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Forord
Afgangsrapporten ”Fjernelse af totalspærring af Gudenåen ved Vilholt Mølle – fysiske og
biologiske effekter af vandløbet” er udarbejdet ved Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi,
Aalborg Universitet. Afgangsrapporten er opdelt i en hovedrapport og en bilagsrapport
og henvender sig til folk med interesse for vandløb.
I forbindelse med projektet rettes en særlig tak til Henrik Vest Sørensen fra Orbicon, som
var behjælpelig med at finde projektlokaliteten og Lars Bo Christensen samt Hans
Smedegaard Mark, ligeledes fra Orbicon, som har hjulpet med besvarelse af spørgsmål.
Endvidere rettes en stor tak til kæreste, familie og venner der har været behjælpelige med
feltarbejde.
Er andet ikke angivet er billeder, grafer mv. afbildet fra den venstre side af vandløbet
mod højre, når man står og kigger i opstrøms retning. Kilder er henvist ved Harvard
metoden. Figurer, tabeller og formler er nummeret efter kapitelnummer og derefter
fortløbende. Alle resultater og beregninger er vedlagt på data-CD.
Kolding d. 10. juni 2009.

_____________________________
Line Winther
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Resumé
I specialet undersøges de geomorfologiske, vandkemiske og biologiske effekter af
fjernelsen af en spærring i et større dansk vandløb. Lokaliteten for dette er Vilholt Mølle,
som var den sidste totalspærring af Gudenåen og samtidig også den sidste større spærring
syd for Silkeborg.
Det overordnede formål med restaureringsprojektet var at genskabe vandløbets naturlige
forløb forbi møllen, således at vandlevende smådyr (makroinvertebrater) og fisk kan
passere. Endvidere var der en forventning om at fjernelsen af stemmeværket ville kunne
have en positiv fysisk effekt på den stuvningspåvirkede strækning opstrøms Vilholt Mølle,
således at denne i struktur ville komme til at minde om strækningen nedstrøms møllen.
Særligt Vilholt Stryget, ca. 1 km nedstrøms Vilholt Mølle, har stor betydning for vandløbet,
idet strækningen er bestående af flere vigtige gydebanker, hvorfor det var vigtigt at dette
stryg blev påvirket mindst muligt ved fjernelsen af stemmeværket.
Ved løbende at følge udviklingen i geomorfologien og habitatudbuddet og samtidig
registrere ilt- og temperaturforhold samt udtage prøver af makroinvertebratsamfundet var
det muligt at følge effekterne af restaureringen. Der blev derfor gennemført et
overvågningsprogram, hvor der blev målt tværsnit, strømhastigheder, vandløbsbundens
niveau og struktur samt makroinvertebratsamfundets sammensætning ved tre tværprofiler
opstrøm Vilholt Mølle samt ved tre profiler nedstrøms, hvoraf den ene var placeret på
Vilholt Stryget. Der blev foretaget opmålinger samt optællinger før stemmeværkets
fjernelse og herefter blev opmålinger samt optællinger gentaget med ca. et måneds
interval over en periode på ca. fem måneder. Endvidere blev der før og efter fjernelsen af
stemmeværket løbende målt ilt og temperatur nedstrøms stemmeværket samt udtaget
vandprøver, hvori indholdet af suspenderet stof og organiskstof blev bestemt.
Som supplement til opmålingerne blev der opsat en hydrauliskmodellering af den
påvirkede vandløbsstrækning i MIKE 11, før og efter fjernelsen af stemmeværket, således
at vanddybden for de indsatte tværsnit kunne bestemmes ved en given vandføring.
Forholdet mellem vanddybde og vandføring ved de indsatte tværsnit blev overført til
CASiMiR-Fish, hvormed der blev opsat en model til bestemmelse af, hvor på den nye
vandløbsstrækning voksne ørred samt ørredyngel ville foretrække at stå.
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Målingerne indikerer at der sker en signifikant ændring af de fysiske forhold opstrøms
stemmeværket ved Vilholt Mølle. Den gennemsnitlige vandstand på tværs af et profil falder
med op mod 0,15 m, hældningen på vandspejlet stiger fra 0,26 % til 0,75 % og
strømhastigheden på den undersøgte strækning bliver nogle steder over dobbelt så høj (fra
0,6 m/s til 1,3 m/s). Den forøgede strømhastighed medfører fjernelse af store mængder
sand fra bunden, hvilket medfører at bundniveauet falder med op mod 0,7 m. De fysiske
ændringer medfører ændringer i makroinvertebratsamfundets sammensætning, dog
indikerer de indsamlede prøver, at den største forandring der ses skyldes, at
makroinvertebraterne er blevet skyllet væk af den stærke strøm. De sidste indsamlede
prøver fra marts indikerer dog, at markoinvertebratsamfundet på opstømsstrækningen er
ved at blive genetableret og endda med flere rentvandsarter.
Målingerne nedstrøms Vilholt Mølle indikerer, at sandfanget ikke har haft den tilstrækkelige
virkning som forventet. Ved profilerne 4 og 5 ca. 550 m nedstrøms stemmeværket ved
Vilholt Mølle, er der aflejret store mængder sand, og bundniveauet har været hævet med
op mod 0,5 m. Dette har påvirket makroinvertebratsamfundet en smule, men der ses dog
ikke så markante påvirkninger som på strækningen opstrøms stemmeværket. Dette skyldes
at, bundsedimentet ved profil 4 og 5 i forvejen var fint, hvorfor substratet ikke er ændret
væsentligt, og samtidig er strømhastighederne ikke ændret så markant ved profil 4 og 5,
som på strækningen opstrøms stemmeværket.
Derimod anses makroinvertebratsamfundet ved profil 6 på Vilholt Stryget for at være mere
påvirket. Der forefindes ikke opmålinger samt optællinger for dette profil fra før fjernelsen
af stemmeværket, idet det ikke var forventet at denne A-målsatte strækning ville blive
påvirket. Men de opmålinger og optællinger der er foretaget i perioden efter fjernelsen af
stemmeværket ved Vilholt Mølle har vist, at strækningen er blevet dækket med sand, og
det observerede makroinvertebratsamfund er ikke så artsrigt og varieret som bl.a. Jensen
og

