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1.0 Indledning og sammenfatning

Delrapport 4 er ment som et idekatalog for løsningsmodeller, der omfatter faunapassage,
vandindvinding og afgitring ud fra de krav og anbefalinger, der er fremført i de øvrige delrapporter.
Med henblik på at optimere faunapassagen er de væsentligste:

1. Altid mest vand i faunapassagen.
2. Fast, mindre vandindtag til dambruget.
3. Indgangen til faunapassagen både op- og nedstrøms, skal være let at finde.
4. Vandindtaget indrettes, så indtag ikke kan overstige den tilladte mængde.
5. Vandindvinding bør altid foregå uden opstemning af vandløbet, hvilket giver den bedste

faunapassage.
6. Hvis opstemning ikke kan undgås, da med faunapassabelt stryg i selve vandløbet.
7. Kun undtagelsesvist omløbsstryg som faunapassage.
8. Faunapassager skal dimensioneres til hele åens vandføring.
9. Vandindtag og afløb på dambruget skal placeres tættest muligt på hinanden.
10. Dambrugsafløb skal om muligt indrettes diffust eller over en bred front.
11. Afgitringer skal placeres i flugt med vandløbsbredden, og de skal være så høje, at fiskene ikke

kan svømme eller springe over ved høje vandstande.
12. Afgitringer skal slutte tæt til bund og sider.
13. Indløbsgitter 1 mm. Hvis teknologien ikke tillader dette, da mindst muligt, dog max. 6 mm.
14. Afløbsgitter 1 mm. Hvis teknologien ikke tillader dette, da mindst muligt, dog max. 1 0 mm.
15. Hvor faldforholdene gør det muligt ved afløbet, kan indtrængningen forhindres ved frit afløb

over rist, hulplade, bioblok eller lignende eller gennem rør med meget stor hastighed som
samtidig er forsynet med 10 mm afgitring.

Når det drejer sig om udformning af selve faunapassagen er der i amterne opbygget en meget stor
erfaring gennem de sidste 15-20 år. Udviklingen er gået fra bygning at fisketrapper over etablering
af mindre omløbsstryg uden om stemmeværkerne til store stryg indbygget i selve vandløbet.

Fisketrapperne og omløbsstrygene, som ofte har en meget lille vandføring (<Qmm), har vist helt
utilstrækkelige til at sikre den generelle faunapassage, der er en forudsætning for at vandløbenes
målsætninger kan opfyldes.

I de senere år har indsatsen været koncentreret om projekter, hvor hele eller hovedparten af
vandføringen kan føres i faunapassagen. Hvor det har været muligt er stemmeværkerne helt fjernet
og vandløbet ført tilbage til et mere oprindeligt forløb med naturlige faldforhold, hvilket er den mest
optimale løsning.

Ved indvinding af vand til dambruget bør pumpeløsninger altid overvejes da det giver mulighed for
optimale faunapassageforhold idet vandløbet kan føres tilbage til sit naturlige leje. Det giver
ligeledes en meget enkel fordeling af vandet og en minimal strækning med reduceret vandføring
hvis pumpen er placeret så nær dambrugets afløb som muligt.

Ved mindre vandmængder (< 100 l/s) er indsivning en spændende mulighed, der giver fordele for
både fauna og dambrug.
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På de steder hvor der stadig ønskes en opstemning erstattes stemmeværkerne generelt af lange
overløbskanter. Overløbskanten har den fordel, at den er selvregulerende og ikke kræver pasning
ved varierende vandføringer. Strygindløbets åbning etableres således at der er en kontinuert bund,
hvilket gør , at bundlevende fauna kan passere uhindret.

Strygindløbets størrelse og overløbskantens højde afgør vandfordelingen mellem dambruget og
faunapassagen. Længden af kanten regulerer hvor store udsving i vandspejlet der kan accepteres.
Ofte er der et flodemål, der ikke må overskrides samtidig med, at der af hensyn til dambrugets
opbygning, skal stemmes så højt som muligt. Forskellige højder af overløbskanten giver mulighed
for forskellige vandindtag til dambruget.

I det omfang at den nye ret til vandindvinding nødvendiggør ombygning på selve dambruget, bør
det undersøges om det ved samme lejlighed er muligt at reducere opstemningshøjden.

Ved Vingsted Dambrug i Vejle Amt kunne stemmehøjden reduceres med 70 cm ved en ombygning
fra traditionelle damme til lange kanaler. Den reducerede stemmehøjde gav væsentligt bedre
forhold for faunapassagen, der også var langt billigere i anlægsomkostninger. Dambrugeren blev
økonomisk kompenseret for den reducerede stemmehøjde.

Af hensyn til kontinuiteten og driftsikkerheden af faunapassagen bør der kun i undtagelsestilfælde
etableres løsninger, der opretholder stemmeværker med manuelle (eller automatiske) stemmeporte.
Enhver deling af vandet mellem stemmeværk og faunapassage vil skabe falske lokkestrømme.
Omløbsstryg etableres med ind- og afløb umiddelbart op- og nedstrøms stemmeværket.

Når det drejer sig om den praktiske fordeling af vandet, er der ikke noget teknisk i vejen for at det
kan lade sig gøre, uanset hvilken fordeling det politisk bliver besluttet, der skal finde sted. Ved en
lang overløbskant kan vandspejlet holdes indenfor et snævert interval opstrøms dambrugets indtag.

Selve reguleringen bør foregå i dambrugets fødekanal i form af modstem udformet som
udskæringer eller som automatiske stemmeskodder. Vandløbet bør af hensyn til faunapassagen
friholdes for andre reguleringsbygværker end de fast etablerede overløbskanter/profiler.

Hvorledes de fremtidige udgifter i forbindelse med de nye vandfordelingsforanstaltninger skal
fordeles er p.t. uafklarede. Problemet er rejst i det juridiske afsnit af Delrapport 3. Det er dog klart,
at et godt samarbejde mellem dambruger og amter er forudsætningen for, at der kan findes
løsninger, der er til gavn for både naturen og dambrugeren.

Faunapassageudvalget har indhentet eksempler på anlægsomkostninger for at vurdere, hvad det
koster at etablere faunapassage. Eksemplerne er inddelt i flere forskellige overordnede typer.

På baggrund af sammenstillingen kan det konkluderes, at projekter hvor stemmeværket fjernes uden
at der etableres stryg, er billigere end øvrige faunapassager. Gennemsnitlig pris ca. 60.000 kr.
Såfremt det vælges, at etablere faunapassagen i form af stryg, er passagetype 3b
(Ringkjøbingmodellen) væsentligt billigst. Gennemsnitspris ca. 180.000 kr. Denne løsning har dog
karakter af omløbsstryg og bør kun vælges hvor bedre løsninger ikke kan gennemføres.

Hvis der ses bort fra projektet ved Løjstrup dambrug, er der ikke væsentligt forskel på de øvrige
anlægspriser, uanset valg af passagetype. Anlæg af en faunapassage med bevaret opstemningshøjde
koster omkring 200.000 - 400.000 kr. plus evt. udgifter til projektering og tilsyn.
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Der er dog meget stor spredning på priserne, da udgifterne er meget afhængige af de lokale forhold.

