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Omkring 80 procent af Nationalpark Vadehavet er marine områder – hav, 
vadeflader, dyb, priler m.v. De resterende 20 procent, som i runde tal sva-
rer til ikke mindre end 300 kvadratkilometer, er altså landområder, og de 
rummer blandt andet en række ådale og andre engområder ved åerne.

Ådalene og engene udgør en vigtig naturtype, som specifikt er nævnt 
blandt målsætningerne i Bekendtgørelsen om Nationalpark Vadehavet, 
hvor det blandt andet hedder: 
”Kulturskabte naturarealer som ferske enge og klæggrave skal bevares, 
og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes, og der bør bevares og 
fremmes en landbrugsdrift, som sikrer kulturlandskabet og områdets 
karakterarter.”

Derfor er naturprojekter for Vadehavets åer og ådale naturligvis også 
en del af Plan for Nationalpark Vadehavet 2019-2024. Et par citater fra 
planen: 
”Nationalpark Vadehavet skal arbejde for øget afgræsning for at bevare 
de lysåbne arealer og karakteristiske landskaber, især marsken, klitheder 
på Fanø, Varde ådal, engene langs øvrige åer og klitterne. Det vil fremme 
dyre- og fuglelivet, især vil det være positivt for de jordrugende fugle, 
som er under pres…”

”Nationalpark Vadehavet vil arbejde for, at der kan åbnes for dialog 
mellem de primære interessenter om genslyngning af åerne…”

”Store vandløbsprojekter kan både skabe forbedringer af naturforhol-
dene og være med til at fastholde det åbne landskab i marsken langs 
vadehavskysten og bidrage til klimasikring.”

Temahæftet her sætter fokus på naturforvaltning i ådalene i Nationalpark 
Vadehavet, men giver samtidig et bredere perspektiv på denne naturfor-
valtning ved dels at inddrage eksempler fra andre dele af landet og dels 
introducere de storstilede planer for at skabe fremtidens bæredygtige 
landskaber.

Temahæftet udspringer af et temamøde med titlen ”Naturforvaltning 
i ådalene”, og artiklerne er baseret på de oplæg, som blev holdt på 
temamødet. 

Tak til oplægsholderne for gode oplæg og fine artikler.

God læselyst.
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– naturforvaltning  
med mange formål

Nationalpark Vadehavet
Peter Saabye Simonsen
Sekretariatsleder

Vadehavets Formidlerforum
Claus Kjeld Jensen
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Græsning er én af de bedste og mest 
brugte metoder til at sikre og fastholde 
lysåben natur samt det naturindhold, der 
knytter sig til den. I en åben ådal - som 
Varde Ådal - kan landskab og natur sikres 
ved anvendelse af både får, heste og 
kreaturer som græsningsdyr, og der er 
ingen tvivl om, at kreaturer er rigtigt gode 
naturplejere i ferske enge – både de mere 
tørre og de mere våde af slagsen.

Kreaturer er store dyr, som æder et bredt 
udvalg af planterne på engen og i de lidt 
fugtigere partier træder huller i plantedæk-
ket. Herved skaber de en vigtig mosaik af 
knoldede områder med små, vandfyldte 
huller i, som bliver til levesteder for for-
skellige smådyr og forskellige plantearter, 
der er tilknyttet de lidt mere våde miljøer. 

Desuden skaber kvægets kokasser, også 
små levesteder for en række arter af insek-
ter og deres larvestadier, ligesom de giver 
næring til nogle af planterne på engen.

Kombination af  
græsning og høslet

For naturen kan det ofte være en 
fordel at kombinere græsningen med et 
sent høslæt i ny og næ. I forhold til at 
skabe god natur på engene er det også 
væsentligt, at græsningen tilrettelægges 
og gennemføres på den rigtige måde, og 
særligt i forhold til engenes funktion som 
levesteder for ynglende engfugle som 
vibe, rødben og stor kobbersneppe.

Fx må antallet af dyr per hektar ikke være 
for højt, men allermest vigtigt er det 

De lysåbne naturtyper i kystlandskaberne og i særdeleshed 
i ådalene er under konstant fare for at gro til og miste 
biodiversitet, hvis ikke de plejes på den rigtige måde. Det er 
tilfældet mange steder i det danske landskab, og i Vadehavet er 
fx den store Varde Ådal ét af disse plejekrævende landskaber.
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TEKST:  
Ole Knudsen, skovfoged  
John Frikke, projektkonsulent  
ved Nationalpark Vadehavet

Ådalene skal 
græsses og slås 
– Moderne naturforvaltning i praksis
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  Græssende dyr i engene er vigtige fordi de er med til at skabe 
egnede livsbetingelser for nogle af de specialiserede planter, som 
er afhængige af at kunne spire og få optimalt lysindfald i spirebede 
som de græssende kreaturer skaber ved deres optrampning i jorden.
Foto: John Frikke

Moderne naturforvaltning i praksis
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  Den store kobber
sneppe er nok den 
mest karakteristiske 
vadefugl i Danmark. 
Den er let genken
delig og yngler på 
våde græsstepper i 
Centraleuropa og på 
våde enge Danmark 
og Vesteuropa.
Foto: John Frikke

  Preben Helth Jensen er en af de dyreholdere, hvis 
kreaturer er med til at afgræsse projektområderne. 
Han har en stor malkebesætning og tilhørende op
dræt af kvier og er en erfaren deltager i projekter, 
hvor man kombinerer landbrug og natur.  
Foto: John Frikke
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måske, at engene har en vis fugtighed, og 
at de ikke omlægges, eller at dette i givet 
fald kun sker sjældent.

Alslev Marsk og Vibæk Enge
I den centrale del af Varde Ådal umid-
delbart syd for den store å-slynge ved 
Janderup Kirke ligger nogle meget 
egnstypiske engdrag, som tidligere var 
vigtige yngleområder for en række af 
vore karakteristiske engfugle – som fx 
stor kobbersneppe. Der er tale om Alslev 
Marsk og Vibæk Enge, som dengang blev 
drevet som vigtige græsningsområder for 
områdets kvæg og som vigtige høslæts-
arealer, hvor en god del af vinterfoderet til 
dyrene også blev bjærget.

Med henblik på at undersøge mulighe-
derne for at genskabe en del af tidligere 
tiders drift i engene, for derved også at 
kunne genskabe en del af det naturind-
hold, som prægede disse lavbundsjorder 
frem til 1970'erne, indledte landbrugsråd-
givningen SAGRO i 2014 drøftelser med 
de lokale lodsejere om mulighederne for 
at starte et græsningsprojekt. Det viste sig 
imidlertid, at der ikke var fælles ”fodslaw” 
og tilhørende opbakning fra lodsejerne, 
så dette første forsøg på at kombinere 
landbrug med naturgenopretning 
lykkedes ikke.

Græsningsforeningen  
Nationalpark Vadehavet

I mellemtiden var Nationalpark Vadehavet 
kommet godt i gang med at skabe og 
igangsætte naturprojekter, og i 2017 
oprettede man Græsningsforeningen Nati-
onalpark Vadehavet. Den har til formål at 
igangsætte og drive græsningsprojekter 
netop som det, SAGRO havde forsøgt at 
få sat i søen nogle år tidligere.

På det tidspunkt havde Varde Kommu-
nes Naturafdeling faktisk genoptaget 
arbejdet med ideerne og planerne for 
Alslev Marsk, men man enedes ret hurtigt 
med græsningsforeningens bestyrelse 
om, at de skulle overtage projektet. På 
denne baggrund blev der afholdt møde 
med lodsejerne i marts 2018, hvor der 
blev præsenteret et projekt, som der var 
tilslutning til.

Den nye model
Dette projekt var bygget lidt anderledes 
op, og der var først og fremmest tale om 
en række forhold, som gør livet meget 
lettere for den enkelte lodsejer, og som 
samtidig sikrer, at både drift, tilskud og 
natur tilgodeses.

