste, at dækningen af alle 

typer substrat varierer meget fra år til år, og et fast mønster er ikke at finde. Dette tyder altså på, at der 

er andre forhold end grødeskæringsmetoden, der spiller ind på substratsammensætningen. I årene efter 

at Aalborgmetoden blev taget i brug i Dybvad Å og Øster Å, ses der et umiddelbart fald i mudderdæk-

ning og øget grusdækning, hvilket dog udlignes igen efter 2010. Ydermere ses der lignende udsving 

både tidligere og senere, hvilket tyder på år-til-år variation og ikke en effekt af ændret grødeskærings-

praksis. Dermed kan det heller ikke bekræftes, at Aalborgmetoden giver grovere substrat tre år efter 

ændret vedligeholdelse. År-til-år variationer kan skyldes forskel i nedbør, hvilket påvirker afstrømnin-

gen fra oplandet, strømhastigheden og dermed transportevnen i vandløbet og erosion af brinkerne. Un-

dersøgelser af vandføring i forbindelse med dette studie samt et tidligere studie af Lindenborg Ådal 

viser, at der er stor forskel på nedbørsmængden og dermed vandføringen fra år til år (Moeslund, 

2008b). Dette stemmer overens med et studie udført af Ramírez et al. 2006, som fandt, at forskelle i 

nedbør resulterer i forskelle i vandføringen. Ligeledes fandt Wood & Armitage (1999), at der var stor 

forskel på den årlige nedbør, hvilket naturligvis påvirkede vandføringen meget. Studier har ligeledes 

vist, at makrofyter også kan være skyld i variationer fra år til år og imellem sæsoner (Rovira et al., 
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2016). Dog kan makrofyter ikke være den forklarende faktor i dette studie, da der kun er medtaget data 

fra marts og april, for lige præcis at undgå makrofyternes påvirkning. 

For Aalborgmetoden ses der en sammenhæng imellem dækningen af mudder og grusdækningen, hvor 

grusdækningen er høj ved lav mudderdækning og vice versa. Dette kan tyde på, at der nogle steder er et 

underliggende lag af grus og sten, som i lange perioder er dækket af mudder/slam. Denne periodevise 

dækning kan skyldes forskelle i strømhastighed og vandføring fra år til år, således at der i år eller peri-

oder med høj vandføring transporteres meget mudder væk fra bunden, hvilket blotlægger det underlig-

gende grove substrat. Denne effekt ses i et studie af Melo & Froehlich (2004), som undersøgte sam-

menhængen imellem nedbørsmængde, vandføring og sandsynlighed for transport af substrat. Her fandt 

de, at sandsynligheden for substrattransport havde en positiv sammenhæng med både vandføring og 

nedbørsmængde. Endvidere er det muligt, at groft substrat kan tilføres vandløbet gennem brinkerosion. 

Hvis strømhastigheden ikke er høj nok i vandløbet, vil det tilførte materiale lægge sig på bunden, sam-

tidig med at fint substrat såsom mudder transporteres væk (Piegay et al., 2000). 

Der ses en gennemgående høj dækningsgrad af sand i alle vandløbene. Dette skyldes givetvis, at der er 

tale om lavlandsvandløb, som løber i en jord med meget sand. Dette stemmer overens med tidligere 

studiers resultater (Verdonschot og Nijboer, 2002; Hering et al., 2004; Leggieri et al., 2013). Endvidere 

kan det antages, at stort set alle vandløb modtager drænvand fra landbrugsjord, hvilket igen er med til 

at øge sandtilførslen. Denne effekt ses blandt andet i forsøg af Eekhout et al. (2015) og Sand-Jensen et 

al. (2006). 

