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0. Forord
Med henblik på at belyse dambrugserhvervets fremtidige produktionsvilkår og udviklingsmuligheder, har det
af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri nedsatte Dambrugsudvalg i 2002 udarbejdet en redegørelse
(Hjortnæs-rapporten) over de problemstillinger der er knyttet til den nuværende og fremtidige drift af
dambrugene. I rapporten blev det anbefalet, at der nedsættes en amtslig arbejdsgruppe (Faunapassageudvalg)
med det formål, at systematisere og udbygge den foreliggende viden om afgitringer og faunapassageløsninger,
samt vurdere dambrugenes frivandsafgivelse og behov for vand til produktionen.
Faunapassageudvalget blev herefter nedsat på foranledning af Fiskeridirektoratet ved brev af 4. juni 2002 og
påbegyndte sit arbejde den 6. august 2002. Udvalget har været sammensat af repræsentanter fra de 7 jyske
amter, Dansk Dambrugerforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Fiskeriundersøgelser.
Der er tale om et teknisk og juridisk udredningsarbejde, hvilket bl.a. indebærer, at materialet - herunder
anbefalingerne - ikke har været underkastet en politisk behandling hos de involverede myndigheder eller
organisationer. Synspunkter fremført af Danmarks Sportsfiskerforbunds repræsentanter er dog identisk med
forbundets synspunkter. For de øvrige deltagere gælder, at de er medlemmer af en teknikergruppe, som skal
udarbejde en teknisk udredning.
Både samlerapporten og delrapporterne har været drøftet og er godkendt af Faunapassageudvalget, idet der
dog enkelte steder er anført særstandpunkter fra udvalgets medlemmer, hvis medlemmerne har været uenige
i formuleringer og konklusioner.

Udvalgets kommissorium som beskrevet af Fiskeridirektoratet:
1.

udtale sig om bestemmelser om afgitring af ind- og udløb til dambrug i forbindelse med fornyelse af
bekendtgørelse om ålepas, ungfiskesluser samt afgitringer i ferske vande, jf. bejkendtgørelse nr. 988 af
14. december 1999,

2.

indsamle den eksisterende viden om faunapassageløsninger og afgitringer og tilsvarende spærringer,

3.

opstille modeller for frivandsafgivelser, med udgangspunkt i vanløbs vandføring, fiskevandsmålsætning,
stemhøjde og opstuvningszone, den tekniske indretning af vandindtag og –udledning, afgitring el. lign.,
vedligeholdelse og udformning af faunapassage,

4.

udarbejde et idekatalog for løsningsmodeller, der omfatter afgitring el. lign., vandindvinding og faunapassage, herunder effekten af forskellige løsningsmodeller,

5.

på eget initiativ og i samarbejde med de berørte dambrugsejere, eller efter anmodning fra den berørte
myndighed, udarbejde forslag til konkrete faunapassageløsninger, afgitringer og placering og udformning
af vandindtaget.

På udvalgets møde den 1. oktober 2002 blev det af udvalget besluttet, at det ikke var realistisk for udvalget,
den korte tidshorisont taget i betragtning, at udføre konkret sagsbehandling (jf. kommissoriets punkt 5).
Udvalget fandt det herefter hensigtsmæssigt at arbejde videre efter et tilpasset og på flere områder væsentligt
udvidet kommissorium, der også inddrog status for den eksisterende faunapassage, dambrugenes vandbehov
og belysning af juridiske forhold.
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Faunapassageudvalgets kommissorium pr. 1. oktober 2002
1.

Udtale sig om bestemmelser om afgitring af ind- og udløb til dambrug i forbindelse med fornyelse af
bekendtgørelse om ålepas, ungfiskesluser samt afgitringer i ferske vande (bekendtgørelse nr. 988 af
14. december 1999).

2.

Indsamle den eksisterende viden om faunapassageløsninger og afgitringer og tilsvarende spærringer i
relation til vandløbsfaunaen og på baggrund heraf anbefale feltforsøg hvor vidensniveauet er utilstrækkeligt.

3.

Opstille modeller for frivandsafgivelser, med udgangspunkt i vandløbets vandføring, fiskevandsmålsætning,
årstid, stemhøjde og opstuvningszone, den tekniske indretning af vandindtag og udledning, afgitring el.
lign., vedligeholdelse og udformning af faunapassage.

4.

Beskrive vandbehovet ved forskellige dambrugstyper.

5.

Beskrive de eksisterende faunapassageforhold ved samtlige dambrug.

6.

Belyse de juridiske forhold vedrørende faunapassage, afgitring og tildeling af ændrede vilkår for vandindvinding.

7.

På baggrund af konkrete eksempler udarbejde et idekatalog for løsningsmodeller, der omfatter afgitring
el. lign., vandindvinding og faunapassage, herunder effekten af forskellige løsningsmodeller.

Faunapassageudvalget har løst sit kommissorium ved udarbejdelsen af 4 tekniske delrapporter samt foreliggende
samlerapport. Rapporten indeholder en række anbefalinger til dambrugenes fremtidige vandforbrug, indretning
af faunapassager samt afgitring.

Oversigt over udvalgets rapportering
Samlerapport:
Delrapport 1 Delrapport 2 Delrapport 3 Delrapport 4: -

Sammenfatning af delrapporterne 1-4.
Fiskenes krav til passageløsninger i vandløb med dambrug
Status for faunapassageforhold i vandløb ved dambrug
Vandforbrug ved dambrugsdrift og lovgrundlaget ved fornyelse af vandindvindingstilladelsen
Løsninger til etablering af nye faunapassager, vandfordelingsforanstaltninger og afgitringer.