Skærpede regler for afgitring med krav om 6 mm eller 1 mm åbninger ved vandindtaget er en stor
udfordring. De eksisterende erfaringer med afgitringer mindre end 10 mm er få men lovende.
Johnson filter er beskrevet fra udlandet men ikke afprøvet og tilrettet danske vandløb. Det er et
område, hvor der snarest bør iværksættes forsøg til udvikling af brugbare løsninger.

Eksempel på ny faunapassage ved Gryde Å Dambrug. Foto Per Søby Jensen
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2.0 Valg af fremtidige faunapassageløsninger

2.1 For opstrøms passage:

Da dambrugene i sin tid blev oprettet, var det i de fleste tilfælde med en indbygning af en
fisketrappe i hovedstemmeværket. Det var typisk fisketrapper af modellen ”modstrømstrappen”
eller ”bassintrappen”, der blev indbygget i dambrugenes stemmeværk.

Mange undersøgelser af disse fisketrapper har efterfølgende vist, at de fungerer dårligt, og at det
kun er et fåtal af de absolut stærkeste laksefisk, som finder forbi stemmeværket mens andre arter
forhindres i deres opstrøms vandring.

Nedenstående principskitse i fig. 1 der illustrerer en ”Traditionel dambrugsopstemning med
indbygget fisketrappe” må betragtes som en utidssvarende dambrugsmodel der ikke kan leve op til
de miljømæssig krav og normer som stilles til vore vandløb i dag. Modellen er derfor kun medtaget
af historiske grunde og skal udelukkende illustrer de ulemper der er ved den ”traditionelle
dambrugsopstemning”

Traditionel dambrugsopstemning
med indbygget fisketrappe

Udløbsristen har en gitterafstand
på 30mmeller derover.

Forkert placering af
dambrugets udløbsrist

Fødekanal

Ørreddam

Bundfældningsbassin

Forkert placering af dambrugets
udløb i forhold til fiskepassagen
ogfrislusen.

Skævvandfordelingmellem
åen ogdambruget.

Oprindeligt vandløb

Reduceret vandføringpåen del af
åens hovedløb (”dødå-strækning”) Forkert placeringaf fiskepassetsudløb

i forhold til åens hovedstrøm.

Ringevandføringskapacitet i fiskepasset -
ringe lokkestrømtil passagen.

Ikkefunktionsdygtig fiskepassage
pga. storevandhastigheder eller
vandspejlsfald mv.- Virker kun
delvist for destærkeste laksefisk.

Vandløb

Lang opstuvningszoneskaber ophobningaf
rovfiskogforsinkelsepå denedtrækkende
fiskearter oggiver forringede fysiske
forhold i opstuvningszonen

Skævvandfordelingmellemdambrug
(meget vand) og åen (lidt vand)
medfører atmange afde
nedtrækkendefisk føres indmod
dambruget.

Opstemningmedind-
bygget fisketrappe

Forkert placeringaf dambrugets indløbsrist
medfører at fiskder er ført i forkert retningog
vækfra hovedløbet - ikkefinder tilbage åen.

For stor gitterafstand i indløbsristen - 10mmeller
derover -medfører at en række forskellige fiskear-
ter bliver ført ind på dambruget oggår tabt.

Fig. 1. Principskitse for en ”Traditionel dambrugsopstemning med indbygget fisketrappe”
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For at kunne sikre fisk og anden fauna en god opstrøms vandring er der generelt to betingelser, som
skal være opfyldt:

1. Faunapassagen skal kunne lokaliseres af de optrækkende fisk, og
2. Faunapassagen skal kunne forceres/gennemsvømmes af alle de for vandløbet

hjemmehørende arter.

Det afgørende for, hvor nemt en faunapassage kan lokaliseres, er den aktuelle tildelte vandmængde
til faunapassagen. En stor vandmængde i passagen vil således resultere i en stor lokkestrøm for de
optrækkende fisk og smådyr. Vandføringen har derfor en meget stor betydning for, hvor godt en
faunapassage fungerer.

Et andet vigtigt forhold er placeringen af faunapassagens ind- og udløb if. andre vandstrømme. Det
er vigtigt at udløb fra faunapassagen placeres udfor (bedste løsning) eller opstrøms dambrugets
udløb. Ved uhensigtsmæssig placering af dambrugets udløb opstrøms faunapassagens udløb, vil der
være betydelig risiko for, at fisk og anden fauna fanges i en blindgyde ved dambrugets udløb.

For at fjerne den falske lokkestrøm fra dambrugets afløb, kan afløbet føres ud over en lang
overfaldskant således, at hastigheden på udløbsstrømmen fra dambruget reduceres kraftigt ( se fig. 2
før og efter etableringen af en bred overløbskant ved Gryde å Dambrug.)

Før etablering af overfaldskant: Efter etablering af overfaldskant:

Fig. 2. Før og efter etableringen af en bred overløbskant ved Gryde å Dambrug. Foto Per Søby Jensen.

Når fisk og fauna er kommet ind/op i faunapassagen, er det af stor betydning, at alle fisk og smådyr
på alle tider af året kan passere passagen rent fysisk.

Ved projekteringen af passagen må der derfor tages hensyn til strygets hældning, strygets
udstrækning, profiludformning og de heraf afledte vandhastigheder, der i sidste ende afgør hvilke
fisk og smådyr, der vil kunne passere faunapassagen.
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For at forbedre opstrøms passage for alle smådyr og fisk skal faunapassagen etableres som et
naturlignende stryg med f.eks. dobbeltprofil, lave vandhastigheder i siderne, flade skråningsanlæg
og mange strømlæ ved bunden og langs siderne.

I delrapport nr. 1 - kap. 7 er fiskenes krav til opstrøms fiskepassage behandlet og gennemgået.
Delrapporten angiver, at den bedste løsning for at skabe frie opgangsforhold er helt at fjerne
opstemningen og at få genskabt den oprindelige naturlige vandløbsdynamik forbi dambruget.

Se principskitse fig. 3. ”Fremtidens dambrugs- og passageanlæg uden opstemnings-anlæg”, hvor
dambrugets vandindtag foregår ved oppumpning af overfladevand fra åen eller fra en dræn- og
grundvandsforsyning så tæt ved dambrugets afløb som muligt.

Fremtidens dambrugs- og passageanlæg
uden opstemningsanlæg

Dambrugets vandindtag foregår ved oppumpning af overfladevand

fra åen eller en dræn- og grundvandsforsyning.

Naturlig vandløbsstrækning
udenopstemningsanlæg.

Slambassin

Ørreddamme

Fødekanal

Ny pumpestation til indvinding af
overfladevand fra åen -
En lille tremmeafstandved indløbsristen
medfører at fisk og smådyr bliver holdt
ude fra dambruget.

Ny forsyningsledning
til fødekanalen.