Karakteristika af de samlede fysiske forhold i form af DFI 

Den anden hypotese, som antog, at Aalborgmetoden gav bedre fysiske forhold målt som DFI end andre 

grødeskæringsmetoder, kan ikke bekræftes i dette studie. Analyser viste, at der var signifikant forskel 

på den totale DFI-værdi for grødeskæringsgruppen Aalborgmetoden og grødeskæringsgrupperne Båd, 

Le og Uskåret. Med en gennemsnitlig indeksværdi på 13 ligger Aalborgmetoden i tilstandsklasse ringe-

moderat, mens grødeskæringsgrupperne Le og Uskåret ligger i tilstandsklassen god, og grødeskærings-

gruppen Båd ligger mellem moderat og god (Pedersen et al., 2006). Denne store forskel kan skyldes, at 

der i vandløb skåret med Aalborgmetoden findes meget højere mudderdækning og lavere dækning af 

groft substrat end i de andre grupper, da mudder/slam giver en negativ værdi, mens manglen på groft 

substrat giver en lav positiv værdi. Den høje dækning af mudder/slam har ikke kun en negativ effekt på 
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DFI-værdien, men også på artsrigdommen i vandløbet. Da mudder giver en meget ustabil bund, kan 

makrofyter have svært ved at få bundfæste, og invertebrater har ligeledes svært ved at sidde på den løse 

bund. Dette er med til at sænke artsdiversiteten, som også er vist i et studie af Wood & Armitage 

(1999), som fandt en klar forskel på makroinvertebratsamfundene på stryg med ren grus og på fint sub-

strat. I et studie af O’Hare et al. (2011) fandt de, at nogle typer af makrofyter trives i stor stil på det fine 

substrat, mens andre hovedsageligt foretrak det mellem-grove til grove substrat. Ligeledes fandt 

Weekes et al. (2014) en sammenhæng imellem substratstørrelse og makrofytsammensætning. 

Derudover viser grødeskæringsgruppen Aalborgmetoden tydelige tegn på udretning og kanalisering, 

idet der er en lav mængde af høller og stryg, en lav slyngningsgrad og en dyb semi-naturlig tværsnits-

profil. For grødeskæringsgrupperne Båd, Le og Uskåret er disse tre karakteristika alle sammen mere 

naturlige. Dermed scorer mange af de positivt tællende parametre lavt for Aalborgmetoden samtidig 

med, at den høje mudderdækning trækker i en negativ retning, hvilket resulterer i en lav total indeks-

værdi. Derudover kan resultaterne af dette studie ikke bekræfte, at Aalborgmetoden er med til at frem-

me dannelsen af høl og stryg eller give større slyngningsgrad. 

Endvidere viser resultaterne af PCA’en også, at grødeskæringsgruppen Aalborgmetoden stort set ikke 

overlapper med de resterende tre grødeskæringsgrupper. Derudover ses det, at vektoren for dækningen 

af mudder/slam trækker i retning af Aalborgmetodens placering, hvilket understøtter, at mudderdæk-

ningen er altafgørende for Aalborgmetodens lave DFI-værdi. Udover dækningen af mudder/slam træk-

ker vektoren for bredde også i retning af Aalborgmetoden. Da der ikke er nogen signifikant forskel på 

grødeskæringsgruppernes bredder, kan denne ikke give en direkte forklaring. Dog kan bredden indirek-

te påvirke mange fysiske og biologiske parametre. Blandt andet kan brinkerne i et smalt vandløb have 

stor betydning for udskygning af makrofyter i vandløbet, hvilket ikke har ligeså stor betydning i meget 

brede vandløb. Denne sammenhæng imellem bredden af vandløbet og makrofytsammensætning er fun-

det i tidligere studier (Riis et al., 2000). I samme studie finder de også, at bredden har en positiv sam-

menhæng med strømhastighed, dybde, grus og substrat homogenitet. 

Resultaterne af PCA’en viser yderligere, at emergent vegetation og undervandsvegetation ligger helt 

modsat af rødder i vandløbet og anden fysisk variation, selvom alle fire parametre regnes for positive i 

DFI. En grund til dette kan være, at rødder i vandløbet og til dels også anden fysisk variation ofte ses i 
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forbindelse med træer i den ripariske zone, hvilket kan udskygge makrofyterne. Dette stemmer overens 

med et studie foretaget af Julian et al. (2011), som viser, at dækningen af makrofyter i vandløb stiger 

signifikant med faldende riparisk bevoksning. Dette er en af grundene til, at et vandløb i praksis aldrig 

vil opnå fuld DFI-score (Pedersen et al., 2006). Det kan derfor anbefales, at der i fremtiden arbejdes 

med en anden tilgang til DFI. Her kan man blandt andet prøve med en opdeling af skov- og lysåbne 

vandløb, således at der tages hensyn til de Åbenlyse forskelle og udfordringer, der findes i begge typer 

vandløb. 