Søholm

(2003)

beskriver.

Ved

de

sidste

optællinger

i

marts

er

makroinvertebratsamfundet ved profil 6 så påvirket, at udregningen af DVFI værdien giver
det dårligste resultat i hele måleperioden, og dette gælder for både strækningen opstrøm
og nedstrøms Vilholt Mølle.
På kort sigt har fjernelsen af stemmeværket ved Vilholt Mølle haft store konsekvenser for
makroinvertebratsamfundet både opstrøms og nedstrøms for møllen. Specielt på den ellers
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artsrige og varierede strækning ved Vilholt Stryget tyder alle målinger på, at de aflejrede
mængder sand har haft ødelæggende konsekvenser for makroinvertebratsamfundet. Hvor
store konsekvenser de aflejrede sandmængder får for ørredynglen vides ikke endnu, men
de sandmængder der er observeret ved profil 6 vil nok havde en mere eller mindre
negativ effekt på udbyttet af åres ørredyngel ved Vilholt Stryget.
På lang sigt er der ingen tvivl om at fjernelsen af stemmeværket, vil få en positiv effekt på
vandløbsstrækningen ved Vilholt Mølle. Allerede ved de sidste målinger i marts er der en
fremgang af makroinvertebrater på strækningen opstrøms Vilholt Mølle. Endvidere er de
fysiske forhold på denne strækning blevet meget varieret, og der er nu både groft og fint
sediment, samt både stryg og høller, mens strømforholdene ligeledes er meget varierende.
Vilholt Stryget nedstrøms Vilholt Mølle er ved de sidste målinger i marts stadig meget
påvirket af fjernelsen af stemmeværket. Det vides dog fra tidligere erfaringer, hvor det
har været sandet til pga. et brud på stemmeværket, at stryget har en evne til hurtigt at
genoprette både de fysiske og biologiske forhold, hvilket det forhåbentligt også har denne
gang.
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Summary
In this master project the geomorphological, water chemical and biological effects causes
by the removal of a dam in a considerably large Danish stream (Gudenåen) is being
studied. The place for these studies is Vilholt Mølle (Vilholt Mill), which was the last total
blockage of Gudenåen and at the same time the last large blockage south of the city
Silkeborg.
The overall purpose of this restoration project was to recreate the natural flow of the
stream running past the mill, allowing water dwelling animals (Macroinvertebrates) and fish
to pass. Furthermore it was expected that the removal of the dam would have a positive
physical influence on the stowed stretch of water upstream from the mill, causing the
structure of this stretch to resemble the stretch downstream. Particularly Vilholt Stryget,
approximately 1 km. downstream from the mill, is of great importance to the stream as this
area consists of several important spawning areas making it crucial that this area be
affected as little as possible by the removal of the dam.
By studying the development in geomorphology and available habitats, taking samples to
register the macroinvertebrates, while at the same time measuring oxygen and temperature
of the stream, it was possible to observe the repercussions of the restoration. A surveillance
program was followed which included measurements of: cross sections, stream velocities, the
bottom levels and structures, as well as the composition of macroinvertebrates at 3 points
upstream of the mill and 3 points downstream, one of these points was a part of Vilholt
Stryget. Measurements and counts were made before the removal of the dam and were
repeated at one month intervals for a period of approximately 5 months. The oxygen
levels and temperatures were also measured consistently downstream prior to and
following the removal of the dam, and water samples were studied to determine the
contents of suspended matter and organic matter.
In addition to the measurements a hydraulic modeling of the affected stretch of water was
made, before and after the removal of the dam, so that the water depth of the inserted
cross section could be determined by a given water flow. The relationship between water
depth and water flow through the inserted cross section was transferred to CASiMiR-Fish,
subsequently, a model for determining where at the new stretch adult trout and trout fry