Vandløbsstrækningmed
ubetydeligt reduceret vandføring.

Der er kontinuitet i vandløbet
-fisk og smådyr har optimale op-
og nedgangsmuligheder.

Korrekt placering af dambrugets
udløbsrist - Udløbsrist med en
gitterafstand der forhindrer fisks
indtrængenpå dambruget - Lang
overløbskant ved udløbet fjerner
den "falske lokkestrøm".

Ingenopstuvningseffekt
opstrøms dambruget.

Returpumpeanlæg

Fig. 3. ”Fremtidens dambrugs- og passageanlæg uden opstemningsanlæg”,

I de tilfælde hvor det ikke er muligt at få fjernet dambrugets opstemning, bør følgende 4 krav til
passagen være opfyldt:

1. Faunapassagen skal dimensioneres i forhold til vandløbets størrelse
2. Faunapassagen skal være designet, så den tillader passage af de langsomt svømmende

fiskearter (individer) på alle livsstadier
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3. Passagen skal altid være i funktion, og skal fungere ved alle vandføringer i vandløbet
4. Indgangen til faunapassagen skal være let at finde for vandrende fisk

Se fig.4 på ”Fremtidens dambrugs- og passageanlæg med bevaret stemmehøjde”

Eksempel på fremtidens dambrugs - og
passageanlægmed bevaret stemmehøjde

Korrekt placering af
dambrugets udløbsrist.

Udløbsrist med en gitterafstand der for-
hindrer fisks indtrængen på dambruget.

Vandfordelingen mellem åen og
dambruget i sommerperioden sikrer
opstrøms faunapassage.

Fødekanal

Ørreddam

Bundfældningsbassin

Stor vandføringskapacitet i faunapassagen - god
lokkestrøm til faunapassagen.

Faunapassagen er funktionsdygtig for alle fiskearter
og små- dyr på alle tider af året og under alle
afstrømningssituationer.
Naturlignende strygmedmoderate faldforhold og
mange strømlæ.

Opstemningen forringer det naturlige
vandløb opstrøms. Den kunstige
opstuvning skaber ophobning af rovfisk
og forsinkelse på de nedtrækkende
fiskearter.
En evt. sænkning af opstemningshøjden
vil skabe en række miljømæssige
forbedringer opstrøms dambruget.

Vandfordelingenmellem dambrug og åen bør
være så god, at flest mulige af de nedtrækkende
fisk føres væk og uden om dambrugets
vandindtag.

Korrekt placering af dambrugets
indløbsrist medfører at fisk holdes ude i
åen og væk fra dambrugets vandindtag.

Korrekt placering af dambrugets
udløb i forhold til faunapassagen.

Lang overløbskant sikrer minimal
regulering ved faunapassage.

Vandindtag til
faunapassagen.

Lang overløbskant ved udløbet vil
fjerne den "falske lokkestrøm"
fra dambruget.

En lille tremmeafstand ved indløbsristen
medfører at fisk og smådyr bliver holdt
ude fra dambruget.

Returpumpeanlæg

Fig. 4 ”Fremtidens dambrugs- og passageanlæg med bevaret stemmehøjde”

Der foreslås generelt ikke etableret faunapassager med gradientfald større end 10 o/oo. Faldet i
større faunapassager ligger optimalt på omkring 5 -10 o/oo over det naturlige fald. Hvis det
naturlige fald i vandløbet er stort, som det ses i flere mindre vandløb i Østjylland, må faunapassagen
nødvendigvis etableres med mere end de 10 o/oo.

Endvidere må der ikke være kritiske vandhastigheder (f.eks. ”hydrauliske spring”) ved ind- og
udløb fra faunapassagen. Selv helt små vandspejlsfald/styrt i faunapassagen vil kunne forhindre
svagtsvømmende og ikke springende fiskearter samt smådyr i at nå op forbi opstemningsanlægget.

Udvalget skal desuden foreslå at, fremtidens faunapassager bør etableres med et selvregulerende
bygværk, såfremt det fortsat er nødvendigt med en opstemning. Et sådant bygværk vil fortrinsvis
være i form af en lang overløbskant, der sikrer, at frivandet tilføres faunapassagen samtidig med at
vandspejlet opstrøms ikke stiger mere end tilladeligt. (se fig. 4).
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Konklusion:

For kunne sikre fisk og smådyr en gunstig opstrøms vandring, skal udvalget foreslå følgende 3
prioriterede faunapassagemodeller:

1. prioritet Nedlæggelse og fjernelse af dambrugets opstemningsanlæg (Fig.3).
Dambrugets vandindtag foregår ved oppumpning af overfladevand fra åen
eller fra en dræn- og grundvandsforsyning.

2. prioritet Etablering af naturlignende faunapassage, der kan rumme alt frivand.
Dambrugets opstemningshøjde bevares helt eller delvist, og ombygges til stryg
i eller ved vandløbet. (Fig.4).

3. prioritet Etablering af naturlignende faunapassage i eller ved vandløbet, der kan rumme
en stor frivandsafstrømning. Dambrugets opstemningshøjde bevares helt eller
delvist. Stemmeværket bevares til aflastning i absolut ekstreme
afstrømningssituationer (situationer mellem medianmaksimum og 10 års
maksimum) Omløbsstrygets ind- og udløb bør placeres så tæt på
stemmeværket som teknisk muligt.

2.2 For nedstrøms passage:

Tilsvarende opstrøms faunapassage har vandføringen afgørende betydning for resultatet af den
nedstrøms faunapassage. En stor frivandsmængde uden om dambruget/opstemningen vil på samme
vis sikre en gunstig nedstrøms passage.

Et andet vigtigt forhold er placeringen af faunapassagens indløb if. andre vandstrømme, specielt
placeringen af dambrugets vandindtag. Det er vigtigt at indløb til faunapassagen placeres udfor
(bedste løsning) eller nedstrøms dambrugets vandindtag.

Ved uhensigtsmæssig placering af faunapassagens indløb opstrøms dambrugets vandindtag, vil der
være betydelig risiko for at nedvandrende smolt, gydefisk, blankål og anden fauna fanges i en
blindgyde ved dambrugets indløb.

Dambrugets vandindtag kan på samme vis som dambrugets afløb sløres ved at etablere en lang
overløbskant ind til fødekanalen. De nedtrækkende fisk vil ikke så tydeligt ”mærke/ fornemme” det
diffuse vandindtag til fødekanalen, som sker hen over overfaldskanten.

Eksempelvis er der ved vandindtaget til Sandfær Dambrug i Lilleåen i Ringkjøbing Amt, etableret
en ca. 30 m lang overfaldskant, hvor ca. 2-3 cm vandspejl løber hen over overfaldskanten og ind på
dambruget, se fig. 5.
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Fig. 5. Vandindtag til Sandfær Dambrug foregår over en ca. 30 m lang overfaldskant. Billedet er taget i
opstrøms retning. Foto Per Søby Jensen.