Faunapassageudvalgets sammensætning
Nordjyllands Amt::
Viborg Amt::
Ringkjøbing Amt::
Århus Amt:
Vejle Amt:
Ribe Amt:
Sønderjyllands Amt:
Danmarks Fiskeriundersøgelser:
Dansk Dambrugerforening:
Danmarks Sportsfiskerforbund:

Bodil Beck, Thorsten Møller Olesen, Torsten Ostenfeld
Rolf Christiansen, Lars Sandberg
Jakob Larsen, Per Søby Jensen
Peter Kaarup, Morten Østergaard
Annette Holm Sørensen, Jan Nielsen, Paul Landsfeldt
Allan R. Jensen, Claus Moss Hansen, Ove Kann
Erik Tveskov
Kim Aarestrup
Kaare Michelsen, Jens Fürst, Jens Grøn, Lisbeth Jess Petersen
(de to sidstnævnte tiltrådte i september 2003)
Jens K. Thygesen, Jørgen H. Poulsen
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Følgende institutioner og personer er løbende blevet orienteret om udvalgets arbejde:
Danmarks Miljøundersøgelser:
Kurt Nielsen, Jens Skriver
Ferskvandsfiskeriforeningen:
Kurt Petersen
Fiskeridirektoratet:
Lene Scheel-Bech Jensen
Danmarks Naturfredningsforening: Henning Mørk Jørgensen
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1. Faunapassageudvalgets anbefalinger
For at sikre opfyldelsen af kravet om fri faunapassage i vandløbene, har Faunapassageudvalget udarbejdet
nogle anbefalinger. Da det ikke har været muligt at opnå enighed om alle anbefalingerne er særstandpunkter
beskrevet i tilhørende fodnoter.
Anbefalingerne har baggrund i den eksisterende viden om indretning af effektive faunapassager og om tekniske
muligheder for indretning af dambrug, så de kan drives med effektive faunapassager og reduceret vandforbrug.

Faunapassage
1.

Optimal faunapassage og kontinuitet i vandløbene opnås kun ved fjernelse af opstemninger samt øvrige
spærringer og bør altid gives 1. prioritet.

2A. Hvis det ikke er muligt at fjerne opstemningen anbefales den erstattet af et naturlignende stryg i vandløbet
med lavest mulig stemmehøjde med henblik på at skabe faunapassage og minimere omstemningens
effekt.
2B.

Danmarks Sportsfiskerforbund tiltræder anbefaling 2A, dog således at forbundet ønsker at præcisere
følgende: Løsningen anbefales kun anvendt hvor det er umuligt at opnå optimal faunapassage. Løsningen
udgør i sig selv en hindring for fri faunapassage. Fisk og fauna forsinkes af enhver opstemning i vandløb.

3A. Hvis det ikke er muligt at fjerne opstemningen eller at lave et naturlignende stryg anbefales anlæg af et
naturlignende omløbsstryg med lavest mulig stemmehøjde forbi stemmeværket. Omløbsstrygets indog udløb bør placeres tættest muligt på stemmeværket.
3B

Danmarks Sportsfiskerforbund tiltræder anbefaling 3A, dog således at forbundet ønsker at præcisere
følgende: Løsningen anbefales kun anvendt hvor det er umuligt at opnå optimal faunapassage. Se i
øvrigt 2B.

4.

Faunapassager bør dimensioneres, så de kan føre den til enhver tid forekommende vandmængde i
vandløbet og bør være helårligt vandførende med det vand, der ikke udnyttes til dambrugsdrift.

5.

Faunapassager bør anlægges, så de er vedligeholdelsesfrie og selvjusterende mht. vandføring, uden at
dette skaber små styrt eller lignende. Det er vigtigt at skabe en sammenhængende bund, så dårlige
svømmere og smådyr kan passere opstrøms.

6.

Indløb til faunapassagen bør, for at forhindre tilstedeværelsen af blindgyder for nedstrøms vandrende
fisk, placeres udfor indløbet til dambruget. Hvis dette ikke er muligt bør indløbet til faunapassagen
etableres nedstrøms for indløbet til dambruget.

7.

Udløb af faunapassagen bør, for at forhindre tilstedeværelsen af blindgyder for opstrøms vandrende
fisk, placeres udfor udløbet fra dambruget. Hvis dette ikke er muligt bør udløbet fra faunapassagen
etableres opstrøms for udløbet fra dambruget.

8.

Det anbefales, at vandindtag til dambrug placeres så tæt på dambrugsafløbet som muligt for at afkorte
vandløbsstrækninger med reduceret vandføring og dermed reducere den negative effekt på vandløbet
af vandindvindingen.
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Afgitring generelt
9.

Det anbefales, at afskærmning/afgitring ved indløb og afløb flugter med bredden langs vandløbets
strømrende, så der ikke skabes blindgyder for trækkende fisk. Dette kan medføre, at vedligeholdelsen
af vandløbet skal tilrettelægges så strømrenden løber langs risten.

10.

Det anbefales, at afløbsristen er så høj, at den dels ikke overskylles i situationer med høj vandstand,
dels at fiskene ikke kan springe over. Risten skal sættes i fast fundament så der ikke opstår huller i
siderne eller i bunden under risten.

11.

Det anbefales, at afgitringen etableres i stabilt materiale uden brug af løse tremmer eller lignende.

