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Debatoplæg – vandløb

Dyreliv taber
til kulturhistorien
Gamle vandmøller og vandkraftværker spænder ofte ben for genoprettelse af fri
faunapassage i vandløb. Vandrammedirektivet kan bruges til at sikre holdbare
løsninger, lyder opfordringen fra Rambøll.

Af | Peter Bønløkke Adamsen, chefrådgiver og Dennis Søndergård Thomsen, biolog, Rambøll Foto: Mads Bøg Grue.

Som rådgivende ingeniørvirksomhed arbejder Rambøll i disse år med at fjerne spærringer og etablere faunapassager i vandløb.
I den sammenhæng har vi i flere tilfælde
konstateret, at vandløb og vandløbsfauna
prioriteres lavt, i forhold til kulturhistorie og
terrestriske naturtyper (planter og dyr, der
lever på land. Red.).
I for få tilfælde sikres faunapassage ved
fjernelse af spærringer, og i stedet søges
”tekniske løsninger”. Og ofte kun for stærke
svømmere, som fx laks og ørred.
Det er af stor betydning, at der på et
tidligt tidspunkt i processen, opnås klarhed
over, hvilke krav den givne vandløbsfauna
stiller til passage. Hermed kan det undgås,
at der arbejdes med løsninger, der ikke giver
de ønskede resultater, og som eventuelt på
sigt må laves om.

Vandrammedirektivet
EU vedtog i december 2000 Vandrammedirektivet, som fastlægger rammer for bl.a.
beskyttelsen af vandløb og søer. Direktivet
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er implementeret i dansk lovgivning ved
miljømålsloven fra 2001, hvor det angives,
at der for hvert vanddistrikt i Danmark skal
foreligge en vandplan og udarbejdes et
indsatsprogram.
Første generation af vandplaner for
planperiode 2010-2015 skulle være vedtaget
i december 2009, men er svært forsinkede
og foreligger stadig ikke.
I udkast til vandplanerne er der udpeget
en lang række spærringer i de danske vandløb og beskrevet et indsatskrav om fjernelse
af disse spærringer. Retningslinje 23 angiver:
Der etableres så vidt muligt fuld
faunapassage ved total fjernelse af menneskeskabte spærringer i vandløb. Hvor
opstemninger bibeholdes af fx kulturhistoriske eller andre samfundsmæssige hensyn,
sikres passagen eksempelvis ved etablering
af ’naturlignende stryg’ i selve vandløbet eller omløbsstryg med tilstrækkelig
vandgennemstrømning.
I henhold til ovenstående må udgangspunktet være, at spærringer fjernes, så

naturlige forhold genskabes med optimale
passageforhold for vandløbsfaunaen i et
givent vandløb. Men trods krav, om at sikre
kontinuitet i vandløb, får en række andre
interesser ofte lov til at vægte så højt, at
det ikke nødvendigvis er vandløbet, der
”vinder”.

Kulturhistorie eller natur
I forbindelse med etablering af faunapassage i vandløb ved opstemninger for tidligere
vandmøller eller egentlige vandkraftværker er der gennem de seneste 20 år blevet
udført en række projekter med en fordeling
af vandet mellem et omløbsstryg og en
bevaret møllesø. DTU Aqua har ved flere
tilfælde dokumenteret, at en sådan fordeling
af vandet og bevarelse af en sø er til skade
for nedstrøms migration af eksempelvis
smolt af laks og ørred. Der er derfor et fagligt grundlag for at søge at undgå den type
løsninger, hvis sigtet er bedre forhold for
faunaen.
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Bevaring eller fredning af kulturhistoriske
bygninger, så som vandmøller, prioriteres
højt. Med udgangspunkt i vandløbsloven
kan der ikke gennemføres et projekt, hvis
der tilsidesættes væsentlige kulturhistoriske
interesser. Det kan være vanskeligt at gennemskue, hvornår disse interesser vurderes
som væsentlige.
En måde at løse dette på kunne være,
at Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen blev
enige om at frede et antal vandmøller og
deres funktion rundt om i Danmark, som
gode eksempler på en periode i kulturhistorien. Så ville der kunne etableres optimale
faunapassager i langt flere af de danske
vandløb med genskabelse af de ”oprindelige” forhold, og vandrammedirektivets
intentioner kan opfyldes til fulde.