Græsningsforeningen Nationalpark Vade-
havets (GFNPV) projekt for de 77 ha, som 
ejes af 14 lodsejere, bygger på følgende 
forhold:

• GFNPV går ind som lejer af hele 
projektarealet

• GFNPV laver en græsningsaftale med 
en dyreholder

• Varde Kommune står for hegns-
projektet

• GFNPV modtager fra 2019 alle tilskud 
fra Landbrugsstyrelsen

• Tilskuddet fordeles efter areal størrelse 
og brug af arealerne

• Der græsses hele sæsonen på ca. 46 ha

• Der høstes hø med efterfølgende 
græsning på ca. 31 ha

• Arealer, som lodsejeren høster hø på, 
afregnes med 400 kr. mindre pr. ha.

For at sætte fokus på den nye model og det 
gode samarbejde inviterede lodsejerudval-
get, græsningsforeningen, Varde Kommu-
ne og landboforeningen offentligheden til 
’åbent hus’ i engene den 12. august 2019. 
Her mødte flere end 60 nysgerrige op 
fra nær og fjern, og det blev til en meget 
hyggelig og informativ aften i selskab med 
det græssende kvæg og fuglene i engen.

Plusser og minusser
Konstruktionen med græsningsforenin-
gens varetagelse af driften af de 77 ha 
i Alslev Marsk er god, men det var ikke 
uden problemer at få projektet løbet i 
gang. Udfordringerne var bl.a., at:

• Der var lange sagsbehandlingstider i 
Landbrugsstyrelsen

• Udbetalingen af tilskuddet til pleje og 
afgræsning har været meget forsinket

• Der var mange problemer med tilpas-
ningerne til økologisk drift, og kravene 

  Viben er kendt 
af de fleste, som 
en tidlig og tydelig 
forårsbebuder i det 
åbne land. Vibens 
foretrukne yngle
biotoper er enge 
og strandenge, og 
den lægger sine æg 
allerede i slutningen 
af marts eller starten 
af april.
Foto: John Frikke
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til dokumentation for nedsat omlæg-
ningstid til økologi var omfattende

• Projektkonstruktionen skabte et 
vist bureaukrati – bl.a. med mange 
underskrifter i forbindelse med 
omlægningen til økologisk status for 
hele arealet.

Heldigvis var der også positive oplevelser, 
som fx:

• Lodsejernes positive deltagelse i 
projektet

• Græsningsforeningens gode samarbej-
de med Varde Kommune, SAGRO og 
Nationalpark Vadehavet.

• De mange deltagere på aftenarrange-
mentet den 12. august 2020

Vibæk Enge følger
Med afsæt i erfaringerne fra arbejdet 
med Alslev Marsk og samarbejdet med 
lodsejerudvalget der, så er det vedtaget, 
at næste del-græsningsprojekt skal rejses 
i naboområdet, der kaldes Vibæk Enge. 
Her er en række tilsvarende betingelser og 
opgaver.

Projektet ’Operation Engsnarre’ og de 
tilknyttede 20-årige tilskudsordninger 
udløb i 2019, og aftalen med lodsejerne 
er, at græsningsforeningen på en måde 
overtager driften og opgaverne med de 
tilskudsordninger, der kan indgå i stedet 
for de 20-årige aftaler.

Projektområdet i Vibæk Enge omfatter 
82 ha, som ejes af ni lodsejere. Med start 
fra foråret 2020 er der indtil videre lavet 
aftaler om afgræsning på 38 ha og om 
høslæt og afgræsning på 44 ha engjorder.

Landmændene i Varde Ådal er således 
med til at vise vejen for den fremtidige 
pleje af lavbundsjorder, som nu om stun-
der er påvirket af en faldende interesse for 
at ”bøvle” med ekstensiv græsning og en 
tiltagende mangel på græsningsdyr i de 
åbne landskaber.

  Projektområderne i Varde Ådal set 
fra luften. Øverst til venstre i åslyngen 
op mod Janderup Kirke ses Alslev Marsk, 
og centralt i billedet ses Vibæk Enge.
Foto: John Frikke
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Operation Engsnarre
Mellem 1998 og 2002 blev der indgået aftaler om vandstands-
hævning og ekstensivering af driften på mere end 2000 hektar 
i Varde Ådal og engene ved Ho Bugt. Projektet fik navnet 
Operation Engsnarre, og det blev gennemført i et samarbejde 
mellem områdets landboforeninger, Staten og Ribe Amt. 
Operation Engsnarre var et 20-årigt projekt, og de indgåede 
aftaler udløber i disse år.

Der er ikke foretaget en samlet faglig evaluering af Operation 
Engsnarre, men de relativt få systematisk indsamlede data om 
ynglefugle og botanik i området viser ikke en væsentlig biologisk 

fremgang i området. Fra stedkendte fagfolk ved vi imidlertid, at 
der i dele af området er sket betydelige fremskridt for både om-
rådets naturtyper og for de engfugle, der yngler i området, også 
selvom engsnarren ikke er kommet tilbage som fast ynglefugl.

I disse år arbejder Varde Kommune sammen med lodsejere, 
landbruget og organisationer som Nationalpark Vadehavets 
græsningsforening på at sikre en fortsat forbedring af 
naturindholdet i det tidligere Operation Engsnarre-område. 
Indsatsen gennemføres helt overvejende ved at benytte de 
tilgængelige støtteordninger fra EU’s landdistriktsprogram.
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TEKST:  
Peter Witt
Biolog, Varde Kommune

Mere vand  
i engene 
– etablering af naturlige vand
standsforhold ved Ho Bugt

Etablering af naturlig hydrologi  
ved Ho Bugt

På arealerne langs den nordvestlige del 
af Ho Bugt forsøger Varde Kommune 
at genskabe naturlig afvanding i et 
projektområde på omkring 500 hektar. 
Formålet er at etablere de vandstands-
forhold, som bedst muligt sikrer og 
forbedrer bevaringsstatus for naturtyper 
og arter i området. Projektet modtager 
støtte fra en ordning under Miljø- og 
Fødevareministeriet og Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Land-
distrikterne, som netop har til formål 
at sikre naturlige vandstandsforhold 
i særligt udpegede områder indenfor 
Natura 2000-områderne.

Tilskudsordningen er alene rettet mod 
ændrede vandstandsforhold i projektom-
rådet. I ordningen kompenseres lodsejer i 
20 år for at tåle ændret afvanding på sine 
arealer, men ændringerne er permanen-
te, også efter den 20-årige periode er 

udløbet. Det vil fortsat være muligt at 
søge de almindelige plejegræsordninger 
på arealerne, så der fastholdes en 
motivation for at drive engene ekstensivt 
ved afgræsning eller høslæt.

Varde Kommune fik tilsagn fra Land-
brugsstyrelsen til realisering af hydrologi-
projektet i slutningen af 2017, og for de 
lodsejere, der siger ja, forventes projektet 
at være i luften i efteråret 2021.

Projektområdet
Projektområdet udgøres af arealer, som 
i mere end 150 år har været kulturpå-
virket af kunstig afvanding, og en del af 
arealerne har i sidste del af 1900-tallet 
været gødsket. Stort set alle arealer har 
været en del af Operation Engsnarre i de 
seneste 20 år.