En række undersøgelser af de nedstrømstrækkende smolt og ungfisk har vist, at opstemningshøjden,
og den heraf afledte opstuvningszone opstrøms dambruget, kan have en uheldig påvirkning af
smoltens overlevelsesrate.

En fjernelse af dambrugets opstemningsanlæg vil derfor være det mest optimale med hensyn til at
sikre fiskenes nedstrøms vandring.

2.3 Økonomi

Faunapassageudvalget har indhentet eksempler på anlægsomkostninger for at vurdere hvad det
koster at etablere faunapassage. Eksemplerne er inddelt i følgende typer:

1. Fjernelse af stemmeværk – indvinding på ”flad strøm” uden at vandløbet stemmes op for at lede
vandet ind i dambrugets vandindtag.

2. Fjernelse af stemmeværk og etablering af stenstryg - evt. med en lavere stemmehøjde i vandløbet.

3. Etablering af stryg/omløb ved fortsat opstemning og et fast styrende vandspejl.

3a. Stryg dimensioneret til hele vandløbets vandføring inkl. de naturlige vandføringsvariationer.
Evt. fast mindre vandafgivelse til dambruget.
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3b. Stryg/omløbsstryg dimensioneret til hele vandløbets vandføring inkl. de naturlige
vandføringsvariationer - med indbygget overfaldskant på den nedre del af stryget ved større
vandføringer ("Ringkjøbingmodellen"). Evt. fast mindre vandafgivelse til dambruget. Resterende
frivand over stemmeværk.

3c. Omløbstryg dimensioneret til fast mindre vandføring, eksempelvis halvdelen af
medianminimum. Frivand over stemmeværk.

4. Kammertrapper.

5. Modstrømstrapper.

Oplysningerne indeholder kun udgiften til selve anlægsarbejdet men uden omkostninger til
projektering, tilsyn og evt. erstatning for vandafgivelse. Udgiften er angivet i nettopriser uden
moms eller merudgift for dambrugeren.

Priserne er ledsaget af oplysning om opstemningshøjde, vandløbets naturlige bundbredde ved
stemmeværket (ikke nedstrøms i den "døde" å), maksimalvandføring (den højeste
dimensionsgivende vandføring) samt strygets fald.

For at kunne øge antallet af projekter som kan inddrages i sammenligningen, er der tillige indhentet
oplysning om tilsvarende projekter ved mølleopstemninger. Indsamlingen viser følgende
gennemsnitlige nettopriser i kroner:

Passage type 1 2 2 (uden
Løjstrup)

3a 3b 3c 4 5

Gennemsnitspris 60.333 623.636 426.000 301.875 178.000 390.214 300.000 261.667

Standardafvigelse 28.190 697.514 251.361 235.098 45.000 234.298 200.000 285.000

Tabel 1. Gennemsnitlige anlægspriser for forskellige faunapassagetyper baseret på udførte
projekter. Projekterings- og tilsynsudgifter er ikke indeholdt. (Der er kun angivet priser for de
typer, hvor der er indberettet mere end 2 eksempler.)

Under type 2 er der indberettet et dambrug, hvor anlægssummen er væsentlig større end samtlige
andre. Det drejer sig om Løjstrup Dambrug, som kostede 2.200.000 kr. Anlægsprisen for type 2 er
derfor både beregnet med og uden Løjstrup dambrug.

På baggrund af sammenstillingen kan det konkluderes, at projekter hvor stemmeværket fjernes uden
at der etableres stryg, er billigere end øvrige faunapassager. Såfremt det vælges, at etablere
faunapassage er passagetype 3b (Ringkjøbingmodellen) væsentligt billigst. Disse har dog karakter
af omløbsstryg. Hvis der ses bort fra projektet ved Løjstrup dambrug, er der ikke væsentligt forskel
på de øvrige anlægspriser, uanset valg af passagetype. Anlæg af en faunapassage med opstuvning af
vandet (type 3 –6) koster omkring 200.000 - 400.000 kr. plus evt. udgifter til projektering og tilsyn.

Ud fra tidligere projekter må det forventes, at de samlede projekterings- og tilsynsudgifter
gennemsnitligt kan opgøres til ca. 100.000 kr. for gennemførelse af et passageprojekt.
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3.0 Vandfordeling mellem dambrug og faunapassage

3.1 Praktiske eksempler på fordeling af vandet mellem dambrug og faunapassage inkl.
økonomioverslag:

Inden 1. april 2005 vil det blive nødvendigt at skulle gennemføre en række nye
reguleringsforanstaltninger ved dambrugenes vandindtag, således at den fremtidige udmeldte og
godkendte vandmængde til dambruget kan sikres.

Den fremtidige vandtilledning til dambrug og faunapassage bør være så ”selvregulerende” som
teknisk muligt. Det vil sige, at der generelt bør være så få former for regulerings-anordninger både
ved vandindtaget til faunapassagen og ved vandindtaget til dambruget.

I de tilfælde hvor en ny vandindvindingstilladelse nødvendiggør en ombygning og dambruget
hermed ikke ville have samme behov for opstemningshøjde i vandløbet, bør eksisterende
stemmeværker sænkes eller fjernes.

I de nedenstående 4 opstillede scenarier, der er opstillet i helt vilkårlig rækkefølge og uden
prioritering, anskueliggøres forskellige modeller for, hvordan den praktiske fordeling af vandet
mellem dambrugene og faunapassagerne, kan gennemføres efter 2005. Flere af de opstillede
modeller kan evt. kombineres.

Det er forsøgt at beskrive både fordele og ulemper ved de forskellige reguleringsmodeller - både for
erhvervet og for vandmiljøet.

Fig. 6. Eksempel på vandfordeling med analoge indløbstværsnit (Herborg Dambrug). Foto Per Søby Jensen.
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3.2 Scenarium 1:

Fordeling af åens vand mellem dambrug og faunapassage gennem analoge indløbstværsnit –
fast indløbsprofil ved strygindløbet og fast udskæring med modstem ved indløb til fødekanal.

Ved henholdsvis faunapassagen og fødekanalen skal der etableres analoge ”indløbskasser”. Dvs.
ens tværsnit og ens fald over en længere indløbsstrækning. For at sikre helt ens fald- og
koteforhold ved begge indløb, bør der etableres helt ens ”ind- og udløbstværsnit” ved begge
tilløbsstrækninger. (Se fig. 6 og 7) .

Fig. 7. Plantegning for fordelingsbygværk og stryg ved vandindtag til Herborg Dambrug

Begge tilløb, der er anlagt med samme tværsnitsdimensioner og indløbskoter, er tilpasset
således, at når flodemålet lige akkurat overholdes, vil der løbe 50 % af Q-medianminimum
(Qmm) i hver tilløbsstrækning.
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Hvis vandføringen falder til under Qmm vil vandet forsat blive delt ligeligt og vandstanden i åen
opstrøms stemmet vil efterfølgende falde ned under det godkendte flodemålsniveau.