Af de tre grødeskæringsgrupper Båd, Le og Uskåret er det Le, der ligger længst nede på PC2-aksen – 

samme retning som vektorerne for rødder i vandløb og anden fysisk variation trækker. Dette giver me-

ning i og med, at et vandløb med mange rødder, store grene og store sten er svære at skære med båd, og 

derfor benyttes der i stedet le. Ydermere kan der som tidligere nævnt også være færre makrofyter i så-

danne vandløb (Julian et al., 2011), hvilket opfordrer til lav-intens og høj selektiv grødeskæring, som 

lettest opnås ved brug af le, hvis ellers dybden tillader det.  

Grødeskæringsgruppen Uskåret overlapper fuldstændigt med både grødeskæringsgruppen Båd og Le. 

Dette er ret uventet, da vandløb, som ikke grødeskæres, burde have bedre fysiske forhold end vandløb, 

som grødeskæres. At de uskårne vandløb alligevel ligger på samme niveau som de to andre grupper, 

kan skyldes, at alle grupperne stadig bærer præg af tidligere modificeringer (Thodsen et al., 2016). Det-

te stemmer også overens med, at alle tre grødeskæringsgrupper (Båd, Le og Uskåret) er signifikant ens 

i parametrene høller og stryg, slyngningsgrad og tværsnitprofil. Derudover kan der være andre vedlige-

holdelsesmetoder i brug, såsom opgravning af sand, hvilket ikke er medtaget i dette studie. 

Ses der nærmere på de vektorer, som ligger omkring vektoren for indeksværdien, bemærkes det, at det 

hovedsageligt er strækningsparametrene (alle på nær bredde af upåvirket vandløbsnært areal), et par af 

substratparametrene (grus og sand) og en enkel vandløbsparameter (højenergi hastighed). I samme om-

råde som disse vektorer ligger grødeskæringsgrupperne Båd og Uskåret, som udviser højere værdier for 

strækningsparametrene end Aalborgmetoden, der ligger i modsatte ende af PC1-aksen. Dermed kan det 

altså i høj grad være strækningsparametrene, udover den høje dækning af mudder, der adskiller Aal-

borgmetoden fra de andre grødeskæringsgrupper. Dette ses som tidligere nævnt også på værdierne for 

høller og stryg, slyngningsgrad og tværsnitsprofil, hvor Aalborgmetoden scorer signifikant lavere. 
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Strækningsparametrenes store betydning for de fysiske forhold – her udtrykt som den totale indeksvær-

di – har længe været kendt. I et studie af Holmes et al. (1999) fandt de, at modificering af vandløb i 

form af nedgravning, udretning, breddeudvidelse mm. kan føre til tab af hydrologisk sammenhæng med 

de ripariske områder og reduceret fysisk diversitet i vandløbet. Endvidere fandt de, at grødeskæring kan 

føre til ændringer i substrat-, makrofyt- og faunasammensætning. Dette ses også i et studie af danske 

vandløb foretaget af Iversen et al. (1993), som viser, at vandløb har mistet deres naturlige fysiske miljø 

som resultat af, at de er blevet udrettet, nedgravet og udvidet samtidig med, at de fleste danske vandløb 

bliver kraftigt grødeskåret som et led i vedligeholdelsen af vandføringsevnen. 

Konklusion 

Udviklingen – eller manglen på samme – af bundsubstrat i perioden 2006-2016 viser, at grødeskæ-

ringsmetoden Aalborgmetoden ikke giver bedre fysiske forhold set over tid i de undersøgte vandløb. 

