


 

 

 

 

 

 12.1 Anbefaling 1: Skab den nødvendige 
forvaltningsmæssige ramme 



 12.2. Anbefaling 2:  

 ..... 

 Det anbefales i forbindelse med den 
kommende revision af vandløbsregulativerne 
og udformningen af vand- og naturplaner først 
og fremmest at undersøge mulighederne for 
at bringe grødeskæringen til ophør. 



  

 12.4 Generelle anbefalinger til fremtidens 
miljøvenlige grødeskæring 

 ......  

 1. Sørg i fremtidens regulativer for, at 
grødeskæringen begrænses mest muligt 



 



  

 1.4 Retningslinjer 

 ..... 

 Retningslinjerne har bindende virkning over 
for myndigheders fysiske planlægning og 
administration 



 ..... 

 Vandløb 

 ..... 

 18) Vedligeholdelse af vandløb begrænses 
mest muligt og udføres kun i et sådant 
omfang, at det ikke hindrer opfyldelse af de 
fastsatte miljømål. 
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 Det er helt nødvendigt, at 
vandløbsloven fastlægger en 
ufravigelig prioritering, hvor 
mennesker går forud for en 

haletudse. 
 





 ..... 

 Ønsket om mindre grødeskæring samt 
anvendelse af strømrendeskæring indsnævrer 
det effektive profil, øger risikoen for 
sedimentation og fører, på grund af øget 
ruhed, til nedsat vandføringsevne  

 .....  



 

   

 ..... 

 I praksis anvendes ofte et såkaldt teoretisk 
skikkelses-regulativ, hvor der er fastlagt et 
bestemt profil med en tilføjelse om, at 
vandløbet kan afvige fra dette, hvis 
vandføringsevnen er den samme.  



 

 ....... 

 Sammenligningen mellem det nye og det 
regulativmæssige profil foregår som en 
strømningsberegning, hvor der antages et 
Manningtal som udtryk for vandløbets ruhed, 
typisk en værdi på 30. Imidlertid tages der ikke 
højde for grøde og andre typer forhøjet ruhed, 
og der er derfor risiko for, at den beregnede 
vandhøjde er mindre end den faktisk 
observerede.  





 Vandføringsevnebestemt skikkelse. 

 ........  

 De beregnede kontrolvandspejle er ikke 
nødvendigvis genkendelige i vandløbet, da 
beregningen er ”teoretisk”. 
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 Kontrolmetoden for 
vandløbsregulativer  

  SKAL være retvisende  

  for de faktiske forhold. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Uddrag af powerpoint: Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen, Professor Torben O 
Sonnenborg, Professor Jens Christian Refsgaard, GEUS: ”Danske Vandløb Seminar, Gefion 
Sorø, 19. Marts 2015. Klimaeffekter på vinter- og sommermaksimum afstrømninger i 
vandløb.” 

 



 Der er en klar konflikt mellem en forvaltning, 
der kan føre til nedsat vandføringsevne og et 
stigende vandføringsbehov. Der er derfor 
behov for at overveje om de nuværende 
regulativmetoder i praksis imødekommer 
vandløbslovens formål om afvanding nu og i 
fremtiden.  
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 Den reelle vandføringsevne 
skal tilpasses til at sikre 
effektiv afvanding ved 

fremtidens 
afstrømningsmængder 