I disse situationer, skal dambrugeren, for overholdelse af loven, pålægges at opretholde et
godkendte mindsteflodemål. Dette kan f.eks. ske ved at etablere et modstem ved indløbet til
fødekanalen således, at der altid som minimum løber 50 % af medianminimumsvandføringen i
faunapassagen.

Modstemmet kan med fordel indrettes som automatisk stemmeskod, som drosler ned for
dambrugets vandindtag, når vandstanden begynder at falde under mindsteflodemålet opstrøms
hovedstemmeværket.

Øvre begrænsning af dambrugets vandindtag:

Tværsnittet i indløbet til dambrugets fødekanal skal udformes til at føre den fastsatte
vandmængde (eksempelvis 50 % af Qmm) for dambruget, når det styrende vandspejl opstrøms
stemmeværket netop overholdes.

Såfremt det er muligt at fastsætte et nyt vandspejlsinterval på eksempelvis 10-20 cm over eller
under det normalt styrende vandspejlsniveau, kan den øvre begrænsning af dambrugets
maximale vandindtag, bestå i den øgede trykhøjde opstrøms dambrugets vandindtag.

Hvis der eksempelvis kan fastsættes et nyt vandspejlsinterval på op til 20 cm over det styrende
vandspejlsniveau, vil faunapassagen, såfremt der er etableret en lang fast overløbskant ved
stryget, bortlede langt størstedelen af den tilstedeværende vandmængde ved stemmeværket.

Såfremt dambruget får tilladelse til at tage yderligere vand ind end ½ Qmm, eksempelvis ved
større afstrømninger end Qmiddel, kan der foretages en udvidelse af dambrugets øvre
indløbstværsnit, således at dambruget tildeles yderligere vand, når vandstanden overskrider det
fastlagte flodemålsniveau. (se fig. 8 ” Eksempel på vandfordeling mellem dambrug og
faunapassage når vandføringen er større end Qmm).
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Fig. 8. Eksempel på vandfordeling mellem dambrug og faunapassage, når vandføringen i åen er
større end Qmm .

Til kontrol af om der løber de godkendte 50 % af Qmm i stryget, bør der samtidigt etableres en
fast og målbar skalapæl på den øvre del af stryget.

Ved at gennemføre en række vandføringsmålinger og evt. justering af indløbstærsklen ved
strygindløbet, kan det nøjagtige vandspejl ved 50 % af Qmm fastsættes, og den samhørende
vandstand kan efterfølgende aflæses på skalapælen.

Fordele:

• Modellen giver stor overskuelighed mht. den aktuelle vandfordeling mellem dambrug og
faunapassage. Modellen vil derfor være nem for vandløbsmyndigheden at administrere i
praksis.

• Der vil være minimale muligheder for uretsmæssigt at ændre på vandfordelingen mellem
dambrug og faunapassage.

• Der vil være minimale driftsopgaver forbundet med modellen.
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Ulemper:

• I de perioder hvor vandføringen kommer ned under medianminimum vil dambrugeren
skulle sørge for at modstemme ind til dambruget, således at det godkendte flodemål
opretholdes.

• Vælges der etablering af automatisk stemmeskod ind til dambruget, vil det kræve en
række dyre anlægs- og driftsudgifter for dambruget.

• Fastsættelse af et nyt flodemålsinterval der evt. kan give risiko for afstrømningsmæssige
gener opstrøms (vandstandshævning) eller gener ved mistet stemmehøjde ved dambruget
(vandstandssænkning).

• Dyre anlægsforanstaltninger. Udgifterne vil variere for vandløbets størrelse. For et
vandløb med en medianminimumsvandføring på ca. 100 l/s vil ”fordelingsbygværkerne”
til henholdsvis dambrug og faunapassage, samlet kunne etableres for ca. 50.000 –75.000
kr.

• Kræver en del kalibrering af begge indløbsstrækninger.

• Med en forventet reduktion i gitterafstanden ved dambrugets indløbsrist, vil der blive et
øget energitab gennem afgitringen, som vil reducere dambrugets vandindtag. Denne
vandføringsreduktion fra indløbsristen vil skulle modregnes i den samlede vandfordeling
mellem faunapassage og dambrug.

Andre udformninger af indløbsbygværket vil kunne tilfredsstille andre fordelinger af vandet.

3.3 Scenarium 2:

Vandfordeling mellem dambrug og faunapassage ved hjælp af et fast pumpeindtag til
dambruget.

Vandindtaget til dambruget kan foregå ved, at der etableres en pumpestation (nr.1), der
hensigtsmæssigt kan placeres lige opstrøms dambrugsafløbet. Pumpestørrelsen ved pumpe nr. 1
bør være tilpasset til maksimalt at kunne indpumpe den tilladte vandmængde f.eks. 50 % af åens
medianminimumsvandføring (Se fig. 9 med eksempel på pumpeløsning).

Det eksisterende vandindtag til dambrugets fødekanal skal efterfølgende tillukkes,
stemmeværket nedlægges, og der oppumpes i stedet direkte ind i fødekanalen.
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Fig. 9. Eksempel på en pumpeløsning

Såfremt dambruget må indtage en større vandmængde i de nedbørsrige perioder (f.eks. når
vandføringen i åen kommer over Q-middel), kan der etableres en ekstra pumpe (nr. 2), som må
sættes i gang i disse perioder. (Se fig. 10 med eksempel på pumpeløsning ved Danforrels
vandindtag fra Højen Å.) To pumper giver også større driftssikkerhed.

Fig. 10. Eksempel på pumpeløsning ved Danforels vandindtag fra Højen Å. .Foto Jan Nielsen.
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I de tilfælde hvor de eksisterende terrænforhold og dambrugsopbygning tillader det, kan
pumperne med fordel placeres ved dambrugets nuværende afløb, således, at der fremover ikke
bliver nogen vandløbsstrækning med reduceret vandføring.

Fordele:

• Opstemningen kan nedlægges og der kan skabes optimale passageforhold, både i op- og
nedstrøms retning.

• Modellen giver god overskuelighed mht. den aktuelle vandfordeling mellem dambrug og
faunapassage. Vandfordelingen vil derfor være nem for vandløbsmyndigheden at
kontrollere i praksis.

• Der vil være minimale driftstilsyn ved faunapassagen

• Der vil kunne skabes bedre afgitringsforhold ved de nye pumpestationer, og herved
bedre nedstrøms passageforhold for smådyr og fisk.

• Kræver ingen kalibrering mht. til korrekt vandfordeling mellem dambrug og vandløb.

• Ingen stuvningseffekt på den opstrømsliggende vandløbsstrækning.

• Pumpestationen kan placeres således at længden af den ”Døde-åstrækning” bliver
minimal.

Ulemper:

• Kræver en række dyre anlægsforanstaltninger. Udgiften vil afhænge af dambrugets
tilladelige vandindtag og den pågældende løftehøjde mellem vandløb og fødekanal.
Prisen for levering og opsætning af pumpeløsning med en pumpekapacitet på 100 l/s og
en løftehøjde på 1 m kan overslagsmæssigt opgøres til ca. 70.000 kr.