Afskærmning af indløb
12A Udvalget, med undtagelse af Dansk Dambrugerforening, anbefaler at dambrugsindløb altid skal afgitres.
Med henblik på at hindre indtag på dambrug af fisk, fiskeyngel og større invertebrater er en afgitring på
maksimalt 1 mm nødvendig. Hvis det ikke er teknisk muligt med 1 mm afgitring bør afgitringen være så
lille som muligt, dog maksimalt 6 mm (se i øvrigt forslag til fremtidige undersøgelser).
12B Danmarks Sportsfiskerforbund tiltræder anbefaling 12A dog således, at forbundet ønsker at præcisere
følgende: Større gitterafstand end 1 mm sikrer ikke optimal faunapassage. Fisk og fauna vil blive indtaget
på dambrugene og gå til grunde.
12C Dansk Dambrugerforening anbefaler, at dambrugsindløb altid skal afgitres. Der kan kun stilles krav om
afgitring mindre end 6 mm, såfremt der ønskes en begrundet yderligere beskyttelse af en eller flere arter
omfattet af Skov- og Naturstyrelsens habitatdirektiv (rød- og gullistede arter). For nuværende er det
ikke teknisk muligt at etablere en afgitring på 1 mm der medfører dels rimelige driftsforhold og dels
sikrer overlevelse af de arter der ønskes beskyttet
13A Hvor der alene er ønske om at hindre indtag på dambrug af nedtrækkende ørred- og laksesmolt og
tilsvarende større fisk, anbefales indløbsafgitring med tremmeafstand på maksimalt 6 mm.
13B Danmarks Sportsfiskerforbund tiltræder anbefaling 13A dog således, at forbundet ønsker at præcisere
følgende: 6 mm afgitring afværger indtag af lakse- og ørred smolt på dambrug. 6 mm afgitring afværger
derimod ikke indtag af lakse- og ørredyngel i tidligere og mindre stadier end smoltstadiet, også i disse
stadier bevæger lakse- og ørredynglen sig rundt i vandløbene, ynglen vil blive indtaget på dambruget og
gå til grunde.

Afskærmning af afløb
14.

Dambrugsafløb bør generelt etableres som diffust afløb f.eks ved flere mindre afløb eller afløb over en
bred front.

15A Udvalget, med undtagelse af Dansk Dambrugerforening, anbefaler at dambrugsafløb skal altid afgitres.
Med henblik på at hindre indtræk på dambrug af fisk, fiskeyngel og større invertebrater er en afgitring
på 1 mm nødvendig. Hvis dette ikke er teknisk muligt bør afgitringen være så lille som mulig, dog
maksimalt 10 mm. Alternativt, hvor faldholdene gør det muligt, kan indtrængning forhindres ved afløb
over rist, bioblok eller lignende. Uden disse faldforhold kan indtrængning forhindres ved et afløb med
en vandhastighed på minimum 1 m/s i glat rør med en længde på mindst 1 meter, efterfulgt af en 10 mm
afgitring i rørets nedstrøms ende.
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15B Danmarks Sportsfiskerforbund tiltræder anbefaling 15A dog således, at forbundet ønsker at præcisere
følgende: Større gitterafstand end 1 mm sikrer ikke optimal faunapassage. Fisk og fauna vil trænge ind
på dambrugene og gå til grunde.
15C Dansk Dambrugerforening anbefaler, at dambrugsafløb altid skal afgitres. Der kan kun stilles krav om
afgitring mindre end 10 mm, såfremt der ønskes en begrundet yderligere beskyttelse af en eller flere
arter omfattet af Skov- og Naturstyrelsens habitatdirektiv (rød- og gullistede arter). For nuværende er
det ikke teknisk muligt at etablere en afgitring på 1 mm der medfører dels rimelige driftsforhold og dels
sikrer overlevelse af de arter der ønskes beskyttet. Hvor faldholdene gør det muligt, kan indtrængning
forhindres ved afløb over rist, bioblok eller lignende. Uden disse faldforhold kan indtrængning forhindres
ved et afløb med en vandhastighed på minimum 1 m/s i glat rør med en længde på mindst 1 meter,
efterfulgt af en 10 mm afgitring i rørets nedstrøms ende.
16A Hvor der alene er ønske om at forhindre indtræk på dambrug af større fisk anbefales en afgitring på
maksimalt 10 mm eller anden tilsvarende effektiv afgitring.
16B Danmarks Sportsfiskerforbund tiltræder anbefaling 16A dog således, at forbundet ønsker at præcisere
følgende: Større gitterafstand end 1 mm sikrer ikke optimal faunapassage. Fisk og fauna vil trænge ind
på dambrugene og gå til grunde.

Anbefalinger til staten
17.

Udvalget anbefaler, at staten hurtigst muligt med udgangspunkt i faunapassageudvalgets rapporter afklarer,
om der i en vandindvindingstilladelse kan fastsættes vilkår, der pålægger dambrugerne at etablere og
betale for faunapassage.
Fodnote til 17: Udvalget, med undtagelse af Dansk Dambrugerforening, bemærker, at vandløbsmyndigheden i henhold til
fiskeriloven, eventuelt sideløbende med en vandindvindingstilladelse, kan pålægge dambrugeren at bekoste anlæg af en fiskepassage.
En mere rationel fremgangsmåde vil være, i indvindingstilladelsen, at stille vilkår om indretning af faunapassage, når
indvindingstilladelsen tillader opstemning som indvindingsmåde.
Dansk Dambrugerforening bemærker, at der i dag ved dambrug er etableret fiskepassage, hvor den fiskerisagkyndige har vurderet
det nødvendigt.

18.

Det anbefales, at staten fra og med 2005 afsætter midler til sikring af faunapassage og kontinuitet i
vandløbene. Der skønnes behov for en samlet pulje på ca. 200 mio. kr, for at sikre optimal faunapassage
ved dambrug.

19.

Med henblik på udviklingen af dambrugserhvervet indenfor reduktion af vandforbrug og minimering af
miljøbelastningen på vandløbene, anbefales at den danske stat øger sit tilskud til FIUF ordningen.

20.

Kompetencen i forbindelse med miljøgodkendelse, vandindvindingstilladelse, godkendelse og tilsyn af
faunapassager og afgitring ved dambrug, bør samles i én instans og ikke som nu, i op til tre instanser.
Der bør oprettes én ministeriel klageinstans.