Hovedparten af projektområdet ud-
gøres af saltpåvirkede strandenge, der 
oversvømmes relativt ofte af havet. 
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  Den nordlige del af Ho Bugt 
med Varde Ås udløb og Marbæk 
i baggrunden. På arealerne langs 
bugten i billedets forgrund forsø
ger Varde Kommune at genskabe 
naturlige afvandingsforhold. 
Foto: John Frikke
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  En græsset strandeng 
med varieret terræn og 
oversvømmede pletter 
rummer mange forskelli
ge levesteder for planter 
og insekter. Her er der 
føde og skjul til fugle. 
De arealer, som alene 
bruges til høslæt er helt 
flade og står i løbet af 
sommeren med en høj 
ensartet græsvegeta
tion, som ikke levner 
plads til fugleungerne.
Foto: Peter Witt

  For arter som rødben er de mest 
værdifulde strandenge ekstensivt 
græssede med en stor andel af 
sjapvandspartier i yngleperioden. 
Foto: Jens L. Hansen
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Hvad er en strandeng?
Strandenge findes i områder, som regelmæssigt oversvømmes af saltvand. Naturlige og 
værdifulde strandenge er karakteriseret ved stor variation i fugtighedsforhold og salinitet. 
Naturlige strandenge er ikke nødvendigvis meget artsrige, men de rummer ofte bestande af 
sjældnere eller karakteristiske græsser og urter, som tåler de meget salte forhold. Stran-
dengen er ofte præget af naturligt skabte loer (afvandingsrender), saltpander (lavtliggende 
områder, hvorfra saltvandet fordamper), afløbsløse erosionshuller og myretuer. Vegetationen 
kan holdes lav af græssende husdyr, hvilket giver gode levevilkår for en del vandfugle. 
Hvis græsningen stopper, omdannes strandengen efterhånden til en strandsump med høj 
vegetation, med fx tagrør.

Periodevis oversvømmede arealer kombineret med kokasser fra græssende kreaturer øger 
tætheden af insekter. Det er insekterne, som er fødegrundlaget for ynglende engfugle som 
fx vibe, rødben og stor kobbersneppe. For engfuglene er de mest værdifulde strandenge 
ekstensivt græssede med en stor andel af sjapvandspartier i yngleperioden.

Jordbunden består som udgangspunkt 
af klæg og ler, og der er ikke direkte 
forbindelse mellem overfladevand og 
grundvandet. Vandet på arealerne kom-
mer fra regnvand eller oversvømmelser fra 
baglandet eller fra havet.

Langs kanten af projektområdet mod vest 
og mod nord langs kanten af Varde Bakkeø 
findes ferskvandspåvirkede arealer, som 
kun sjældent oversvømmes af havet. Man-
ge af de ferske partier i området er uden 
botanisk artsrigdom, men mod nord findes 
partier med rester af rigkærsvegetation.

Forundersøgelser 
I projektområdet er gennemført en 
række forundersøgelser, som har peget 
på en række konkrete tiltag, der kan 
forbedre de afvandingsmæssige forhold. 
Anbefalingerne fra forundersøgelserne er 
sammenholdt med tilgængelige erfaringer 
fra andre projekter, som peger på karakte-
ristiske forhold for værdifulde strandenge 
og rigkær. 

Fokus for de konkrete planlagte tiltag i 
området er at optimere afvandingsforhol-
dene, ikke så der afvandes mest muligt, 
men så der skabes de bedst mulige 
forhold for en forbedring af arealernes 
økologiske funktion.

Strandengene i projektområdet
Strandengene i området er en del steder 
karakteriseret ved, at vandet effektivt 
ledes fra engfladerne til dybe og relativt 
smalle grøfter. På de græssede strandenge 
er der ofte opsat et kreaturhegn på hver 
side af grøften, så grøften skjules i en 
bræmme af tagrør på hver side.  Efter 
Operation Engsnarre står en del af de 
opstemmede grøfter på strandengen med 
vand i bunden hen på foråret, men vandet 
gør ingen gavn for planter, insekter eller 
områdets ynglefugle.

I fuglenes ynglesæson er der ofte 
nedbørsfattigt, og under de nuværende 
forhold er områder med frit vandspejl og 
sjapvand som hovedregel knyttet til de 

enkelte små lavninger og dybe grøfter. 
Især de sammenhængende høslætarealer 
nær Ho Bugt i området er præget er helt 
plane og ensartede flader uden nogen 
form for variation. Den botaniske variation 
i området er stor og varierer fra de ensar-
tede arealer domineret af græsser som rød 
svingel, kryb-hvene, almindelig kvik eller 
tagrør til lavtliggende og kystnære partier 
med arter som strand-annelgræs, harril og 
rød svingel eller langs kysten med meget 
ekstensiv drift, hvor der vokser salttålende 
arter som fx strandasters, strandvejbred, 
sandkryb og tætblomstret hindebæger.

Indsatsen på strandengene
I en lang række naturlige lavninger i 
projektområdet lukkes grøfter helt eller 
delvist, så vandet først fordamper hen 
på sommeren. I nogle lavninger uddybes 
mindre partier som lavvandede sommer-
udtørrende søer (bekkasinskrab).

En vigtig indsat i området er, at så mange 
grøfter som muligt skal ændres fra smalle 
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dybe grøfter til bredere grøfter med en 
fladere profil, og grøfterne skal især ved 
udløbet ligge højere i terrænet end i dag. 
Ovennævnte tiltag giver et overskud af jord, 
som kan bruges til at øge terræn variationen 
ved at etablere lave jordbanker i området 
(5-20 cm høje). Det vil gøre dele af området 
mere tørt og stedvis kan det sikre, at krea-
turer i området kan færdes på arealerne.

Det er ikke muligt at fjerne alle kunstige 
grøfter og gendanne de naturlige loer på 
strandengen i projektområdet. En måde 
at ændre grøfternes udseende kan være 
ved fjerne så mange hegn som muligt, så 
kreaturer kan afgræsse på tværs af grøf-
ter. Køernes færdsel vil ændre grøfternes 
profil, så de med tiden vil fremstå som 
brede og lavvandede grøfter.

Hvad er et rigkær?
Værdifulde rigkær findes i moser og enge, hvor jordbunden er konstant 
vandmættet. De findes, hvor grundvandet er forholdsvis næringsfattigt, 
men mere eller mindre kalkholdigt. Ofte vil der være vældpræg med 
fremsivende grundvand. Hvis forholdene er rigtige, kan rigkær med 
ekstensiv afgræsning rumme en stor botanisk artsrigdom karakteriseret 
ved en lavtvoksende vegetation med mange arter af starer og mosser og i 
mange tilfælde orkideer. Det er afgørende for naturtypen, at vandstanden 
ikke sænkes under terræn med grøfter, og at grundvandet får lov til at 
bevæge sig igennem tørven.

Rigkær ved Ho Bugt
De ferske moser og enge ligger langs 
kanten af projektområdet længst fra 
kysten, hvor de sjældent oversvømmes af 
havet. Arealerne er karakteriseret ved at 
have et tørvelag, og de fleste ligger på et 
svagt skrånende terræn. Vandspejlet er de 
fleste steder påvirket af grøfter, som sænker 
grundvandsspejlet. Store arealer domineres 
af lysesiv og høje græsser, men pletvis 
findes plantearter, som indikerer, at der 
findes fremsivende grundvand og poten-
tiale for rigkær i området. Det er arter som 
spids spydmos, toradet star, trævlekrone, 
kær-trehage og festgræs. Dele af området 
er meget våde og tilgroet med tagrør i dag.

Indsats for rigkær
Den primære indsats for at sikre en mere 
naturlig afvanding i områdets rigkær 
bliver at reducere grøfterne i området til 
et minimum. Nogle grøfter fyldes helt op, 
mens andre grøfter vil kunne bibeholdes 
som lave render, der kan bortlede vand 
overfladevand, som ellers ville samle sig 
i mindre søer på de potentielle rigkærsa-
realer. Det er ønsket, at området fortsat 
kan afgræsses ekstensivt, men ligesom i 
dag vil dele af området formodentlig også 
fremover være tilgroet med tagrør.