Endvidere er de fysiske forhold signifikant dårligere i vandløb grødeskåret med Aalborgmetoden end i 

vandløb skåret med båd og le samt i vandløb, som ikke grødeskæres. Dette ses både i form af den lave 

dækning af groft substrat, den høje dækning af mudder/slam og den lave DFI-værdi for Aalborgmeto-

den. Da Aalborgmetoden udviser både mindre groft bundsubstrat samt en lavere total DFI, kan ingen af 

de opstillede hypoteser i dette studie bekræftes. Det skal dertil nævnes, at vandløbene i grødeskærings-

gruppen Aalborgmetoden viser tydelige tegn på modificering i form af udretning og nedgravning, hvil-

ket de andre grødeskæringsgrupper Båd, Le og Uskåret ikke gør i samme grad. Dette har stor betydning 

for de fysiske forhold, da modificerede vandløb er kendt for at have mindre varierede fysiske forhold 

end naturlige vandløb, og er dermed en faktor, der skal tages med i betragtning.  

Perspektivering 

Resultater af dette studie viser, at vandløb skåret med Aalborgmetoden har markant dårligere fysiske 

forhold end de andre undersøgte vandløb. Dette kan være af stor betydning for de biologiske tilstands-

elementer på flere måder. For det første, fungerer det fysiske habitat som en template for den biologi-

ske artsdiversitet, hvilket vil sige, at et homogent fysisk habitat vil give ophav til en lavere artsdiversi-

tet end et mere heterogent habitat. Dette giver et økosystem, som er mindre robust overfor forstyrrelse 

og stress, hvilket igen er med til at fremme de tolerante arter og hæmme de sjældne arter. For det andet, 

vil specielt den hårde skæring helt ned i bunden, den høje mudderdækning og manglen på variation i 
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strømhastighed have en direkte effekt på EPT-arterne (Ephemeroptera, Plecoptera og Trichoptera), 

som er meget følsomme overfor miljøpåvirkninger og kræver rent vand, hvilket gør dem til højtscoren-

de taxa i DVFI. Dermed vil det være sandsynligt, at vandløb skåret med Aalborgmetoden har svært ved 

at opfylde den økologiske målsætning. Derudover har grødeskæringen også en direkte indvirkning på 

makrofytsamfundet, idet forstyrrelsestolerante og hurtigt voksende arter – f.eks. Sparganium sp. – vil 

have stor konkurrencefordel. Dette vil have en negativ betydning for DVPI-målopfyldelse og samtidig 

bidrage yderligere med at skabe homogene fysiske forhold.  

For at give bedre mulighed for målopfyldelse kræves der en nedsætning af grødeskæringen, så forstyr-

relserne bliver så få som mulige. Hvis grødeskæring ikke kan opholde helt, vil mosaikskæring eller 

selektiv netværksskæring, hvor udvalgte makrofytarter efterlades i bede, kunne give flere habitater for 

makroinvertebrater såvel som forstyrrelsesfølsomme makrofyter. Derudover vil det hjælpe på både de 

fysiske og biologiske forhold, hvis vandløbene blev hævet, og der dermed opstod en bedre lateral for-

bindelse til den ripariske zone. Dette vil – sammen med en eventuel genslyngning – give en mere natur-

lig hydrologi, heterogene forhold og mere plads til blandt andet amfibisk vegetation. Dog vil de natur-

ligt forekommende oversvømmelser ikke falde i god jord ved lodsejerne, som lige netop prøver at und-

gå og forebygge disse, hvilket er grunden til, at vandløbene er så fysisk forarmede, som de nu en gang 

er. 
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Appendiks 1: DFI feltskema + hjælpeskema 
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Appendiks 2: Oversigt over vandløb, grødeskæringsgrupper og grødeskæringsin-

formation 

 