Anderledes natur
Som følge af vandløbenes beliggenhed i
ådale er der også ganske naturligt mange
§3 beskyttede naturarealer langs de danske
vandløb. Mange steder er der også tale om
habitatnatur, som nyder en særlig beskyttelse. Ved mange opstemninger er der
desuden opstået naturtyper opstrøms, som
også er beskyttet.
Nedlægges en opstemning, vil der være
ændrede hydrologiske forhold opstrøms,
som måske kan påvirke beskyttede naturarealer. Her kunne der måske i højere

grad ske en vurdering af, om ikke den natur,
der opstår i stedet for, kan være tilsvarende
værdifuld omend anderledes.
Og er den natur nødvendigvis dårligere
end den eksisterende?

Interesser præger forvaltning
Vandløbsmyndigheden har ansvar for at
udføre projekter og for at foretage alle afvejninger, med input fra andre myndigheder og
høringsberettigede. Den opgave kan i nogle
tilfælde synes vanskelig at udføre, først og
fremmest fordi regelsættet ikke er tilpasset
modsatrettede interesser.
Det er Rambølls opfattelse, at der i
nogle tilfælde er for lidt fokus på vandløbet i projekter, hvor der er interesser i form
af habitatarter både på land og i vand.
Måske fordi der er en større viden om den
nemmere tilgængelige terrestriske natur i
forhold til det ”nede under vandet”. I nogle
tilfælde ses løsninger, hvor den terrestriske
natur bevares urørt, mens vandløbets behov
søges imødekommet ved en ”teknisk løsning”, der kan ligge relativt langt væk fra de
lokale, naturlige forhold.
Resultatet er, at der i stedet for en fjernelse af opstemningen etableres ”naturlignende stryg” i selve vandløbet eller omløbsstryg med en fordeling af vandet. En række
eksempler har vist, at dette ikke altid har
haft en gunstig effekt på vandløbsfaunen.

Anbefaling
Det er Rambølls vurdering, at der i langt
højere grad burde foretages en helhedsbetragtning i forbindelse med fjernelse af
opstemninger, og vigtigheden af at skabe
reel kontinuitet i vandløbene burde vægte
højere, end tilfældet er. Der burde fx være
plads til en vurdering af, hvad betydningen
på nationalt plan vil være ved at inddrage
en §3-beskyttet eng eller nedlægge en møllesø til at sikre en fuldstændig løsning for
passage i et vandløb, hvor der måske åbnes
for 100 kilometer vandløb.
Rambøll, og andre rådgivere, kan sagtens projektere forskellige tekniske løsninger, men opfordrer til, at man som vandløbsmyndighed opstiller klare prioriteringer for
etablering af faunapassage. Udgangspunktet bør ikke være, hvad der er ”det muliges
kunst”, men hvad der er den bedste løsning
for vandløbet. Kan den bedste løsning
for vandløbet så ikke opnås af hensyn til
andre interesser, må der søges kompromisser - med fuld åbenhed om, at det netop er,
kompromisser.
Lad os benytte Vandrammedirektivet til
at realisere løsninger, der ikke på et senere
tidspunkt skal laves om.

”Det er Rambølls opfattelse, at der
i nogle tilfælde er for lidt fokus på
vandløbet i projekter, hvor der er
interesser i form af habitatarter
både på land og i vand. Måske fordi
der er en større viden om den
nemmere tilgængelige terrestriske
natur i forhold til det ”nede
under vandet”
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