• Der vil være kontinuerlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter til bl.a. el og slidtage mv.
Ved eksempelvis at skulle oppumpe 100 l/s fra åen, med en løftehøjde på 1 m, vil det
kræve et årligt strømforbrug på ca. 35.000 KWh, hvilket beløber sig til ca. 18.000 kr. i
eludgifter pr. år.

• Dambrugets produktionsform vil blive mere sårbar - ved f.eks. strømsvigt – modellen vil
derfor kræve etablering af nødstrømsgenerator og ekstra pumpemuligheder.

• Vandfordelingen mellem dambrug og vandløb vil være svær at styre, når åens vandføring
eksempelvis er under Qmm .
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3.4 Scenarium 3:

Fordeling af åens vand mellem dambrug og faunapassage gennem nye langsgående dræn- og
sivekanaler

Vælges det at bibeholde den nuværende stemmehøjde ved hovedstemmeværket, kan det
nuværende normale vandindtag erstattes af et nyt vandindtag, hvor vandet fra åen føres gennem:

a) Diffuse sivekanaler langs med åkanten eller direkte nedgravet i vandløbsbunden. (se fig.
11).

b) Direkte gennem nye langsgående filterrør der er udlagt i åens vandfase - f.eks. særlige
”Johnsonrør” (se fig. 12).

Fig. 11. Eksempel på vandindtag til dambrug via et kunstigt ”siveareal”
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Opstrøms dambrugets nuværende vandindtag, kan der etableres forskellige former for filtrerede
vandindtag, f.eks. gennem udlagte drænledninger direkte i eller i kort afstand fra åen.
Vandindtaget kan også foregå gennem et 5-10 m bredt siveareal langs åen (Se ovenstående fig.
11 med et eksempel på et ”siveanlæg”).

Filtre kan placeres ved eller opstrøms det nuværende vandindtag, hvis opstemningen ønskes
bevaret. Kan opstemningen nedlægges kan filtrene mere hensigtsmæssigt placeres umiddelbart
opstrøms afløbet og vandet pumpes til fødekanalen.

Fig. 12 Eksempel på vandindtag fra direkte fra åen via Johnsonrør

Fordele:

• Vandindtaget til dambruget vil være konstant året rundt, og modellen vil derfor være
nem for vandløbsmyndigheden at kontrollere i praksis. Vandføringen måles ved udløbet.

• Der vil være minimale muligheder for uretmæssigt at ændre på vandfordelingen mellem
dambrug og faunapassage.

• Der vil ikke være væsentlige driftsudgifter til mekaniske og tekniske anlæg
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• Stuvningseffekten opstrøms dambruget kan i visse tilfælde reduceres.

• Der vil være væsentligt mindre materialetransport ind til dambruget, hvilket vil reducere
behovet for oprensning af fødekanalen.

• Der vil formentligt være minimale driftstilsyn forbundet med modellen.

• Der vil kunne etableres en optimal afgitring mht. nedtrækkende smådyr og fisk.

• Vælges der et helt diffus vandindtag, f.eks. ved indsivning gennem vandløbskanten, kan
risikoen for sygdomssmitte på dambruget reduceres markant.

Ulemper:

• Dyre anlægsforanstaltninger (engangsinvesteringer). Anlægsudgifterne vil variere i
forhold til det pågældende vandforbrug ved dambruget. For et vandløb med en
medianminimumsvandføring på ca. 100 l/s vil et vandindtag (på 50 l/s) etableret i form
af ” Langsgående dræn- og sivekanaler, opstrøms stemmeværket”, samlet kunne
etableres for ca. 250.000 kr.

• Som følge af et begrænset vandindtag til dambruget, vil modellen formentlig kun kunne
anvendes ved mindre produktionsanlæg eller kombineret med øget recirkulering.

• Dambrugets vandforsyningssikkerhed kan periodisk blive mere sårbar - f.eks. ved
tilstopning af de opstrømsliggende dræn- og sivekanaler.

• Det må forventes, at de udlagte filterrør (f.eks. Johnson rør), vil kræve jævnlig rensning,
til sikring af den ønskede vandtilførsel til dambruget.

3.5 Scenarium 4:

Fordeling af åens vand mellem dambrug og faunapassage gennem nyt opstrømsliggende
vandindtag – vandet tages ind efter ”Fladstrømsprincippet eller eng-vandingsprincippet”.

Et stykke opstrøms dambrugets nuværende vandindtag, kan der etableres et nyt direkte
vandindtag fra åen.

Fra det nye opstrømsliggende vandindtag føres dambrugsvandet via en ny lang kanal- eller
rørstrækning til den nuværende fødekanal, der fremover aflukkes permanent ud imod åen.

Kanal- eller rørstrækningen anlægges med et væsentligt mindre fald end vandløbets. Herved kan
der ”opspares” en vis stemmehøjde i den nye fødekanal, og det nuværende opstemningsanlæg
kan nedlægges (Se nedenstående eksempel fig. 13).
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Fig. 13. Eksempel på vandindtag efter ”fladstrømsprincippet”

Ved det nye opstrømsliggende vandindtag, skal der etableres et nyt modstem, der maksimalt vil
kunne føre den tilladte vandmængde f.eks. 50 % af vandløbets Qmm (jfr. scenarium 1). Et
automatisk modstem ville kunne justeres således det gradvist lukkede ved mindre vandføringer
end Qmm i vandløbet. Der skal ligeledes etableres en ny afgitringskonstruktion indtil det nye
kanaltilløb.

Fordele:

• Modellen giver god overskuelighed mht. den aktuelle vandfordeling mellem dambrug og
faunapassage. Modellen vil derfor være nem for vandløbsmyndigheden at kontrollere i
praksis.



Delrapport 4
Tekniske løsninger for faunapassage, vandindtag og afgitring ved dambrug

23

• Der vil være minimale muligheder for uregelmæssige vandfordelinger mellem dambrug
og faunapassage. (Vandfordelingen kan laves analogt med scenarium 1)

• Der vil ikke være udgifter til drift af indløbspumper.

• Vandtilførslen til dambruget vil formentligt være jævn konstant og kontinuerlig året
rundt.

• Der vil kunne skabes relativt gode op- og nedstrøms passageforhold for smådyr og fisk
hvis vandindvindingen er relativt lille.

• Ingen stuvningseffekt på den opstrømsliggende vandløbsstrækning.

• Kræver forholdsvis ringe kalibrering af dambrugets indløbsstrækning mht. til korrekt
vandfordeling.

Ulemper:

• Kræver en række dyre anlægsforanstaltninger (engangsinvesteringer).

• Der skal sandsynligvis indgås en række nye lodsejeraftaler mht. etablering af den nye
fødekanal.

• Vil formentlig kun kunne anvendes ved mindre produktionsanlæg.

• Der vil kunne ske materialetransport til dambruget, hvilket medfører årlige
sandoprensninger i fødekanalen. Øget vedligeholdelsesarbejde med hensyn til bl.a.
grødeskæring i den nye tilløbskanal.