Vandløb inddelt i grødeskærings-

grupper 

Grødeskæringsme-

tode 

Grødeskæringsfre-

kvens 

Red-

skab 

Kontrolstrækninger    

Binderup Å Netværksskæring 2-3 Le 

Sønderup Å Netværksskæring 3 Le 

Aalborgmetoden    

Dybvad Å Aalborgmetoden 2-3 Båd 

Lindenborg Å Aalborgmetoden 4-5 Båd 

Skibsted Å Aalborgmetoden 4-5 Båd 

Øster Å Aalborgmetoden 4-5 Båd 

Båd    

Gudenå (Resenbro) Strømrendeskæring 1 Båd 

Gudenå (Åbro) Strømrendeskæring 1 Båd 

Gudenå (Åstedbro) Strømrendeskæring 2 Båd 

Knud Å (Sophiendal) Strømrendeskæring 2 Båd 

Kolding Å (Alpedalen) Netværksskæring 1 Båd 

Simested Å (Skive-Hobro lande-

vej) 
Strømrendeskæring 5 Båd 

Skjern Å (Rørbæksø) Strømrendeskæring 1 Båd 

Vejle Å (Refsgårdslund) Netværksskæring 3 Båd 

Le    

Gjern Å (OS Gjern) Strømrendeskæring 2 Le 

Granslev Å (Røde mølle) Strømrendeskæring 1 Le 

Halkær Å (Ågård) Strømrendeskæring 3 Le 

Lille Å (Løjstrup skov)  Strømrendeskæring 2 Le 

Lille-Hansted Å (NS Ll. Hansted 

bro OPV) 
Netværksskæring 1 Le 

Slotsmølle Å (Skovfogedhus 

Skedebjerg) 
Strømrendeskæring 1 Le 

Spang Å (Bredstrup Å) Strømrendeskæring 2 Le 

Aarhus Å (Skibby) Netværksskæring 1 Le 

Åkær Å (OS Noes) Strømrendeskæring 2 Le 

Uskåret    

Giber Å (Syd for skovfogedbo-

lig) 
Ingen grødeskæring 0 - 
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Grejs Å (Hørup bæk) Ingen grødeskæring 0 - 

Gudenå (Tinnet bro) Ingen grødeskæring 0 - 

Gudenå (Vorvadsbro) Ingen grødeskæring 0 - 

Højen Å (OS Stokbro) Ingen grødeskæring 0 - 

Lille Å (Damsbro) Ingen grødeskæring 0 - 

Lille Å (Mølballe bro) Ingen grødeskæring 0 - 

Linå (Bøsmølle bro) Ingen grødeskæring 0 - 

Lundgårdsbæk (Egelund) Ingen grødeskæring 0 - 

Lyngbygårds Å (A15) Ingen grødeskæring 0 - 

Mastrup bæk (OS Nibevej) Ingen grødeskæring 0 - 

Mattrup Å (Lillebro) Ingen grødeskæring 0 - 

Valsgård bæk (Trenbakke) Ingen grødeskæring 0 - 

Villestrup Å (Brøndbjerg syd) Ingen grødeskæring 0 - 

 



 
 

Appendiks 3: Oversigt over grødeskæringsgruppernes gennemsnitlige DFI-parameterværdier og stan-

dardafvigelser 

 

Parameter Binderup Å Sønderup Å Aalborgmetoden Båd Le Uskåret 

Høller og stryg 0,6 ± 1,20 0,4 ± 0,80 0,3 ± 0,90 1,92 ± 1,03 1,86 ± 0,95 2,18 ± 0,86 

Slyngningsgrad 1,8 ± 0,98 1,4 ± 0,80 0,9 ± 0,70 2 ± 0,92 1,78 ± 1,15 1,92 ± 0,72 

Tværsnitsprofil 2,2 ± 0,40 1,2 ± 0,75 1,3 ± 0,90 2,15 ± 1,06 2,11 ± 0,98 2,48 ± 0,90 

Bredde variation 0,4 ± 0,49 0 ± 0,00 0,35 ± 0,48 0,65 ± 0,55 0,86 ± 0,44 1,16 ± 0,67 

Underskårne brinker 2 ± 0,89 3 ± 0,00 0,85 ± 1,06 2,19 ± 1,00 1,71 ± 1,06 1,86 ± 0,89 

Bredde af upåvirket vandløbsnært 

areal 
1,8 ± 1,47 3 ± 0,00 2,85 ± 0,65 2,65 ± 0,73 2,28 ± 1,16 2,84 ± 0,46 

Nedhængende vegetation 0,8 ± 0,75 1,4 ± 0,49 1,75 ± 1,13 1,69 ± 1,07 1,64 ± 0,85 2 ± 0,96 

Højenergi hastighed 1,8 ± 1,47 0,8 ± 1,17 0 ± 0,00 1,92 ± 1,14 2,78 ± 0,62 2,6 ± 0,69 

Rødder i vandløbet 1 ± 1,10 1 ± 1,10 0,15 ± 0,48 0,88 ± 1,01 1,32 ± 1,07 0,88 ± 0,79 