Både afgræsning og høslæt
Projektet handler om at gøre afvandingen 
mere naturlig i området, og der stilles ikke 

  De ferske moser og enge lig
ger langs kanten af projektom
rådet længst fra kysten, hvor de 
sjældent oversvømmes af havet. 
Her kan man pletvis støde på 
partier med arter som angelik, 
topstar, næbstar, kærdueurt 
og trævlekrone (billedet). Det 
er plantesamfund, som indike
rer fremsivende grundvand og 
potentiale for rigkær i området.
Foto: Peter Witt
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krav til, om arealerne drives med høslæt 
eller græsning fremover. Tilskudsordnin-
gen til projektet vedrører alene støtte til 
at etablere naturlig afvanding, men det er 
alligevel helt afgørende i planlægningen af 
de forskellige tiltag, at det også fremover 
vil være muligt at fastholde en ekstensiv 
drift på arealerne. Det nytter ikke at skabe 
naturlige afvandingsforhold, hvis arealerne 
bliver så utilgængelige, at driften ophører, 
og arealerne gror til efterfølgende.

Eftersom lavninger på mange af de en-
kelte engparceller i projektområdet bliver 
vådere fremover, må det forventes, at 
høslæt vil være muligt på en mindre andel 
af arealerne end i dag. For nogle lodsejere 
forudsætter deltagelse i projektet derfor, 
at driften ændres fra høslæt til ekstensiv 
afgræsning.

Erfaringsmæssigt giver afgræsning en stør-
re variation med et mere varieret planteliv 
end drift med høslæt. Der skabes tuer og 
kreaturernes tråd sikrer små bare pletter, 
hvor nye arter kan spire frem - arter som 
ellers udkonkurreres af høj græsvegetation.

Varde Kommune vil i et projekt parallelt 
med hydrologiprojektet i dele af projekt-
området undersøge mulighederne for 
at etablere fælles afgræsning af større 
sammenhængende arealer på tværs af de 
enkelte engparceller. Det foregår allerede 
i dele af projektområdet i dag, og det kan 
forhåbentlig være en medvirkende faktor, 
som kan motivere den enkelte lodsejer til 
at indgå i hydrologiprojektet.

Hvad får vi ud af det?
Hvis alle går med i projektet, og det 
gennemføres som vi ønsker, vil den 
naturlige dynamik og artsrigdom sikres 
og forbedres på op imod 500 hektar 
strandeng og rigkær, og der skabes langt 
bedre levesteder for ynglende engfugle 
som vibe, rødben, klyde, stor kobbersnep-
pe og evt. brushane.

Områdets lodsejere bliver beriget med et 
stort sammenhængende naturområde 
med mulighed for store naturoplevelser, 
samtidig med at de kompenseres, så 
indtægtsgrundlaget ikke forsvinder.

  Hvis projektet lykkes, 
vil det forbedre den 
naturlige dynamik og 
det biologiske indhold 
på op imod 500 hektar 
strandeng og rigkær. Hvis 
arealerne afgræsses eks
tensivt, vil vi se et varieret 
planteliv, og det vil skabe 
langt bedre levesteder 
for ynglende engfugle 
som vibe, rødben, klyde, 
stor kobbersneppe og 
måske brushane.
Foto: Peter Witt
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TEKST:  
Andrea Oddershede 
Biolog, ph.d. ved SEGES

For en rig  
og vild natur 
– græssende dyr som katalysatorer

  Det hårdføre Galloway
kvæg har dobbelt hårlag og 
kan derfor tåle at gå ude 
året rundt. Her i Stilde Ådal. 
Foto: Andrea Oddershede
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Store planteædere har en nøglefunktion i 
naturen. Deres tilstedeværelse og indvirk-
ning på naturen skaber forhold, der danner 
levesteder for myriader af andre arter. Det 
kan ske i ådalene - såvel som på alle andre 
naturarealer. 

Med denne erkendelse af de græssende 
dyrs vigtige samspil med det fysiske miljø 
og de andre arter, så følger muligheden 
for at bruge de store planteædere aktivt i 
vores forsøg på at fremme biodiversiteten 
i Danmark.

I denne artikel kigger vi nærmere på, 
hvordan græsning med store dyr, som 
kvæg, heste, elge eller måske bison, helt 
konkret kan forbedre et naturareal som 
levested for andre arter.

Glem guldalderen
Vi kan alle fremkalde billeder af land-
skabet fra Morten Korch-filmene og 
guldaldermalerierne, hvor bondens 
husdyr græsser i engen og på hederne. 
Det ser idyllisk ud - men prøv en gang 

at glemme disse billeder. Arterne og 
økosystemerne er langt ældre end det 
traditionelle landbrugslandskab, og de er 
skabt af et tusindårigt økologisk samliv 
med hinanden og under påvirkning af en 
naturlig dynamik. Denne dynamik er na-
turligt forekommende forstyrrelser som fx: 
oversvømmelser, frost, tørke, græsning, 
ildebrande og stormfald. Også i ådalene 
er denne dynamik med til at skabe en 
varieret og artsrig natur.

Græsning hele året  
og plads til blomster

Den naturlige tilstand er, at der går 
græssende dyr ude hele året. Hvor det 
er muligt, kan man prøve at tilpasse an-
tallet af dyr til den mængde føde, der er 
tilgængelig på naturarealet om vinteren. 
Den positive effekt ved denne metode 
er, at der om sommeren er et tilpas lavt 
græsningstryk, så blomsterplanterne får 
mulighed for at blomstre. Blomstrende 
planter skaber grundlag for et helt net-
værk af organismer lige fra sommerfugle, 
bier og andre insekter, som lever af nektar 

  Heste ved oversvømmet 
eng med lysesiv i forgrunden. 
Foto: Andrea Oddershede
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og pollen, til fugle, flagermus og andre 
større dyr, som lever af insekterne. Sam-
tidig får planterne mulighed for at sætte 
frø og dermed kan de også sprede sig til 
nye områder. Det kan være katastrofalt 
for områdets biodiversitet, hvis blomster-
ne ædes helt op af de græssende dyr.

Buske og træer må  
også gerne være her

For de dyr, som lever på naturarealerne 
hele året, begynder træer og buske at 
blive et tilvalg som føde, fordi vinteren 
byder på mindre sukkerholdigt græs og 
urter. Når der gnaves i buske og træer, 
så svækkes veddet, og væksterne bliver 
mere tilgængelige for insekter, laver, mos 
og svampe. Samtidig skabes lysninger til 
gavn for de lave, blomstrende planter og 
varmeelskende insekter.

Helt generelt giver dyrenes fødesøgning 
og præferencer på et naturareal variation 
i vegetationsstrukturen. Det ses i form 
af nedbidte vækster, langhårede partier 
af græs og urter, bar jord på fæstier og 
i badehuller samt områder med krat og 
træer. Græsningen kan skabe en mosaik 
af sådanne forskellige levesteder, men det 
er betinget af, at der ikke går for mange 
dyr på arealet, for så risikerer man, at 
arealet græsses ned i golfbanehøjde, og 
at naturarealet bliver ensformigt. 

Et godt lorteliv
Lort fra store planteædere er et af de mest 
næringsrige levesteder i naturen. Den 
slags får ikke lov at ligge ret længe, før det 
bliver beboet. Mere end 200 forskellige 
arter knytter sig til lort. Det gælder biller 
som skarnbasser, møgbiller, møggravere 
og møgkærer samt en del fluearter. For at 
insekterne kan få gavn af lorten, kræver 
det, at den findes på arealerne, mens 
insekterne er aktive. En del møgbiller 
kommer frem i februar eller marts og er 
derfor afhængige af, at der allerede tidligt 
på året er dyr på græs, som kan levere 
frisk møg. Andre arter er fremme til langt 
ud på efteråret og kræver, at dyrene stadig 
kan levere frisk møg helt hen i november 
og december. Der findes sågar insektarter, 
der kun er aktive i vinterhalvåret, og som 
er helt afhængige af møg hele vinteren.

  Kokasserne giver liv 
til et varieret og stort 
antal forskellige arter af 
insekter. 