• Øget afstand til indløbsristen, vil medføre større tilsyns- og driftsarbejde, såfremt der
ikke etableres automatisk risterenser ved det nye indløb.

• Der vil være en længere vandindvindingspåvirket vandløbsstrækning i forhold til de
nuværende forhold.

• Kræver dispensation (naturbeskyttelsesloven m.fl.).
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4.0 Krav til op- og nedstrøms afgitring ved dambrug

Formålet med afgitringen ved dambrugenes ind- og afløb er at sikre en adskillelse mellem den
fauna, der ønskes bibeholdt i vandløbet og det vand, der ønskes anvendt til dambrugsdrift.

Dambrugene har i mange år levet med afgitringsbestemmelser, der foreskriver 10 mm afgitring i
indløb og 30 mm afgitring i afløb og i de senere år et krav om placering af ristene, så de flugter med
åbredden. Reglerne har primært sigtet på at sikre faunapassage for vandrende laksefisk. Jf.
delrapport 1 har de eksisterende bestemmelser vist sig utilstrækkelige til at holde selv større fisk
ude af dambrugene.

Hvis både fisk, fiskeyngel og større invertebrater skal holdes ude fra dambruget er en afgitring på
max. 1mm er nødvendig.

Hvis der alene ønskes afgitring for vandrende lakse- og ørredsmolt samt tilsvarende større fisk
vurderes det, at en 6 mm indløbsafgitring vil være tilstrækkelig.

Der er kun ganske få erfaringer med afgitringer der lever op til disse skærpede krav. Kan det i
praksis lade sig gøre, og i så fald med hvilken omkostning? Generelt kan det siges, at jo større
vandmængder, der ønskes indvundet gennem et givet filter jo større omkostning. Det vil derfor være
formålstjenligt at begrænse indvindingen fra vandløbet af hensyn til både økonomi og fauna.

Der bør snarest mulig iværksættes undersøgelser og pilotprojekter, der kan belyse muligheder og
økonomi på dette område. Vejle Amt er i gang med et forsøg med indvinding af å-vand på Ibsgård
Dambrug fra langsgående dræn opstrøms afløbet, kombineret med oppumpning til dambrugets
fødekanal. På Munkbro Dambrug i Ringkøbing Amt er der etableret en mikrosigte med 3 mm
hulstørrelse.

4.1 Typer af afgitring

Indløb
• Dræn-indtag
• Sigter
• Johnsons skærme
• Gitter af tremmer

Afløb
• Bioblokke
• Tromle
• Gitter af tremmer
• Vandhastighed

Den mest effektive adskillelse af vand og fauna er et ”indirekte” vandindtag gennem et
sand/grusfilter placeret i vandløbsbrinken eller direkte under vandløbsbunden. Her vil den reelle
”hulstørrelse” være meget lille og fisk og smådyr vil ikke blive skadet ved mødet med filteret. Er
sand/gruslaget tilstrækkeligt stort vil der yderligere være en øget beskyttelse mod sygdomskim fra
vandløbet.

Det skal undersøges hvilke filtertyper, der egner sig til opgaven. I første omgang gøres der forsøg
med et filter af Johnsontypen, dvs. med koniske åbninger ind gennem materialet, hvilket skulle



Delrapport 4
Tekniske løsninger for faunapassage, vandindtag og afgitring ved dambrug

25

hindre tilstopning af filtret. Filtersætning mellem det egentlige filter og vandløbet er under
overvejelse.

En sigte med 3 mm hulstørrelse er i drift på Munkbro Dambrug i Ringkøbing Amt. Sigten er
konstrueret således, at å-vandet løber i den indre del af tromlen med mulighed for at passere
uhindret igennem.

På indersiden af tromlen er der yderligere monteret en ”snegl”, så at fisk og smådyr, der kommer
ind i sigten føres med ud i afløbsenden, når tromlen kører rundt. Det vides ikke om fisk og fauna
skades ved mødet med filteret. Det filtrede vand passerer ud af sigten gennem tromlens sider. Sigten
renses med luft, der med mellemrum presses op gennem tromlens bund, hvorved eventuelt
materiale føres ud af tromlens afløb. (Se fig. 14 der viser den nye mikrosigte ved Munkbro
Dambrug i Vegen Å).

Fig. 14. Den nye 3 mm mikrosigte ved Munkbro Dambrug i Vegen Å. Foto Per Søby Jensen.

Sigten ville i princippet kunne laves med 1 mm hulstørrelse, men med mindre kapacitet og større
følsomhed for beskadigelse af ”sigten”.

Johnsonfilter har i mange år været anvendt ved større vandindvindinger fra primært sø og hav.
Nordsømuseet og Kattegatcentret indvinder havvand fra filtre af denne type.

Potentialet i disse filtre til indvinding af å-vand til dambrug er oplagt. Filtrene er anbragt dykket i
selve vandfasen, hvor vandet passerer passivt ind i filteret evt. til en pumpe. Der er ingen mekaniske
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dele, der skal vedligeholdes i modsætning til tromlesigte-løsningen. Det dykkede filter er langt
mindre udsat for tilstopning af nåleis. De kan evt. returskylles med trykluft.

Der er dog ingen erfaringer fra danske vandløb, og derfor foreslås der iværksat nye undersøgelser af
”Johnsonfilterrør”. Der findes dansk importør af Johnsonfilter, idet disse i andre udformninger
anvendes til indvinding af grundvand (Se i øvrigt tekst og illustrationer i kap 8.4 ”Forslag til
fremtidige afgitringsforhold m.m” i delrapport 1.).

En traditionel afgitring med tremmer er også en mulighed. En sådan rist med 6 mm åbninger er
etableret ved Feldborg Dambrug. Det gælder om at få skabt så stort et risteareal som muligt af
hensyn til den fremtidige drift af risten (fig.15 viser et almindeligt 6 mm risteanlæg ved Feldborg
Dambrug).

Fig. 15 Almindeligt ristebygværk med 6 mm risteelementer ved Feldborg Dambrug. Foto Per Søby
Jensen.

Det vanddækkede risteareal ved Feldborg Dambrug er ca. 13.5 m2 og kan indtage ca. 200 l/s.
Anlægsprisen for levering og nedsætning af indløbskonstruktion incl. risteelementer er ca. 40.000
kr. excl. moms. Et ”pvc-skumbræt” umiddelbart foran risteindløbet, er med til at reducere
tilflydende grøde på selve indløbsristen se fig. 15.

Det er tvivlsomt, om det er praktisk at lave riste med mindre afstand end 6 mm. Den enkelte
ristestang skal have en vis størrelse afhængig af afstanden af understøtnings-punkterne for at
opretholde en tilstrækkelig stabilitet. Jo mindre risteafstand jo større krav til at ristestængerne ikke
bevæger sig og jo flere understøtningspunkter. Gitterets udformning nærmere sig en plade med
huller.
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I afløbet kan afgitringen suppleres eller erstattes af bioblokke eller hulplade, der mest ideelt
anbringes umiddelbart udenfor afløbsbygværket, således at der er frit fald under blokkene. Det
resulterer i et meget diffust afløb uden mulighed for passage og en ekstra beluftning af
afløbsvandet. Hvis blokkene bliver mere eller mindre dykkede skal de suppleres med et gitter.