Emergent vegetation 1,2 ± 1,47 2,4 ± 1,20 2 ± 1,22 0,04 ± 0,19 0,07 ± 0,26 1,02 ± 1,32 

Undervandsvegetation 2,8 ± 0,40 2,2 ± 0,75 2,3 ± 0,71  0,92 ± 1,11 0,96 ± 1,02 1,44 ± 1,12 

Anden fysisk variation 1,4 ± 1,02 0,4 ± 0,49 0,2 ± 0,40 0,65 ± 0,73 1,36 ± 1,01 1,2 ± 0,69 

Okkerbelastning 0 ± 0,00 0 ± 0,00 0 ± 0,00 0,04 ± 0,19 0,11 ± 0,31 0,04 ± 0,20 

Stendækning 1 ± 0,89 0,4 ± 0,49 0,2 ± 0,40 1,54 ± 0,84 1,86 ± 0,95 1,7 ± 0,78 

Grusdækning 2 ± 1,26 1,2 ± 1,17 0,65 ± 0,96 1,73 ± 1,16 2,18 ± 0,85 2,34 ± 0,89 

Sanddækning 1,2 ± 1,17 0,4 ± 0,49 1,3 ± 1,38 1,38 ± 1,21 1,89 ± 0,94 1,76 ± 1,11 

Dækning af mudder/slam 0,4 ± 0,49 1,4 ± 0,80 2,4 ± 0,97 0,38 ± 0,79 0,43 ± 0,82 0,68 ± 0,93 

 

 



 
 

Appendiks 4: PCA med vandløbslabels 
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Appendiks 5: Tabel med vandløbslabels for PCA 

 

Label Vandløbsstrækning Label Vandløbsstrækning 

Dyb00a Dybvad Å st. 0 Lil24h Lilleå (V. Mølballe Bro) 

Dyb01a Dybvad Å st. 1 Lin25a Lindenborg Å st. 25 

Dyb02a Dybvad Å st. 2 Lin26a Lindenborg Å st. 26 

Dyb03a Dybvad Å st. 3 Lin27a Lindenborg Å st. 27 

Dyb04a Dybvad Å st. 4 Lin28a Lindenborg Å st. 28 

Gib18a Giber Å (Syd for Skovfogedbolig) Lin29a Lindenborg Å st. 29 

Gje09a Gjern Å (Opstrøms Gjern) Lin32a Linå (Bøsmølle bro) 

Gje09b Gjern Å (Opstrøms Gjern) Lin32b Linå (Bøsmølle bro) 

Gje09c Gjern Å (Opstrøms Gjern) Lin32c Linå (Bøsmølle bro) 

Gje09d Gjern Å (Opstrøms Gjern) Lin32d Linå (Bøsmølle bro) 

Gje09e Gjern Å (Opstrøms Gjern) Lin32e Linå (Bøsmølle bro) 

Gje09f Gjern Å (Opstrøms Gjern) Lin32f Linå (Bøsmølle bro) 

Gje09g Gjern Å (Opstrøms Gjern) Lun26a Lundgårdsbæk (Egelund) 

Gra10a Granslev Å (V. Røde Mølle) Lun26b Lundgårdsbæk (Egelund) 

Gre19a Grejs Å (OS Hørup Bæk) Lun26c Lundgårdsbæk (Egelund) 

Gud01a Gudenå (V. Resenbro) Lun26d Lundgårdsbæk (Egelund) 

Gud20a Gudenå (V. Tinnet Bro) Lyn27a Lyngbygårds Å (V. A15) 

Gud20b Gudenå (V. Tinnet Bro) Mas28a Mastrup Bæk (Opstrøms Nibevej) 

Gud20c Gudenå (V. Tinnet Bro) Mat29a Mattrup Å (Lillebro) 

Gud20d Gudenå (V. Tinnet Bro) Mat29b Mattrup Å (Lillebro) 

Gud20e Gudenå (V. Tinnet Bro) Mat29c Mattrup Å (Lillebro) 

Gud20f Gudenå (V. Tinnet Bro) Mat29d Mattrup Å (Lillebro) 

Gud20g Gudenå (V. Tinnet Bro) Mat29e Mattrup Å (Lillebro) 