21.

Udvalget, med undtagelse af Dansk Dambrugerforening, anbefaler, at der gennemføres en regelforenkling,
der sikrer helhedsorienteret og samtidig regulering og behandling af alle relevante forhold ved dambrugenes
indretning og drift, med henblik på at sikre dels målopfyldelse i vandløbene for så vidt angår vandkvalitet,
vandmængde og fysiske forhold, herunder kontinuitet i vandløbene, dels entydig, hurtig og enkel
sagsbehandling og gennemskuelige og begrundede vilkår for erhvervet. (Det bemærkes, at de pågældende
forhold i dag reguleres efter miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, vandløbsloven, planloven,
naturbeskyttelsesloven og fiskeriloven ud fra forskellige sæt af hensyn).
8
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Fodnote til 21: Dansk Dambrugerforening anbefaler en regelforenkling, men kan ikke anbefale nr. 21, da de juridiske konsekvenser
af formuleringen ikke er undersøgt. Derimod henvises til anbefalingerne i Dambrugsudvalgets Rapport , hvor det anbefales, "at det
bl.a. i forbindelse med fremtidige lovændringer overvejes at forenkle og harmonisere den lovgivning, der er relevant for
dambrugserhvervet mest muligt":

22.

Det anbefales, at der udarbejdes ens retningslinier for fastsættelse og revision af medianminimumsvandføringen.

23.

Det anbefales, at vandløbsmyndigheden medgives hjemmel til på ejers regning at iværksætte
foranstaltninger til sikring af korrekt afgitring i henhold til gældende bestemmelser, hvis udstedt påbud
herom til ejer ikke er blevet efterkommet, jf. tilsvarende bestemmelser i bl.a. vandløbsloven og lov om
erstatningsansvar ved miljøskader.

24.

Danmarks Sportsfiskerforbund anbefaler, at det i lovgrundlaget slås fast, at der ikke kan meddeles
dispensation fra afgitringsbestemmelserne og bestemmelser om faunapassage.

Anbefalinger til amterne
25.

Det anbefales, at amternes regionplaner tilføres præciseringer af, at opfyldelse af fauna-målsætninger i
det enkelte vandløb forudsætter, at der ikke findes spærringer, som forhindrer faunaen i at gennemføre
deres livscyklus.

26.

Det anbefales, at amternes regionplaner, for så vidt angår indvinding af overfladevand og grundvand,
tilføres klare prioriteringer på grundlag af afvejninger af dels erhvervshensyn, dels samfundsmæssige
hensyn i relation til natur- og miljøbeskyttelse, herunder bevarelse af omgivelsernes kvalitet.

27.

Det anbefales, at regionplanerne i fornødent omfang prioriterer mellem forskellige erhvervshensyn,
hvor vandressourcer, som er tilgængelige for erhvervsmæssig indvinding, er utilstrækkelige til opfyldelse
af alle indvindingsbehov, når også omgivelsernes natur- og miljøkvalitet ønskes sikret.

Vandindtag og vandmængder
28A. Udvalget, bortset fra Dansk Dambrugerforening, anbefaler at indvinding af overfladevand til dambrug
bør begrænses til en fast vandmængde, der kun udgør en mindre del af vandløbets samlede vandføring.
Den samlede vandindvinding bør ikke overstige 50 % af vandløbets medianminimumsvandføring. Ved
vandløb med meget stabil vandføring bør vandindtaget dog være noget mindre.
28B. Dansk Dambrugerforening anbefaler, at den nuværende lovgivning på området følges og ønsker at
understrege, at der efter foreningens opfattelse ikke foreligger dokumenteret viden, der kan begrunde
yderligere stramninger. Det vurderes at tilstedeværelsen af minimum ½Qmm i de fleste vandløb vil sikre
en tilstrækkelig helårlig faunapassage til at opretholde målopfyldelse og dermed sikre en god økologisk
kvalitet i vandløbene. Samtidigt vil afgivelsen af mindst ½ Qmm give mulighed for ved de fleste dambrug
at bibeholde rimelige produktionsforhold. I den forbindelse er det vigtigt at sikre, at dambrugenes
behov for en variation i vandforbruget over året tilgodeses.
28C. Ringkøbing Amt tiltræder anbefaling 28A, dog således, at der i vandløb med en markant forskel mellem
sommer- og vintervandføringer, ved aktuelle vandføringer over 2 Qmm gradvist kan tildeles dambruget
yderligere vandindvinding op til samlet 1 Qmm under forudsætning af, at vandfordelingen ikke bliver
ringere end 2:1 i faunapassagens favør .
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Fodnote til 28C: Ringkjøbing Amt finder, at en vandfordeling på mellem 2:1 og 3:1 i favør af faunapassagen, med det nuværende
videns grundlag og implementering af arbejdsgruppens anbefalinger, må antages at give basis for en god faunapassage. Ringkjøbing
Amt finder ikke, der med FAO-modellen i delrapport 1 (jf. afsnit 3.3) er skabt dokumentation for, at det ved vandføringer i
vandløbet over 2 Qmm er en forudsætning for god faunapassage, at vandfordelingen i favør af faunapassagen forøges til over 3:1.
Ringkjøbing Amt finder det derfor muligt ud fra en konkret vurdering, at tildele dambruget vandindvindingstilladelse til vandmængder
større end 50% af Qmm ved aktuelle vandføringssituationer over 2 Qmm. Denne tilladelse forudsætter etablering af et selvvirkende
fordelerbygværk (jf. delrapport 4, kapitel 3 - figur 8).
Ringkjøbing Amt erkender, at der for at skabe god faunapassage uden væsentlig forsinkelse, er behov for tilledning af væsentligt
mere vand til faunapassagen end der tilledes dambruget. Dette er nødvendigt for at kompensere for de unaturlige forhold, der af
praktiske årsager næsten altid vil være forbundet med en etableret faunapassageløsning - f.eks. forøgede vandhastigheder og en
reduceret vandføring og/eller lave vanddybder øverst i faunapassagen med henblik på at overholde flodemål og modvirke dannelsen
af vandspejlsfald i faunapassagen ved lave vandføringer.