Ådale er dannet af tunnel
dale eller smeltevands dale 
i det danske landskab un
der den sidste istid og rum
mer store  naturværdier. 

Fotos: Andrea Oddershede
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  Lakrød møgbille må
ler under en centimeter. 
Som mange andre biller 
lever den i – og af – 
gødning fra græssende 
dyr. Især kokasser og 
hestepærer står på 
menuen for lakrød 
møgbille, som sammen 
med de andre møgbiller 
har stor betydning for 
nedbrydningen af dy
renes gødning i naturen.
Foto: Naturhistorisk 
Museum, Aarhus 
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  På dette overdrevsareal har et højt dyretryk bevirket, at 
blomsterne er spist op, og der er således ikke føde til insekter 
eller mulighed for frøsætning for planterne i løbet af sommeren 
Foto: Andrea Oddershede

  Et passende lavt antal dyr på arealet tillader planterne at 
blomstre. Når der ikke spises op i løbet af sommeren, er der 
desuden føde til de græssende dyr i vintermånederne.
Foto: Andrea Oddershede

Type af effekt
Maskinel 

 biomasse høst

Intensiv 
sommer
græsning

Sommer
græsning

Rotations
græsning

Vinter
græsning

Helårs
græsning

Vild
græsning

Hæmme tilgroning +++ ++ + + ++ ++ ++

Hæmme konkurrenceplanter +++ +++ ++ ++ + ++ +

Skabe blottet jord ++ + -/+ + +++ +++ +++

Abiotisk variation -/++ ++ ++ ++ +++ +++ ++++

Sprede frø - + + + + ++ ++++

Kulstof variation -/++ + + ++ ++ +++ ++++

Blomstring ++ - -/+ ++ ++ +++ +++

Hvirvelløse dyr - - -/+ + ++ +++ +++

Lysstillede veterantræer + ++ +++ +++ +++ +++ +++

Gøsning til faunaen - ++ ++ + - +++ ++++

Ådsler - - - - - - ++++

  Effekten af græsning 
med forskellige metoder 
vil påvirke vegetationen 
forskelligt, og tydeligst ved 
vildgræsning, hvor man op
når den største biodiversitet. 
Grafik: Camilla Fløjgaard



21

Nationalpark Vadehavet

En lang række svampe og enkelte arter 
af mosser er afhængige møg, og mange 
plantearter får spredt deres frø gennem 
dyrenes lort. Listen af større dyr, der 
går på jagt i eller omkring lortene, er 
lang. Man kan ofte finde kokasser og 
hest epærer, der er helt gennemhullede 
af stære på jagt efter larver. Tornskader, 
storke og den sjældne kirkeugle er glade 
for de insekter, der lever i og omkring 
gødning. Blandt pattedyrene er det især 
de insektædende arter, som spidsmus 
og grævling, der går på jagt ved lortene. 
I nogle perioder af året kan man finde 
grævlingelort, der er helt fyldt med rester 
af store skarnbasser.

På arbejde i ådalene
Når vi sætter de store planteædere ud på 
naturarealerne, så er det for at genskabe 
de naturlige forstyrrelser, der opretholder 
og skaber biodiversitet.

Måske kender man en lokal ådal, som 
for år tilbage husede blomstrende enge, 
kær og moser, og som i dag er begroet af 
pilekrat. Det kan være fristende at gen-
skabe den lysåbne struktur med en hurtig 
maskinel rydning, men sådan en behand-
ling kan være brutal og ødelæggende for 
de levesteder, som opbygges over tid i 
jordoverfladen, samt i selve pilekrattet og 
omkring andre træarter.

Vi ved i dag, at der er rigtig mange arter 
af laver, insekter og svampe knyttede til 
gamle pilekrat, og at det derfor kan være 
en god idé at bruge mere skånsomme 
værktøjer. Sender man fx store plante-
ædere som heste og kvæg på arbejde i 
de tilgroede ådale, så kan de med deres 
tilstedeværelse være med til at åbne 
pilekrattene, og dermed skabe en mere 
varieret ådal med overdrevsskrænter, 
engarealer og rigkær i sameksistens 
med de livgivende pilekrat, som man for 
biodiversitetens skyld må lære at elske.

Denne artikel er blevet til med støtte fra 
Kvægafgiftsfonden.

  Rødrygget tornskade 
er en af gevinsterne ved 
natur venlig græsning. 
Den nyder godt af de 
insekter, som er knyttet til 
frisk lort og blomsterrig
dom, og samtidig er den 
helt afhængig af, at bu
ske og småtræer skånes 
fra maskinel rydning og 
overgræsning, så den har 
et sted at opholde sig og 
opbevare sine byttedyr. 
Foto: Colorbox

  Pilekrat findes ofte 
langs ådalene og er den 
mest almindelige form 
for kratskov på våde 
arealer i Danmark. 
Foto: Andrea Oddershede
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  Fjernelsen af opstemninger, som her i Gudenåen (billedet øverst) 
gavner stort set alle fiskearter, fordi de derved kan vandre frit i 
vandløbet. Desuden kan ganske små indgreb gøre stor gavn  som 
fx at skabe variation ved at udlægge grus, som fiskene kan gyde i. 
Fotos: DTU Aqua
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TEKST:  
Niels Jepsen, Seniorforsker, DTU Aqua  
Jan Nielsen, Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua

Restaurering af  
de vestjyske vandløb  
og fiskebestandene

Fiskene i de danske vandløb er i høj grad 
påvirkede af menneskelige aktiviteter. I 
et kulturlandskab som det danske vil de 
ca. 64.000 km vandløb i udbredt grad 
være udsat for utallige menneskeskabte 
påvirkninger.

Dræning og opstemning
I takt med at Danmark udviklede sig til et 
landbrugssamfund, blev landskabet mere 
og mere reguleret af mennesker. Gennem 
tiden blev store skovarealer fældet og 
landskabet åbnede sig. Senere blev der 
inddæmmet land, lavtliggende arealer blev 
drænet, og åerne blev rettet ud. Derudover 
blev der opført spærringer i form af mølle-
damme og senere opstemninger, der bl.a. 
ledte vand til de mange dambrug og til 

vandkraftværker. Alt dette betød, at vi for 
30 år siden næsten kun havde vandløb, der 
var udrettede, opstemmede, udgravede og 
hvor vandet tilmed ofte var forurenet.

En succeshistorie?
Selvom denne historie starter trist, er 
dette en af de sjældne og faktisk overra-
skende gode fortællinger om vores natur. 
Danmark – som er et af verdens mest op-
dyrkede lande, hvor mere end 90 procent 
af vandløbsstrækningerne er blevet rettet 
ud – har alligevel mange sunde bestande 
af vilde havørreder og laks, som mange 
andre lande misunder os. Selvfølgelig 
er fiskebestandenes antal og størrelse 
stadig langt fra dengang, da vandløbene 
slyngede sig frit i landskabet. Men på bare 

30-40 år er bestandene af havørreder og 
laks blevet mangedoblet takket være en 
målrettet indsats af stat, amter, kommu-
ner og frivillige sportsfiskere.

Disse bedre fiskebestande har givet 
anledning til et stort rekreativt fiskeri, hvor 
både danske og udenlandske sportsfiskere 
hvert år bruger betydelige beløb på deres 
hobby, hvilket giver lokale arbejdspladser 
og økonomisk aktivitet. Bare laksefiskeriet 
i de vestjyske åer har en økonomisk værdi 
for lokalsamfundet på tocifrede millionbe-
løb hvert år. 

Hvordan har dette kunnet lade sig gøre? 
Svaret er entydigt: Vandløbsrestaurering 
med forbedring af fiskenes gyde- og 
opvækstområder i vandløbene, kombineret 
med genskabelse af fri passage for fisk på 
vandring i vandløbene. Dette har vist sig at 
være meget effektivt til at genskabe natur-
lige bestande af laksefisk og til at genskabe 
dynamikken i vandløbene og ådalene til 
gavn for biodiversiteten og mennesker.