Fig. 16 Tromlebelufter i afløb fra Skarrild Mølle Dambrug. Foto Stig Bech Nielsen

Ved Skarrild Mølle Dambrug i Ringkøbing Amt er der etableret en tromlebelufter (Fig. 16). Den
kan med fordel placeres ved udløb fra dambrug når et tilstrækkeligt fald på ca. 40 cm er tilstede.
Tromlebelufteren består af en vandret placeret centerophængt tromle med en overflade bestående af
hulplade i rustfrit stål. Tromlen vil holdes i konstant rotation ved vandpressets hjælp. Tromlen kan
varieres i længde efter kapacitet. Tromlen virker på en gang som belufter og udløbsafgitring,
ligesom der er mulighed for at gøre udledningen diffus. Der kan eventuelt være behov for at
afskærme vertikalt, så fisk ikke kan springe hen over tromlen.
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4.2 Materiale

Det er vigtigt, at afgitringen ikke udføres i fleksibelt materiale, som giver mulighed for at fisk kan
presse sig igennem, og som sikrer, at den maksimale tremmeafstand altid overholdes. Eksempler på
gitter udført i fleksibelt materiale som ikke anbefales er elektriker-rør og automatiske risterensere
med runde stålskinner og med utilstrækkelig styring.

De automatiske risterensere, står overvejende i indløb til dambrug og turbiner, hvor de optager
drivende grøde fra vandløbet. Tremmeafstanden er dog ofte variabel og større end lovkravet pga.
gitterets fleksible udformning, og fordi tremmerne hopper ud af stilling (se nedenstående fig. 17).

Fig. 17 Afgitring af dambrugs indløb med automatisk risterenser. Det ses tydeligt at den lovpligtige
tremmeafstand på 10 mm ikke overholdes pga. fleksibelt materiale og at tremmerne hopper ud af stilling.
Foto Thorsten Møller Olesen

Fig. 18 viser et andet og bedre eksempel på en automatisk risterenser (8 mm),der netop er taget i
brug ved Karup Elværks Dambrug, (Karup Å).
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Fig. 18 Ny 8 mm automatisk risterenser ved Karup Elværks Dambrug. Foto Per Søby Jensen.

Tremmematerialet bør være så solidt, at tremmerne ikke forgår og knækker ved vedligeholdelse
eller ved at træ o.l. driver ind i dem, hvilket ofte ses når tremmerne er lavet i træ eller elektrikkerrør.

Ved bl.a. Johnsonfiltre kan der vælges en metallegering der hindrer begroning af alger og
muslinger. Tilsvarende legeringer må kunne vælges/udvikles til andre afgitringstyper.

4.3 Placering af gitter

Både ind- og udløbsgitter bør altid placeres flugtende langs vandløbets bredder eller således at der
ikke opstår blindgyder for den passerende fauna. Således er de nuværende regler, og disse bør
håndhæves i langt højere grad, end det hidtil har været tilfældet. (Fig. 19 viser et eksempel på
korrekt placeret afløbsgitter ved Munkbro Dambrug, Vegen Å)

I brede vandløb, hvor grøden slås i en strømrende, bør denne føres tæt forbi afgitringen til
dambruget.

Et vandløb uden blindgyder i form af forkert anbragt afgitring, vil give den mest effektive passage
forbi dambruget og give mindst mulig forsinkelse både op- og nedstrøms. Øget forsinkelse for de
nedtrækkende fisk kan give f.eks. give udslag i øget tabt fra rovfisk og en afsmoltificering.
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Fig. 19 Eksempel på korrekt placeret afløbsgitter ved Munkbro Dambrug uden blindgyde. Foto Per
Søby Jensen.

4.4 Udformning

Både ind- og udløbsgitter skal altid være tilstrækkeligt højt til at sikre at fisk ikke svømmer eller
springer over under alle vandførings- og vandstandssituationer. Vandførings- og vandstandssdata
bør derfor vurderes og altid indgå i en godkendelse af et gitter.

Der er efterhånden mange iagttagelser, der viser at fisk trænger ind bag lovlige tætsluttende gitre
ved dambrug og, at det er et omfattende problem. Årsagen er, at fisk kan svømme eller springe over
gitteret. I den nuværende godkendelse af gitre indgår data for vandføring og vandstand slet ikke,
hvorfor gitrene i mange tilfælde ikke kan holde fisk ude i situationer med en højere vandstand
(grøde eller øget vandføring).

Da specielt laks og ørred er gode springere, er det nødvendigt, at afgitringens overkant er placeret
tilstrækkeligt højt, ca. 0,5-1,0 m over højeste vandstand, således at fisk ikke kan springe hen over
gitterkonstruktionen og ind på dambruget. Dette er især vigtigt hvis lokkevirkningen fra
dambrugets udløb er markant.

Et diffust afløb vil formodentligt også have en positiv effekt. Dette skal dog også gælde i de
situationer, hvor der er høj vandstand. Fig. 20 viser et eksempel på en tilstrækkelig høj udløbsrist.



Delrapport 4
Tekniske løsninger for faunapassage, vandindtag og afgitring ved dambrug

31

Fig. 20. Eksempel på høj afgitring ved afløb fra dambrug (1,4 m) der forhindrer at fisk kan svømme
op over. Endvidere er afløbet fra dambruget diffust og meget lidt vandførende pga. høj
recirkulering. Foto Thorsten Møller Olesen

Data for vandstand og vandføring findes hos amterne, således at der altid kan, og bør foretages en
vurdering, heraf ved godkendelse af gitter uanset hvilken myndighed der i fremtiden varetager
godkendelse af gitre på dambrug.

Gitteret skal være tætsluttende langs bredder og sider af vandløbet. Gitteret monteres i et bygværk,
da erfaringen viser, at gitrene ofte ikke slutter tæt, og derved gør indtrængen af fisk på dambruget
mulig.

Hvor dambrugene tidligere har indtaget større vandmængder er ind- og afløb ofte meget brede og
med tilbagetrukne afgitringsbygværker. Nye afgitringsbygværker kan med fordel præfabrikeres på
land i f.eks. stålplade. Det sænkes på plads i føde- eller afløbskanalen, hvor denne møder vandløbet,
hvorefter der fyldes til med materiale i siderne (se fig. 18 og 21). Herved kan der opnås en klar og
veldefineret afgrænsning mellem dambrug og vandløb uden blindgyder.
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Fig. 21. Placering af præfabrikeret indløbsbygværk med mulighed for afgitring ved Karup Elværks
Dambrug, Viborg Amt. Bemærk strømforløbet og indløbet til stryget nederst til højre. Foto Rolf Christiansen