29A Udvalget bortset fra Dansk Dambrugerforening anbefaler, at vandindvindingen til dambrug foretages
på anden måde end ved opstemning, f.eks. ved oppumpning, på ”glat strøm”, gennem dræn eller
lignende (se i øvrigt forslag til fremtidige undersøgelser).
29B. Dansk Dambrugerforening anbefaler, at vandindvinding, hvor det er hensigtsmæssigt, fortsat sker ved
eksisterende indvindingsanlæg for at sikre mulighed for fortsat produktion på eksisterende lovlige anlæg,
uden urimelige udgifter til anlæg og drift.
30.

Dansk Dambrugerforening anbefaler, at der ved enkelte vandløb kan gives en tidsbegrænset dispensation
fra bestemmelsen om afgivelse af ½ Qmm, såfremt afgivelsen af ½ Qmm ikke bidrager til hverken en
forbedret vandløbskvalitet eller en forbedret faunapassage.

Juridiske anbefalinger
31.

Det anbefales, at dambrugeren fortsat får tilladelse til vandindvinding ved det eksisterende dambrug,
såfremt der fortsat er et vandbehov, og såfremt der ikke er væsentlige samfundsmæssige modhensyn.

32.

Det anbefales, at myndigheden i god tid inden 1. april 2005, f.eks. inden august 2004, udsender skema
og vejledning til ansøgning om tilladelse til vandindvinding, ligesom dambrugerne returnerer det udfyldte
ansøgningsskema i god til inden 1. april 2005, f.eks. inden oktober 2004.

33A. Udvalget, bortset fra Dansk Dambrugerforening anbefaler, at der i forbindelse med behandling af
ansøgning om tilladelse til vandindvinding samtidig udarbejdes miljøgodkendelse af de dambrug, der
endnu ikke er miljøgodkendt. Såfremt miljøgodkendelsen ikke umiddelbart kan gives på det foreliggende
grundlag, bør vandindvindingstilladelse gives først.
33B. Dansk Dambrugerforening anbefaler, at der i forbindelse med behandling af ansøgning om tilladelse til
vandindvinding samtidig udarbejdes miljøgodkendelse af de dambrug, der endnu ikke er miljøgodkendt.
Dog anbefales, at behandlingen af tilladelserne på ingen måde bliver afhængige af hinanden.

10

Faunapassageudvalget - Samlerapport

Forslag til fremtidige undersøgelser
34.

Test af nye afskærmningsforanstaltninger, herunder verificering af virkemåde i praksis, samt test af krav
til afgitring i forhold til vandrende fauna.

35.

Udvikling af nye metoder til indvinding af overfladevand som f.eks. gennem Johnsonskærme,
vandløbsnære dræn, dræn i vandløbsbunden gennem lodretstående stenfiltre mm., så direkte
vandindvinding fra vandløbet gennem afgitring begrænses mest muligt.

36.

Yderligere undersøgelser af ferskvandsfiskenes migrationsmønster i relation til vandføringer, dimensioner
på passage og arter.

37.

Yderligere undersøgelser af fiskeadfærd i relation til passage ved opstemninger.
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2. Sammenfatning
De fleste danske vandløb er fra naturens hånd velegnet som levested for en rig og varieret fauna af smådyr og
forskellige fiskearter. I amternes regionplaner og i vandrammedirektivet afspejles, at vandløbene generelt er
målsat som fiskevande med henblik på at tilfredsstille de 36 naturligt forekommende fiskearters forskelligartede
krav om rent vand, vand nok samt gode fysiske forhold. Målsætningernes opfyldelse forudsætter bl.a.
tilstedeværelse af egnede gyde- og opvækstområder, og at disse områder er tilgængelige for fiskene. Mange
fiskearter foretager årstidsbestemte op- og nedstrøms vandringer mellem gydeområder og opvækstområder.
Derfor er det livsvigtigt for fiskene, at vandringerne ikke hindres – der skal være fri faunapassage fra havet til
vandsystemernes øverste spidser.
Kravet om fri faunapassage er imidlertid ikke opfyldt i langt de fleste vandsystemer. Årsagen er, at der gennem
århundreder er anlagt et stort antal opstemninger (stemmeværker) i vandløbene i forbindelse med bl.a.
vandmøller og dambrug. I de jyske vandløb er der således 364 dambrug, hvoraf størstedelen har en væsentlig
negativ indflydelse på passageforholdene. Det skyldes dels stemmeværkerne, dels indvinding af vand fra
vandløbene til dambrugsdriften.
Dambrugenes tilladelser til vandindvinding udløber den 1. april 2005
I henhold til vandforsyningsloven skal der ved bortfald af en
tidsbegrænset vandindvindingstillladelse meddeles en ny tilladelse i
det omfang, der fortsat er behov for vandindvinding, med mindre
samfundsmæssige hensyn er til hindre herfor. Ved fornyelse af en
vandindvindingstillladelse skal der altid afgives mindst halvdelen af
Qmm (medianminimumsvandføring) til vandløbet. I den forbindelse
er der mulighed for, at forbedre passageforholdene for fisk og smådyr.
Mulighederne afhænger i høj grad af fordelingen af vand mellem
dambrug og vandløb, og den måde vandet til dambrugene indvindes
på.
Teknologisk tilpasning af dambrugsdriften til reduceret vandindtag
og evt. skærpede krav til afgitring påvirker rentabiliteten i
dambrugserhvervet i et sådant omfang, at den økonomiske
bæredygtighed er tvivlsom.i mange tilfælde. Med mindre der skabes
finansieringsmuligheder for det fornødne kapitalbehov, vil der derfor
i mange tilfælde skulle prioriteres politisk mellem enten økologisk
bæredygtige vandløb eller økonomisk bæredygtige dambrug.