De danske vandløb løber som naturligt skabte blodårer 
gennem landskabet og transporterer vand og sediment fra 
landet til havet og tillader fiskene at passere fra kyst og hav 
ind i landet.
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Hvad er vandløbsrestaurering? 
Kort fortalt handler det om at skabe to ting:

• Naturlig variation i vandløbets fysiske 
forhold

• Forbindelse mellem hele vandløbets 
forløb og kysten, dvs. fri passage.

Hvis der er naturlig variation og fri 
passage i et vandløb, vil både fisk, planter 
og smådyr som regel trives. Derudover er 
en stor del af de mindste vandløb rørlagt, 
og her er det første, man kan gøre, at 
fritlægge de rørlagte strækninger, og 
dette er gjort i stor udstrækning.

Mindre indgreb
Man kan forbedre forholdene for både 
planter, smådyr og fisk i regulerede vand-
løb med ganske små miljøforbedrende 
tiltag, som fx blot at skabe variation med 
sten eller træer og udlægge grus, som 
fiskene så kan gyde i. Sådanne småpro-
jekter bliver der lavet et utal af hvert år, 
oftest i et samarbejde mellem kommuner 
og sportsfiskere. 

For at fiskene skal kunne få gavn af 
forbedringerne i habitaterne, skal de 
selvfølgelig kunne komme frem til de 
restaurerede områder, og her har de 
danske vandløb en udfordring med de 

utallige opstemninger og dæmninger, der 
igennem århundreder er blevet opført for 
at regulere vandet,  drive vandmøller og 
opdrætte ørreder i dambrug.

Større indgreb
Siden DTU Aqua første gang dokumen-
terede store problemer for fiskene i de 
danske vandløb ved diverse opstemninger 
trods fisketrapper, er mange af spærrin-
gerne blevet helt fjernet. Fjernelsen af 

opstemninger har helt sikkert været den 
vigtigste faktor, når det gælder forbedrin-
gen for de fisk, der vandrer mellem hav 
og å, som fx havørred- og laksebestan-
dene. Det gavner dog alle fiskearterne, 
at der kan vandres frit i vandløbet, og 
omfattende restaurering med genskabelse 
af naturlige forhold i de større vandløb 
har positive effekter for både insekter, 
fugle, pattedyr og ikke mindst plantesam-
fundene. 

Selvom denne 
historie starter trist, 
er dette en af de 
sjældne og faktisk 
overraskende gode 
fortællinger om 
vores natur.
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  Frivillige hjælper ofte 
til, når vandløbene skal 
restaureres. 
Foto: NielsÅge Skovbo

  Et vandløb med vold
som sandvandring og 
meget få vandplanter. 
Foto: DTU Aqua
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1.  Karlsgårdeværket nedlagt,  
det meste af åen givet fri

2.  Næsten alle dambrugsop-
stemninger er væk

3.  Alle tre spærringer i hoved-
løbet fjernet

4.  Forbedret passage i byen, 
opstemninger nedlagt

5.  Brøns Dambrug er nedlagt og 
der er skabt en bedre passage 
forbi den tidligere opstemning

6.  Genslynget, nogle spærringer 
fjernet

7.  Små restaureringer, stadig en 
betydelig opstemning ved 
St. Jyndevad

Generelt i alle åerne:  
Mange småprojekter med udlagt 
gydegrus og fjernelse af mindre 
opstemninger

Status for 
Vadehavsåerne

Vadehavsåerne
I tilløbene til Vadehavet, der tæller Vidå, 
Brede Å, Brøns Å, Sneum Å, Kongeå, 
Ribe Å og Varde Å, er der lavet betydelige 
forbedringer over de seneste årtier Her er 
der nu mange flere tilgængelige gyde- og 
opvækstområder for både laksefisk (ørred, 
laks, helt og snæbel) og andre arter som 
ål og lampretter. 

Varde Å har et stort potentiale som lakse- 
og havørredvand, men var meget påvirket 
af vandkraftværket Karlsgårdeværket, der 
fra 1921 og 95 år frem spærrede effektivt 
for adgangen til de fleste gyde- og 
opvækstområder i Varde Å-systemet. Nu 
er der fri passage langt op i både Ansager 
Å og Grindsted Å. Holme Å vil også snart 
blive frisat. 

Varde Å, er det eneste af de større 
vestjyske vandløb, der har naturligt udløb i 
Vadehavet (uden sluse). 

I Ribe Å er turbinehuset i Stampemølleåen 
fjernet med henblik på at skabe bedre 
passage forbi Ribe by, men der er stadig 
tre opstemninger, som modtager det 
meste vand. Derfor er der endnu ikke fri 
passage i Ribe Å. Øst for Ribe by ligger 
de store tilløb Gram Å og Gels Å, hvor 
de fleste gydeområder befinder sig og 
det er derfor vigtigt, at der skabes bedre 
passage. I Gels og Gram å er der et meget 
stort potentiale for produktion af laks- 
og ørred-ungfisk (smolt), og hvis dette 
potentiale kan udnyttes, vil Ribe å kunne 
komme på højde med Skjern Å, når det 
gælder laksefiskeri. 

I Kongeåen var der tidligere tre store 
dambrug, som spærrede opgangen for de 
fleste fisk langt nede i systemet, men disse 
er nu alle fjernet, og der er fri adgang til 
en meget stor del af hele vandsystemet. 
Derfor forudses en snarlig kraftig forbed-
ring af især lakse- og ørredbestanden.
I forhold til de øvrige EU-lande har de 
danske vandløb nu meget få spærringer 
tilbage, og med en yderligere indsats på 
området kan vi snart opnå, at de fleste 
vandløb igen har fri passage op- og 
nedstrøms, så bl.a. snæblen kan genskabe 
større bestande. Den truede snæbel er 

STATUS FOR SNÆBLEN:

Varde Å – bestanden er meget lille eller er forsvundet.
Sneum Å – Snæblen findes nu i et lille antal eller er forsvundet.
Kongeåen – Snæblen er forsvundet fra Kongeåen.
Ribe Å – En førhen ret god bestand (1000 individer) gik ned til 
327 i 2013, men steg så til 790 i 2018.
Brede Å – Snæblen findes nu i et lille antal eller er forsvundet.
Vidå – stadig en levedygtig bestand, godt 3000 individer i 2018.
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  Vandløbsrestaure
ring optager folk i alle 
aldre – og fremtidens 
lystfiskere yder også.
Foto: NielsÅge Skovbo

  Udplantning af 
vandranunkel i et 
restaureret vandløb. 
Foto: DTU Aqua

  Skarven lever af fisk 
og æder alle typer af 
fisk, der findes der, 
hvor den jager, som 
fx ulke, kutlinger, 
fladfisk og ørreder. 
Foto: J. Madsen/Biopix
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desværre gået meget tilbage – men der 
er stadig bestande i Vidå og Ribe Å, som 
forhåbentlig kan øges i antal som følge af 
de mange restaureringer.

Fortsat udvikling?
Hvis man ser tilbage på alle de gode tiltag, 
der er gjort for at forbedre miljøet i vand-
løbene de seneste 20 år, og den meget 
positive udvikling især laksebestandene har 
vist, kunne man jo tro at denne udvikling 
bare fortsætter. MEN der er desværre kom-
met en slange i paradiset og det er en flot, 
sort fugl - nemlig skarven. Efter at skarven 
ændrede sine fødesøgningsvaner for snart 
ti år siden og begyndte at jage i både små 
og store vandløb, har meget ændret sig. 

Prædation
Først og fremmest er skarvens prædation 
gået meget hårdt ud over de stationære 
vandløbsfisk som stalling og bækørred. 

