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Kort præsentation

• Danmarks Naturfredningsforening
– 102 år gammel
– 130.000 medlemmer. Danmarks største grønne NGO
– Arbejder for natur, miljø, landskab og et bæredygtigt 

samfund
• Kort om mig selv

– Arbejder bredt med landbrug – især arealanvendelse og 
husdyrproduktion

– Tidligere landbrugskonsulent indenfor planteavl og natur



3Danske vandløb er ikke hvad 
de har været!
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Danmarks jordartskort
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Arealanvendelsen i Danmark
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Arealanvendelsen i Danmark

95 % af landbrugsarealet dyrkes i omdrift (arable land)
Verdensrekord!
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Afstrømning af ferskvand
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Danmarks vandløb
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Danmarks vandløb

Vandløbstype Samlet længde km
Små vandløb < 2,5 m brede 48.000
Mellemstore vandløb 2,5-8 m 14.500
Store vandløb > 8 m 1.500
I alt 64.000
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Danmarks vandløb

Vandløbstype Samlet længde km
Små vandløb < 2,5 m brede 48.000
Mellemstore vandløb 2,5-8 m 14.500
Store vandløb > 8 m 1.500
I alt 64.000

Uberørte /uregulerede vandløb: 1.000 km



12Udretninger og  rørlægninger 
af vandløb
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Fjederholt Å år 1900
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Fjederholt Å 2010
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Odense Å 1900
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Odense Å 2012
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Drænet areal i Danmark
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Drænet areal i Danmark

Lov om statsstøtte til
grundforbedring



19Lovgivning om vandløb i 
Danmark
• Lov om vandløb

– § 1. Ved denne lov tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes 
til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og 
drænvand.

– Stk. 2. Fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter 
loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til 
vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden 
lovgivning.

• Lov om naturbeskyttelse
– § 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige 

søer, hvis areal er på over 100 m2, eller af vandløb eller dele af 
vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra 
kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette 
gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i 
vandløb.



20Dræning og udretnings 
betydning for natur og miljø
• Udrettede vandløb er i sig selv et væsentligt dårligere 

levested for stort set alle vandløbsorganismer
• Tilførsel af sediment (sand og okker) forringer vandløbet 

som levested og gydevand for laksefisk + mange andre 
organismer

• Jævnlig (årlig) oprensning og slåning af plantevækst (grøde) 
forringer vandløbet som levested og ændrer arts sammen-
sætningen af vandløbsplanter

• Høj dræningsgrad forøger udvaskning af nitrogen, fosfor og 
pesticider til vandløbene



21Målsætning for danske 
vandløb – før VFD
• 3 klasser: 

– A: Skærpet målsætning
– B: Generel målsætning
– C: Lempet målsætning

• Målsatte vandløb: 20.500 km
• Heraf A+B målsatte: 17.500 km
• Indtil 2013 krav om 2 meter randzoner langs målsatte 

vandløb 



22Målsætning for danske 
vandløb – under VFD
Økologisk tilstandsklasse DVFI faunaklasse
Høj økologisk tilstand 7
God økologisk tilstand 5 og 6, 4 for ”blødbunds vandløb”
Moderat økologisk tilstand 4, 3 for ”blødbunds vandløb”
Ringe økologisk tilstand 3, 2 for ”blødbunds vandløb”
Dårlig økologisk tilstand 1, 1 og 2 for ”blødbunds vandløb”
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vandløb – under VFD
Økologisk tilstandsklasse DVFI faunaklasse
Høj økologisk tilstand 7
God økologisk tilstand 5 og 6, 4 for ”blødbunds vandløb”
Moderat økologisk tilstand 4, 3 for ”blødbunds vandløb”
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DVFI: Dansk Vandløbs Fauna Indeks opererer med 6 nøglegrupper 
af makroinvertebrater

Fra 2. generation vandplaner suppleres med et fiske indeks og et vand-
plante indeks. Et indeks med bentiske alger er under udarbejdelse

Fra 2012 skal der udlægges 50.000 ha randzoner på 10 meter
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Udvikling i faunaklasser
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Vandløbsindsats under VFD

• Krav til god økologisk tilstand i 22.000 km vandløb
• Planlagte indsatser i 5.000 km vandløb under 1. planperiode
• Ca. 50 % opfylder kravet om god økologisk tilstand efter 

DVFI
• Det vurderes at 25 % vil opfylde kravet om god økologisk 

tilstand efter alle tre indeks (makroinvertebrater, fisk og 
vandplanter)

• Det har ikke været muligt at finde et referencevandløb for 
høj økologisk tilstand i Danmark. I stedet anvendes Estiske 
vandløb som reference!
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Kan miljø og naturinteresser forenes 
med afvandings-interesserne?

• Ja – men ikke med et uændret landbrugsareal
• Dyrkning er i forvejen usikker på landbrugsarealer på 

lavbund (lågland)
• Øget mængde nedbør vil yderligere forringe dyrkningen af 

lavbundsarealer
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Eksempel på lavbundsarealer
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Ekstensivering af lavbund

• Vil omfatte ca. 200.000 ha – ud af et samlet landbrugsareal 
på 2.600.000 ha

• Vil skabe den sammenhæng i naturen i Danmark som er 
uomgængelig hvis tilbagegangen i biodiversitet skal 
standses

• Kan i høj grad bidrage til at mindske udledningen af nitrogen 
og fosfor til vandmiljøet

• Kan mindske udledningen af CO2 fra organogene arealer
• Modvirker  følger af øget regn gennem tilbageholdelse af 

vand i landskabet
• Det burde være en WIN-WIN-WIN-WIN situation ….. Men….