Medianminimumsvandføringen
(Qmm) er den midterste værdi
af en række års minimumsvandføringer, når de opstilles i
rækkefølge efter størrelse.
Eksempel:
Vandføring 1990: 500
1995: 490
1997: 470
1996: 455
1994: 450
1991: 440
1992: 425
1993: 405
1998: 400
Qmm er vist med rødt.

l/sek.
l/sek.
l/sek.
l/sek.
l/sek.
l/sek.
l/sek.
l/sek.
l/sek.

Historie
Dambrugene er anlagt ved vandløb med gode faldforhold og/eller god vandføring hele året. De første dambrug
blev anlagt i slutningen af 1800-tallet, typisk ved gamle mølleopstemninger.Anlæggelsen skete uden forudgående
myndighedsbehandling indtil 1949. Først herefter skulle dambrugsanlæg godkendes af vandløbsretten, som i
en kendelse traf afgørelse om dambrugets indretning med damme, kanaler og stemmeværk. Kendelsen indeholdt
endvidere en tilladelse til at benytte hele eller dele af vandløbets vandføring til dambrugsdriften. Hverken
vandindvindings- eller opstemningstilladelse blev tidsbegrænset. Endelig tog vandløbsretten stilling til om der
skulle anlægges en fisketrappe eller alternativt ske erstatningsudsætning af fisk.
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Det grundlæggende princip for vandløbsretternes sagsbehandling var et økonomisk betinget ønske om at
fremme udnyttelsen af vandet i vandløbene. Til gengæld for de tidsubestemte opstemnings- og
vandindvindingsrettigheder, som dambrugsejeren fik, skulle han betale erstatninger til eventuelt skadelidte
lodsejere, ligesom han skulle betale en eventuel fisketrappe, der efter den tids viden ansås for tilstrækkelig til
sikring af de vilde fiskebestande. I mange tilfælde blev dambrugsejeren endvidere pålagt vedligeholdelsesforpligtelsen på strækninger op- og nedstrøms dambruget.
Gennem de seneste tre årtier er det i stigende grad erkendt, at dambrugsproduktionen, som den hidtil er
praktiseret, påvirker det vilde plante- og dyreliv i vandløbene væsentligt, ikke mindst for fiskenes vedkommende.
Erkendelsen bygger på en lang række undersøgelser af fiskebestandene, deres biologi og adfærd, samt de
faktorer der har indflydelse på fiskenes evne til at passere forhindringer.
I delrapport 1 er undersøgelserne refereret detaljeret. En sammenfatning af undersøgelserne findes i
samlerapporten. I delrapport 2 er der gjort status over passageforholdene ved dambrugene. En sammenfatning
af status findes i samlerapporten.

Hvad skal forbedres
Indvinding af vand fra vandløbene til dambrugsdrift medfører reduceret vandføring på kortere eller længere
strækninger ved hvert dambrug. Den samlede længde af sådanne ”døde å-strækninger” er i forbindelse med
undersøgelsen opgjort til 172 km. hvilket er mere end længden af Gudenåen. Den reducerede vandføring
forvirrer fisk på både opstrøms og nedstrøms vanding. Det skyldes, at fiskene trækker efter den kraftigste
vandstrøm. Hvis denne kommer fra et dambrugsudløb går vandringen i stå og genoptages først, hvis der
under stor afstrømning sendes mere vand forbi dambruget end der indtages. Den forsinkelse der herved
opstår vil være medvirkende til at færre fisk når frem til gydepladserne (figur 2.1).

Skæv vandfordeling mellem dambrug
(meget vand) og åen (lidt vand).

Forkert placering af dambrugets indløbsrist
For stor gitterafstand i indløbsristen

Vandløb

Fødekanal

Opstemning med indbygget fisketrappe

Ørreddamme

Ikke funktionsdygtig
fiskepassage

Bundfældningsbassin

Forkert placering af fiskepassagens udløb

Udløbsristen har en gitterafstand
på 30 mm eller derover.

Forkert placering af dambrugets
udløb i forhold til fiskepassagen

Lang opstuvningszone skaber
forsinkelse af nedtrækkende fisk.

Oprindeligt vandløb
Reduceret vandføring på en del af
åens hovedløb (”dødå-strækning”)

Figur 2.1 Indretning af et traditionelt dambrug med stemmeværk og en lille fisketrappe af modstrømstypen.
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Fisk og smådyr (vandlevende insekter m.v.) som føres passivt med strømmen, forstyrres af vandindtag til
dambrugene. Hvis eksempelvis 75 % af vandet indtages på dambruget må formodes, at 75 % af de driftende
dyr driver samme vej og vil sandsynligvis omkomme i dambruget. Der er regler om afgitring af vandindtaget
eller indretning af ungfiskesluser, men reglerne har vist sig utilstrækkelige. Der er derfor et betydeligt tab af
smådyr, fiskeyngel, ål, ørred- og laksesmolt og store fisk ved nedstrøms passage af dambrug.
Opstemninger spærrer i sig selv for fisk og smådyr på vandring. Under forsøg på at forcere stemmeværker får
mange fisk dødelige læsioner når de rammer betonkonstruktioner m.v. (se afsnittet om fiskenes springevner).
Det skal endvidere nævnes, at opstuvningszoner opstrøms stemmeværker medfører reduceret strømhastighed
og sandet eller mudret bund, hvor der i mange tilfælde før var gydegrusområder for laksefisk. Den samlede
længde af opstuvningszonerne ved dambrugene er opgjort til 170 km.
Ved ca. 30 % af dambrugene er der anlagt fisketrapper af kammer- eller modstrømstypen for at lette
fiskepassagen. Trapperne tillader imidlertid kunen mindre del af de hurtigt svømmende eller springende fisk
som laks og ørred at passere. Trapperne kan således ikke passeres af de fleste andre fiskearter. Det samme
gælder smådyrene.
Et generelt problem ved trapperne er, at de dels kun er dimensioneret til at føre relativt små vandmængder
(=ringe ledestrøm), dels at udløbet fra trappen typisk befinder sig 10-15 m nedstrøms stemmeværket. Fiskene
har derfor vanskeligt ved at finde trapperne, især når der ledes mere vand over stemmeværket end gennem
trappen. Endelig skal mange fisketrapper efter vandløbsretternes afgørelser kun være åbne og vandførende få
måneder om året. Af de nævnte årsager regnes de gængse fisketrapper i dag ikke som tilfredsstillende
faunapassage.