Disse to arter findes nu kun i meget 
mindre bestande end før. På trods af 
forbedrede forhold i vandløbene, når kun 
ganske få at overleve indtil voksenalderen, 
da de simpelthen bliver ædt, inden de 
når at blive voksne. Derudover har de 
nyeste undersøgelser vist, at skarven 
både er meget hård ved de udvandrende 
lakse- og ørredungfisk (kaldet smolt) samt 
at skarvprædationen også er høj for de 
helt unge laks og havørreder i åen. Dette 
betyder, at der bliver produceret betydeligt 
færre smolt, og at ca. halvdelen af de 
smolt, der kommer afsted, bliver ædt af 
skarv. Derfor kan man sige, at skarvens 
prædation har størst betydning for 
bestandene af stalling og bækørreder, men 
at også laks og især havørred er meget 
negativt påvirket. Der er også dokumenta-
tion for, at skarverne æder en del voksne 
snæbler i åerne, men hvor stor betydning 
det har for bestanden er ikke undersøgt.

Løsninger?
Fremtiden for fiskene ser lys ud, hvis man 
kan finde måder at kontrollere skarvpræda-
tionen i vandløbene og med nye politiske 
signaler omkring jordfordeling og beskyttel-
se af ådalene, kan de danske vandløb måske 
fortsætte med at blive bedre. Der er stadig 
et stort uudnyttet potentiale for at genskabe 
passage helt ud i de øverste grene af syste-
merne og for at øge den fysiske variation i 
åerne til gavn for både planter og dyr.

I Danmark er vi heldige at have både 
sagkundskab og erfaring på restaure-
ringsområdet og samtidig en hel lille hær 
af frivillige, der gerne hjælper til. Hvis vi 
formår at udnytte det fremover, kan vores 
åer igen blive de livgivende blodårer i 
landskabet, som de engang var. 

Læs mere om fisk og fiskepleje på 
www.fiskepleje.dk

 Om skarven
Skarven er en karakteristisk fugl, som ses 
mange steder langs de danske kyster og ved 
de større søer. Den fouragerer også hele året 
rundt i små og store vandløb. Fjerdragten er 
helt sort, men i pragtdragten har den dog 
hvide ansigtstegninger og en hvid lårplet.

Levested
Skarven lever i Europa, Asien, Afrika, Ocea-
nien samt Grønland og det østligste Nord-
amerika. I Danmark yngler skarven typisk ved 
fjorde, lavvandede kyster og ved større søer. 
De største kolonier findes ved Tofte Sø i Lille 
Vildmose, på Vorsø i Horsens Fjord og ved 
Brændegårds Sø på Sydfyn. I de kolonier, hvor 
rederne placeres i træer, kan mængden af af-
føring (guano) være så stor, at den dræber de 
træer, som rederne er placerede i. Skarven er 
kontroversiel på grund af dens levevis og valg 
af fødeemner. 

Føde
Skarvens føde består af fisk, som den 
jager under vandet. Fjerdragten er specielt 

tilpasset denne jagtform, idet skarvens 
fjerdragt tillader, at der trænger vand ind 
mellem fjerene. Det betyder, at skarven 
ikke skal kæmpe mod opdrift under 
jagten. En konsekvens af, at fjerdragten 
ikke er vandskyende, er, at skarven er 
nødsaget til at bruge tid på at lufttørre 
fjerdragten efter svømmeturen. Det sker 
ofte med karakteristisk udbredte vinger.

Danmarks skarvkolonier er blevet fulgt 
hvert år, siden arten genetablerede 
sig som ynglefugl i Danmark i 1938. 
Rederne i alle kolonier er blevet talt hvert 
år siden 1980’erne. I årene 1993-2006 
svingede antallet af skarvreder i Danmark 
mellem 36.500 og 42.500 reder. Dan-
marks skarvbestand toppede omkring 
år 2000 med rundt regnet 42.500 par. 
I 2017 blev der talt 33.186 skarvreder i 
Danmark fordelt på 80 kolonier.

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening
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TEKST:  
Søren Møller 
Formand for styregruppen for Collective Impact 
– Fremtidens bæredygtige landskaber

Åerne går over  
deres breder – igen

Vi har store problemer med for meget 
vand, åer og vandløb går over sine 
bredder og skaber oversvømmelser og 
sætter kældre under vand i lavtliggende 
områder. Nedbørsmængden er stigende, 
og det kommer både som skybrud og som 
længere regnperioder med meget nedbør. 
Mange steder står grundvandet meget 
højt og skaber problemer. Vand har vi nok 
af - og det er jo godt, hvis vi bare har det 
de rigtige steder.

Vi kommer til at gentænke brugen af vores 
ådale. Problemerne kan ikke bare løses med 
traditionel grødeskæring og uddybning 
af åen. Der er brug for samlede planer, så 
løsninger opstrøms ikke forringer vilkårene 
nedstrøms, og så klimatilpasning ikke 
forværrer vandmiljøet, men forbedrer det.

Der er marker, huse og andre bygninger 
som er så udsatte og så dyre at beskytte 
på traditionel vis, at det ikke giver nogen 
mening at blive ved. De første, der 
kommer med det budskab, er forsikrings-
selskaberne, som afslår at forsikre.

Vand er godt for naturen
Det vand, som løber ned i ådalen, falder 
jo over hele landskabet, og der sker en 

vis udvaskning af kvælstof og fosfor. Når 
vandstanden stiger, så er der områder som 
ikke kan komme af med drænvandet. Nu 
er der ikke noget, som er så galt, at det 
ikke er godt for noget: I oversvømmede 
områder nedfældes kvælstof og fosfor, og 
hvis det er tørvejord, som er oversvømmet, 
falder udledningen af drivhusgasser herfra 
voldsomt. Det er derfor, vi etablerer våd-
områder og genetablerer lavbundsarealer.

Ønsker og krav til naturen
Vi har jo brug for produktion af fødevarer, 
rent vand og plads til grøn energiproduk-
tion i landskabet, vi vil også gerne have 
mere skov og natur med plads til både 
planter og dyr i så stor mangfoldighed 
som muligt. Teknologirådet har fremskre-
vet alle ønskerne til vores landskab og 
kunne konkludere, at hvis alle politiske 
ønsker skal opfyldes, så mangler vi et 
areal på størrelse med Fyn!

Der er grund til, at vi tænker os godt om 
og prøver at tage højde for alle aspekter 
og foretager en afvejningen, der giver 
mening i den lokale sammenhæng. Det 
lyder jo som definitionen på planlægning. 
Landskabet tilhører os alle sammen, 
samtidig med at nogle er lodsejere og har 

købt og betalt for det. Sådan er det også 
med byen, hvor vi alle er borgerne, men 
nogle er grundejere.

De store åers udfordringer
Et eksempel er Storåen, der oversvømmer 
bymidten i Holstebro med store tab til føl-
ge. Det er et eksempel, der understreger 
ådalene som nøglen til helhedsorienterede 
løsninger mellem land og by. Mange af 
vores byer er placeret strategisk ved ådale, 
fordi vand altid har været vigtigt for al 
menneskelig aktivitet. De samme byer er 
i dag truet af oversvømmelser, når vandet 
går over sine bredder ved skybrud og 
koblet regn. Det er en trussel, som vil blive 
større i takt med øget grundvandsstand 
og havstigninger.

Eksempler fra hele landet
Ved Kongeåen er der tilsvarende udfordrin-
ger, som Esbjerg Kommune og Sydvestjysk 
Landboforening ønsker at løse i fællesskab. 
Problemet er finansieringen! Et eksempel 
på det er, at i et delområde med 23 
lodsejere, der har oversvømmelsestruede 
arealer, er der samlet pant i deres arealer 
for ½ milliard kroner. Det er pant, der er 
forudsat betalt tilbage med en produktion, 
som ikke kan lade sig gøre inden for få år. 
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Hvad er Collective Impact?
TEKST: Søren Møller og Helga Grønnegaard
hhv. formand og sekretariatsleder, Fremtidens bæredygtige landskaber

Nogle samfundsproblemer er for kom-
plekse til, at én organisation eller person 
kan løse dem alene. Fælles problemer skal 
løses i fællesskab på tværs af interesser og 
aktører. Og de skal løses med det langsig-
tede mål og den varige forandring for øje.

