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Baggrund
• Projektet er blevet til i 2016 med afsæt i Assens Kommunes ønske om at ændre grødeskæringen med
sigte på opfyldelse af de besluttede miljømål under iagttagelse kravene til vandføringsevnen og
påvirkning af alle biologiske kvalitetselementer (fisk, planter og smådyr)
• Til sikring af at midlerne til grødeskæring (1,5 mill i Assens Kommune) anvendes, hvor det giver nytte
i forhold til formålet med vedligeholdelsen. F.eks. opdeling af vandløbs strækninger ift. terræn,
arealanvendelse, faldforhold og med anvendelse varierende skæringsmetoder (input fra landmænd)
• Behov for nytænkning af tidspunkter for skæring (input fra landmænd)

Projektets baggrund
• Til brug for Assens Kommunes kommende regulativrevision
• Afstemning af realistiske forventninger med lodsejere ift. grødeskæring
• Nationalt behov for evidensbaseret viden om forskellige grødeskæringsmetoders effekt på
vandføringsevne, herunder formændringer og miljøet/kvalitetselementerne
• 75 % af de målsatte vandløb i DK er små (type 1)

Projektets baggrund
− Grødeskæring foretages med henblik på at forbedre vandløbenes vandføringsevne.
− I forhold til vandløbets miljø kan grødeskæring imidlertid vanskeliggøre bl.a. at opfylde fastlagte målsætninger for de
enkelte vandløb.
− Det er derfor vigtigt i det konkrete tilfælde at vurdere forholdet mellem behovet for afvanding og hensynet til vandløbets
miljø.
− Grødeskæring har været praktiseret i danske vandløb i en længere årrække.
− Erfaringerne med grødeskæring i forhold til effekter på vandløbets vandføringsevne og miljø er ganske udmærkede på det
generelle beskrivende plan.
− Sammenhængen mellem den praktiske indsats og effekten på vandløbets afstrømning og miljø er dog kun i meget
begrænset omfang dokumenteret systematisk. Samtidig findes der kun lidt udenlandsk litteratur om emnet.

−Derfor er det fortsat nødvendigt på en systematisk måde at
forøge viden om effekten af de forskellige
grødeskæringsmetoder i forhold til vandafledning og
vandløbets miljøtilstand.”

Projektets ide
Projektets overordnede hypotese er:
• at der gennem ændrede metoder og tidspunkter for grødeskæring kan opnås forbedret samlet
økologisk tilstand
samtidig med
• at der kan opnås bedre vandføringsevne, særlig i forbindelse med kritiske afstrømningshændelser
• Midlerne til vedligeholdelse kan anvendes målrettet til gavn for afvanding og miljø
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Ide og tiltag
• 1)En selektiv skæring af sumpplanter i vandløbene vil forbedre vandføringsevnen, da disse i højere
grad end vandplanterne yder modstand mod vandets strømning og samtidig medfører ringe
økologisk tilstand
• 2)En skæring af brinkerne vil øge vandføringsevnen betydeligt ved de store afstrømninger, hvor der
er størst risiko for oversvømmelser, da vandføringsevnen ved store afstrømninger især påvirkes
negativt af brinkernes planter og samtidig skygger de ægte vandløbsplanter bort

Ide og tiltag
• 3)Sandsynligheden for målopfyldelse øges ved både selektiv skæring af sumpplanter og brinkskæring,
da ægte vandplanter bibringer fysisk variation i vandløbene og dermed forbedrer
levestedsforholdene for vandløbsorganismerne.
• 4)Målretning af tidspunktet for grødeskæring vil kunne give en bedre effekt af skæringen både ift.
vandløbenes vandføringsevne og ift. landbrugets nytteværdi af skæringen, da biomassen er størst i
vandløbene sent på sommeren, samtidig med at afvandingsbehovet ofte er størst i perioder med
markarbejde. To målrettede skæringer vil minimere negativ påvirkning af miljøet.
• Tidlig skæring i juni udelades og der afprøves to gange skæring i august/september.
• Med andre ord: skæring på de vigtige ægte vandplanter (fx vandstjerne) udelades/minimeres og
fokus rettes mod kant og brink til gavn for miljø og afvanding

Forsøgsbeskrivelse
Generelt
• 65 vandløbsstrækninger af 200 meter
• Involverer ca.150 lodsejere
• Projektet er godkendt efter vandløbsloven (lodsejermøder, høring og godkendelse)
• Varighed 4 år (2019-2022)
To typer af vandløb, begge med ringe fald <3 promille
• Terrænnære (vandspejl 0-1 meter/terræn)
• Dybt nedskårne (> 1meter)
• Vandløb med fald >3 promille
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Forsøgsbeskrivelse
Tre typer af grødeskæring
• Selektiv skæring af sumpplanter/kantvegetation (tagrør, pindsvineknop, kraftige bestande af mærke)
• Skæring af brinkvegetationen (nælde, mjødurt, hestehov, rørgræs m.fl.)
• Som hidtil jf. regulativ
• Målretning tidspunktet for grødeskæring, sen skæring vs. tidlig skæring
• 5 replikater af hvert forsøg = i alt 65 forsøgsstrækninger af 200 meter / 13 km vandløb
• Ca. 75 % er målsatte vandløb
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Overvågningens indhold
Vandføringsevne
• Online H- og Q/H-stationer
• GPS: årlige opmålinger
• Fysisk vandløbskvalitet (DFI)
• Årlig profil-opmåling med GPS
Økologisk tilstand (NOVANA)
• Smådyr (DVFI)
• Fisk (DFFV)
• Planter (DVPI)

Formidling af projektets resultater
•
•
•
•
•
•

Løbende vandstandsdata via hydrometri.dk
Løbende opdatering af hjemmeside med resultater
Årlige delrapporter og formidling til interessenter
Afsluttende rapport og videnskabelige artikler
Temadag på AU, 2022: Grødeskæring – kan det gøres anderledes og bedre?
Følgegruppe nedsat
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Tak for opmærksomheden ☺