Fisketrappen fører kun en mindre del af den samlede vandføring og udmunder lidt neden for stemmeværket,
det resulterer ofte i at fiskene forsøger at passere stemmeværket og ikke fisketrappen (foto Michael
Deacon).
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Ved en mindre del af dambrugene er der gennem de seneste 10-15 år for offentlige midler anlagt stryg
udenom stemmeværket (omløbsstryg), eller stemmeværket er i få tilfælde erstattet af et naturlignende stryg i
selve vandløbet. Strygene er anlagt med moderat fald og uden spring på vandspejl og bund. Ved rigtig
konstruktion kan strygene passeres af langt de fleste fiskearter og formentlig også smådyr – hvis de kan finde
stryget. Som ved de gængse fisketrapper er det afgørende, at stryget for det første tilledes tilstrækkeligt vand,
for det andet at ind- og udløb er placeret rigtigt i forhold til dels dambrugets ind- og udløb, dels stemmeværket.
Dette er imidlertid langt fra tilfældet mange steder. Det har således vist sig, at vandføringen oftest er for ringe,
og i værste fald er stryget slet ikke dimensioneret til store vandføringer.

Samme bundfældningsbassin blev undersøgt ved
elfiskeri. Undersøgelsen viste, at bassinet rummede
snæbel, stalling, bækørred, havørred, laks, gedde,
skalle, aborre, skalle og ål. Billedet viser enkelte
af de fisk der blev fanget (Foto Michael Deacon).

Afløbet fra et bundfældningsbassin viser, at fisk har
gode muligheder for at springe over afgitringen.
Ved høj vandstand er afristningen oversvømmet.
Under disse forhold kan fiskene svømme direkte
ind i bassinet (Foto Michael Deacon).

Afgitringen af dambrugenes ind- og udløb, og reglerne herfor, har vist sig utilstrækkelige. Tremmeafstanden i
navnlig indløb er for stor til at hindre indtrængning af smolt og især yngel og smådyr. Gitrene i såvel ind- som
udløb slutter ofte ikke tæt til bund og sider, og ofte er de så lave, at fiskene kan svømme eller springe over
dem ved større afstrømninger. Dertil kommer, at gitrene i mange tilfælde er placeret flere meter inde i ind- og
udløb, hvorved fisk og smådyr ender i blindgyder, som de på grund af naturlig adfærd ikke kan slippe ud af.
Ved de fleste dambrug er faunapassagerne i dag utilfredsstillende og utidssvarende (mange dambrug har ingen
faunapassage). I vandløb, hvor dambrugene ligger som perler på en snor, er problemerne særligt alvorlige,
idet der ved hvert dambrug sker en sortering, forsinkelse og udtynding, således at for få gydefisk når frem til
gydepladserne, og store mængder yngel, ungfisk og smådyr går til.

Utidssvarende fisketrappe med for lille vandføring.
Trappen burde kunne føre al vand der ikke bruges
til dambrugsdriften (Foto Michael Deacon).
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Ved at erstatte stemmeværket med et stryg med lav
stemmehøjde (0,5-1,0 m) opnås en meget velfungerende faunapassage.(Foto Michael Deacon).
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Hvad bør gøres ?
Undersøgelser har vist, at den bedste faunapassage skabes ved at fjerne spærringen helt. Næstbedst er det at
erstatte spærringen med et naturlignende stryg i selve vandløbet. Kan dette ikke lade sig gøre bør der anlægges
et omløbsstryg forbi spærringen. For at skabe effektiv faunapassage er det en forudsætning, at der altid løber
væsentligt mere vand gennem faunapassagen end ind på dambruget. Faunapassagen bør dimensioneres, så
den kan føre hele vandløbets vandføring. Ved omløbsstryg skal det sikres, at konstruktionen ikke efterlader
blindgyder for fiskene. Konkrete løsningsforslag vedrørende faunapassager og vandindtag findes i delrapport
4, et kort resume findes i samlerapporten.