Collective Impact er en ny arbejdsform til 
at løse fælles udfordringer i fællesskab. 
Med Collective Impact arbejder alle, der 

bør og kan, sammen hen imod en række 
fælles, langsigtede og målbare mål. Det 
handler om at skabe forandring, der både 
kan ses og mærkes.

Collective Impact-samarbejder er ikke 
snakkeklubber eller tænketanke. Det er 
handletanke.

Tre problemfelter har været i fokus:

Fremtidens bæredygtige landskaber
Hvordan sikrer vi, at brug af det åbne land både gavner landbrug, natur og 
vandmiljø – og samtidig skaber bedre muligheder for attraktiv bosætning og 
fritidsliv? Vi vil skabe løsninger, hvor interesserne mødes og dermed bedre indfrier 
samfundsgevinsterne ved brugen af vores arealer.

Bygningsarven i landdistrikterne
Hvordan kan vi bevare en del af bygningsarven og samtidig bruge den som 
løftestang for lokal udvikling og livskvalitet? Vi sætter mål og udvikler løsninger, 
der kan passe på og udvikle bygningsarven på landet.

Rummelighed for alle
Vi lever i en tid, hvor vi bor og lever mere opdelt – det har en konsekvens for den 
sociale inklusion. Hvordan kan vi indrette og nytænke vores byer, arbejdspladser 
og lokalmiljøer og derigennem fremme social inklusion for alle – til gavn for alle? 
Vi vil vise nye veje til udvikling af de steder, vi opholder os.

Foto: Destination Sydvestjylland

Foto: Ulrik Pedersen/Tøndermarsk Initiativet

Foto: Ulrik Pedersen/Tøndermarsk Initiativet
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Fremtidens bæredygtige landskaber
TEKST: Søren Møller og Helga Grønnegaard
hhv. formand og sekretariatsleder, Fremtidens bæredygtige landskaber

Brug for nytænkning
Parterne i Fremtidens bæredygtige landskaber 
(indtil 2020: Det åbne land som dobbelt ressour-
ce) arbejder sammen om, hvordan vi sikrer, at 
brugen af det åbne land gavner landbrug, klima, 
natur og vandmiljø og samtidig skaber bedre mu-
ligheder for attraktive landdistrikter og friluftsliv. 
Målet er at skabe løsninger, hvor interesserne 
mødes - på tværs af sektorer, nationale og lokale 
interesser og med langsigtede mål.

Vision
I 2022 iværksættes en stor jordreform i Danmark, 
som vil rulle hen over landskabet i løbet af en 
årrække. Jordfordeling, der gennemføres ud fra 
multifunktionelle hensyn, vil være et centralt 
redskab. Reformen er den største reform siden 
landboreformerne for 200 år siden, og den vil 
skabe en høj grad af enighed om brugen af det 
åbne land mange år frem.

JORDREFORM 2022
Det åbne land skal gavne alle

Miljø

Bidrager jordstykket til rent 
drikkevand og god vandkvalitet?

Natur

Giver jordstykket plads til 
variation i naturen?

Fritid

Er der adgang ud i landskabet?

Økonomi

Er jordstykket økonomisk 
rentabelt?

Udvikling

Er der plads til at leve og bo?

Klima

Bidrager jordstykket til at 
reducere drivhusgasser og 
risiko for oversvømmelse?

Et områdes potentiale måles på 6 parametre. 
Hvert parameter får point fra 1-5, som viser, hvad 

området er bedst til. Ingen parametre må have 
negativ værdi. Et område skal kunne bruges til 

flere formål på en gang.



33

Nationalpark Vadehavet

Løsningerne lader sig derfor kun gøre i tæt 
samspil med finanssektoren.

Gudenåen
I forhold til Gudenåen og andre ådale i 
hele landet og de stigende vandmasser, 
så står vi overfor et problemkompleks, 
som i omfang og kompleksitet kan 
sammenlignes med udfordringerne i 
København i 1980’erne eller udfordringer 
med ghettobebyggelser. Problemerne er 
resultatet af tidligere tiders handlinger, og 
der findes ingen enkle løsninger. Der er 
brug for en samlet plan for sanering og 
udvikling af området, så problemer løses 
og nye værdier skabes.

I Gudenådalen er der huse, som skal fjer-
nes, landskaber som skal skifte karakter 
og anvendelse, vandløb som skal føres 

tilbage til oprindelig slyngning, og gøres 
det rigtigt, kan der skabes mere natur, 
bedre miljø og større attraktivitet for både 
bosætning og erhvervsudvikling.

Landskabsfornyelse
VI bliver nødt til at tænke planloven 
mere sammen med flersidige formål som 
klima, miljø, landbrugets rentabilitet, 
biodiversitet, rekreativ adgang til naturen 
og landdistriktsudvikling. Vi bliver også 
nødt til at koble planlægningen sammen 
med stærke virkemidler til at udmønte 
planerne. Ellers risikerer de at samle støv, 
alt imens problemerne vokser. Vi er nødt 
til at udvikle rammer og redskaber til land-
skabsfornyelse i stil med den byfornyelse, 
som vi har gennemført i de store byer, og 
som der i alt er brugt 80 mia. kr. på siden 
1980 og frem til nu.

  Bag digerne sam
les bagvandet langs 
åerne, og i længere 
perioder med blæst 
fra vest er sluserne 
ikke åbne og vandet 
kan ikke komme 
ud i Vadehavet. 
Her Jedsted Engvej 
ved Kongeåen 
oversvømmet. 
Foto: Asbjørn Holm
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Gennemførte projekter
Skjern Å-projektet er Danmarks hidtil 
største naturgenopretningsprojekt og 
blev gennemført i perioden 1999-2003 
for at genskabe åens rensende effekter 
og forbedre områdets rekreative værdier. 
Projektet genslyngede den tidligere udret-
tede Skjern Å og omdannede ca. 2.200 
ha afvandede lavbundsarealer til våde 
enge, rørsump og sø. Resultatet er en 
god forretning for samfundet med netto 
overskud på knap 238 mio. kr. Det skyldes 
gevinster ved adgang til friluftsliv, tilba-
geholdelse af kvælstof, fosfor og okker, 
forbedret lystfiskeri og øget biodiversitet. 
(Dubgaard 2018). Skjern Enge har som 
det eneste danske naturområde modtaget 
den europæiske pris: Europa Nostra. Euro-
pa Nostra har hædret projektet, fordi det 
har skabt gode vilkår for natur og dyreliv, 
til gavn for både mennesker og dyr.

Det er ikke nyt, at vi investerer tid og 
ressourcer i at bruge landskabet på nye 
måder. Genopretningen af Skjern Å skete 
blot få årtier efter, at udretningen var 
endeligt afsluttet.

Investeringer er nødvendige
Det vil koste nogle milliarder i investering 
over en længere årrække – men det vil 
være en god forretning for Danmark 
– meget bedre end ikke at gøre noget. 
Og det skal ske i tæt samspil med de 
mennesker, som bor og lever i landskaber-
ne. Men hvis vi kan lave byfornyelse og 
ghettoplaner, så kan vi jo også lave land-
skabsfornyelse og med den rigtige tilgang 
slå flere fluer med et smæk, når vi skal 
investere i klima, miljø og biodiversitet.

  Kongeåen løber over sine 
bredder hver vinter, og nogle år 
kan man se, at vandet står helt 
oppe ved Vilslev Kirke, hvor 
åens gamle slyngninger gik før 
udretningen i 1930’erne. 
Foto: Asbjørn Holm
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