Gud20h Gudenå (V. Tinnet Bro) Mat29f Mattrup Å (Lillebro) 

Gud21a Gudenå (V. Vorvadsbro) Sim06a Simested Å (Skive-Holstebro landevej) 

Gud02a Gudenå (V. Åbro) Sim06b Simested Å (Skive-Holstebro landevej) 

Gud02b Gudenå (V. Åbro) Sim06c Simested Å (Skive-Holstebro landevej) 

Gud02c Gudenå (V. Åbro) Sim06d Simested Å (Skive-Holstebro landevej) 

Gud02d Gudenå (V. Åbro) Sim06e Simested Å (Skive-Holstebro landevej) 

Gud02e Gudenå (V. Åbro) Sim06f Simested Å (Skive-Holstebro landevej) 

Gud02f Gudenå (V. Åbro) Ski19a Skibsted Å st. 19 

Gud02g Gudenå (V. Åbro) Ski20a Skibsted Å st. 20 

Gud03a Gudenå (Åstedbro) Ski21a Skibsted Å st. 21 

Hal11a Halkær Å (v. Ågård) Ski23a Skibsted Å st. 23 

Hal11b Halkær Å (v. Ågård) Ski24a Skibsted Å st. 24 

Hal11c Halkær Å (v. Ågård) Skj07a Skjern Å (Opstrøms Rørbæk Sø) 

Hal11d Halkær Å (v. Ågård) Slo14a Slotsmølle Å (SF skovfogedhus) 
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Hal11e Halkær Å (v. Ågård) Spa15a Spang Å (V. Bredstrup) 

Hal11f Halkær Å (v. Ågård) Spa15b Spang Å (V. Bredstrup) 

Høj22a Højen Å (OS Stokbro) Val30a Valsgard Bæk (v. Trenbakke) 

Knu04a Knud Å (Sophiendal) Val30b Valsgard Bæk (v. Trenbakke) 

Knu04b Knud Å (Sophiendal) Val30c Valsgard Bæk (v. Trenbakke) 

Knu04c Knud Å (Sophiendal) Val30d Valsgard Bæk (v. Trenbakke) 

Knu04d Knud Å (Sophiendal) Vej08a Vejle Å (V. Refsgårdslund) 

Knu04e Knud Å (Sophiendal) Vil31a Villestrup Å (Brøndbjerg syd) 

Knu04f Knud Å (Sophiendal) Vil31b Villestrup Å (Brøndbjerg syd) 

Kol05a Kolding Å (V. S.F. Elmehøj) Vil31c Villestrup Å (Brøndbjerg syd) 

Kol05b Kolding Å (V. S.F. Elmehøj) Vil31d Villestrup Å (Brøndbjerg syd) 

Kol05c Kolding Å (V. S.F. Elmehøj) Vil31e Villestrup Å (Brøndbjerg syd) 

Lil12a Lille-Hansted Å (Nedstrøms Ll. Hansted 

Bro) 

Vil31f Villestrup Å (Brøndbjerg syd) 

Lil23a Lilleå (V. Damsbro) Øst15a Øster Å st. 15 

Lil23b Lilleå (V. Damsbro) Øst16a Øster Å st. 16 

Lil13a Lilleå (V. Løjstrup skov) Øst17a Øster Å st. 17 

Lil13b Lilleå (V. Løjstrup skov) Øst18a Øster Å st. 18 

Lil13c Lilleå (V. Løjstrup skov) Øst22a Øster Å st. 22 

Lil24a Lilleå (V. Mølballe Bro) Åkæ16a Åkær Å (OS Noes) 

Lil24b Lilleå (V. Mølballe Bro) Årh17a Århus Å (V. Skibby) 

Lil24c Lilleå (V. Mølballe Bro) Årh17b Århus Å (V. Skibby) 

Lil24d Lilleå (V. Mølballe Bro) Årh17c Århus Å (V. Skibby) 

Lil24e Lilleå (V. Mølballe Bro) Årh17d Århus Å (V. Skibby) 

Lil24f Lilleå (V. Mølballe Bro) Årh17e Århus Å (V. Skibby) 

Lil24g Lilleå (V. Mølballe Bro) Årh17f Århus Å (V. Skibby) 

 

 