Juridisk grundlag
Udredningen af gældende bestemmelser vedrørende fornyelse af dambrugenes vandindvindingstilladelser kan
sammenfattes således:
For dambrug oprettet før 1. oktober 1974 gælder, at tilladelser til indvinding af overfladevand udløber den 1.
april 2005.
For dambrug oprettet efter 1. oktober 1974, men før 1. april 1980, gælder, at vandindvindingstilladelserne
udløb den 1. april 1990, hvorefter de kunne fornyes. For dambrug oprettet efter 1. april 1980 gælder,
at tilladelser til indvinding af overfladevand kun kan meddeles for 10 år, hvorefter de kan fornyes.
Kildedambrug/vælddambrug er undtaget fra bestemmelserne om frivandsafgivelse, med mindre der indtages
supplerende overfladevand fra et vandløb, også selvom vandet løber op til flere hundrede meter i en rende.
Dambrug har et retskrav på fornyelse af tilladelserne i det omfang, der fortsat er behov for vandindvinding,
medmindre samfundsmæssige hensyn er til hinder herfor.
Dambrug kan indvinde overfladevand ved samme metode som hidtil, med mindre samfundsmæssige hensyn
er til hinder herfor.
Ved fornyelse af indvindingstilladelserne skal amtet:

•
•

sikre, at der altid løber mindst 50 % af medianminimumsvandføringen forbi dambrugene,

•

være opmærksom på bestemmelser efter vandløbsloven, fiskeriloven, miljøbeskyttelsesloven,
naturbeskyttelsesloven, miljømålsloven, bekendtgørelse om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder og VVM-samlebekendtgørelsen, i det omfang de
pågældende bestemmelser berøres i forbindelse med vandindvindingstilladelsernes fornyelse.

lægge vægt på vandforekomsternes omfang samt hensynene til befolkningens og erhvervslivets behov
for en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning, samt natur- og miljøbeskyttelse,
herunder bevarelse af omgivelsernes kvalitet,

Dambrug skal ved ansøgning om fornyet vandindvindingstilladelse redegøre for behovet for den ønskede
indvindingsmængde, indvindingsmåde, indvindingssted og indretning af dette.
Opstemningsanlæg, som er til skade for vandløbskvaliteten, kan fjernes efter gennemførelse af en
vandløbsreguleringssag. Der er som udgangspunkt ingen sammenhæng mellem bortfald af en tidligere meddelt
vandindvindingstilladelse og en tilladelse til et opstemningsanlæg.
Kulturhistoriske interesser, som er knyttet til en opstemning, kan have betydning for dens fortsatte beståen.
Der er forskellige tolkninger for så vidt angår hjemmel til at opstille vilkår om faunapassageløsninger i
vandindvindingstilladelserne.
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•

Én tolkning udleder, at et sådant vilkår ikke henhører under begrebet ”særlige vilkår” i bekendtgørelsen
om vandindvinding og vandforsyning, idet spørgsmålet om anlæg af faunapassage, herunder stryg/
omløbsstryg hører under fiskeriloven og vandløbsloven.

•

En anden tolkning udleder, at det om fornødent kan stilles som forudsætning for indvindingstilladelsen,
at ansøgeren inden en nærmere angivet frist anlægger en faunapassage der sikrer, at vandindvindingen,
herunder indvindingsmåden, ikke er i strid med regionplanmålsætningen for vandløbet.

Arbejdsgruppen anbefaler, at ovennævnte forhold afklares af højere myndighed.

Vandforbrug og vandbehov
Analysen af dambrugenes vandforbrug og vandbehov kan sammenfattes således:
Et dambrugs vandforbrug er afhængig af en lang række faktorer, herunder rent biologiske, abiotiske,
dambrugstekniske og driftsmæssige forhold. Der er en stor variation ved det enkelte dambrug, hvor faktorer
som vandets kvalitet, evnen til at transportere ilt samt døgn- og årstidsvariationer mm. har betydning for
vandbehovet. Da produktionen på det enkelte dambrug ofte er indrettet efter den naturlige variation i vandføring
og vandkvalitet, vil vandbehovet ved mange dambrug variere over året.
Denne undersøgelse viser, at 50 % af samtlige dambrug anvender mindre end 3,3 l/sek/ton årsfoderforbrug,
at 50 % af samtlige dambrug anvender mellem 2,3 og 4,5 l/sek/ton årsfoderforbrug, og at 95 % af samtlige
dambrug anvender mellem 0,1 og 11 l/sek/ton årsfoderforbrug.
Det må forventes at en stor del af dambrugene skal gennemføre foranstaltninger for at kunne opfylde lovens
krav om afgivelse af mindst halvdelen af vandløbets medianminimumsvandføring pr. 1. april 2005. Det
bemærkes, at godt 30% af dambrugene har tilladelse til indvinding af grund- eller vældvand, og herigennem
har mulighed for at supplere indvindingen af overfladevand i dele af året.
Arbejdsgruppen har følgende forslag til reduktion af vandforbruget:
• Meget høj recirkuleringsgrad kombineret med udbyggede rensningsforanstaltninger*
• Recirkulering kombineret med udbyggede renseforanstaltninger (modeldambrug)
• Returpumpning
• Reduktion af overfladevandindtag med samtidig driftsoptimering
• Sammenlægning af flere små dambrug til få større
For det enkelte dambrug må mulighederne afvejes politisk, teknisk, miljømæssigt og økonomisk.
*Dansk Dambrugerforening mener, at modellen ”meget høj recirkuleringsgrad kombineret med udbyggede
renseforanstaltninger” ikke for nuværende er produktionsteknisk mulig under økonomisk bæredygtige forhold.
Det er i lovgivningen ikke specificeret, hvorledes vandløbets medianminimumsvandføring fastsættes med hensyn
til tidsseriens længde og alderen på de anvendte data. Arbejdsgruppen anbefaler, at der udarbejdes ens
retningslinier herfor.
Arbejdsgruppen har udarbejdet ansøgningsskema til brug ved ansøgning om fornyelse af dambrugenes
vandindvindingstilladelser. Arbejdsgruppen skal anbefale, at myndighederne i god tid, f.eks. inden august
2004, udsender ansøgningsskema og vejledning, ligesom det udfyldte ansøgningsskema returneres til
myndigheden i god tid inden den 1. april 2005 (f.eks. oktober 2004).
Arbejdsgruppen skal anbefale, at amternes regionplaner suppleres med mere detaljerede retningslinier om de
hensyn, der skal ligge til grund for administrationen af vandforsyningsloven i relation til dambrug.
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