would prefer to stand were prepared.
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The measurements indicate that a significant alteration of the physical aspects upstream of
Vilholt Mølle occurs. The average water level across a point of measurement decreases by
up to 0.15 m, the slope of the stream increases from 0.26% to 0.75% and the velocity of
the stream in the area studied doubles in some areas (from 0.6 m/s to 1.3 m/s). This
increase in velocity leads to the removal of large amounts of sand from the bottom, which
brings about a fall in the bottom level by up to 0.7 m. These physical alterations cause a
change in the composition of the macroinvertebrates, the collected samples do, however,
indicate that this is mostly caused by the macroinvertebrates being swept away by the
stronger currents. The final samples, collected in March, indicate that the composition of
macro invertebrates is being restored and that includes more pure water species than prior
to the restoration.
The measurements made downstream from the mill indicate that the grit chamber
unfortunately has not had the desired and expected effect. At points 4 and 5
approximately 550 m. downstream from the dam at Vilholt Mølle large amounts of sand
has been deposited and the bottom level has increased by up to 0.5m. This has affected
the macroinvertebrate population slightly, although not as drastically as seen on the
upstream stretch, since the sedimentation at points 4 and 5 was relatively fine grained to
begin with and the water velocities has not changed as drastically as they have upstream.
The population of macroinvertebrates at point 6 on Vilholt Stryget is estimated to have
been much more affected by the restoration. Unfortunately no measurements/counts from
before the removal of the dam are available for this point, since no influence was expected
at this A-targetted stretch. The measurements and counts made following the removal of the
dam have shown that the stretch is covered in sand and that the macroinvertebrate
population is not as varied and does not consist of as many species as described by Jensen
and Søholm (2003) among others. At the time of the last counts at point 6, the
macroinvertebrate population had been so affected that the calculation of DVFI value
results in the lowest score calculated during the entire period for the entire stretch of water,
upstream and downstream from Vilholt Mølle.
In the short term the removal of the dam has had many consequenses on the composition of
macroinvertebrates upstream as well as downstream from the mill. Measurements suggest
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that especially on the otherwise diverse and varied stretch at Vilholt Stryget, the large
amounts of deposited sand has had devastating effects on the macroinvertebrate
population. How much this will affect the spawning of the Trout is not yet known, but the
amounts of sand deposits observed at point 6 will most likely have a more or less negative
influence.
The long term effects of the removal of the dam will undoubtedly be positive in regards to
the stretch at Vilholt Mølle. An increase in macroivertebrates in the upstream stretch was
already observed during the last samplings in March. Furthermore the physical conditions on
this stretch have become more varied, now consisting of both finely grained and large
grained sediments as well as pools and riffles, the currents are also varied.
Vilholt Stryget downstream from the mill is still very much affected by the removal of the
dam at the last measurements in March, but a previous experience, in which Vilholt Stryget
was covered in sand following a breakage in the dam, shows that Vilholt Stryget has the
ability to restore both physical and biological aspects rather rapidly, which will hopefully
be the case this time as well.
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1 Indledning
De danske vandløb er blevet menneskeligt påvirket i al den tid der har boet mennesker i
Danmark. Allerede for flere hundrede år siden, da man begyndte at omlægge større
arealer til agerbrug skete de første grundlæggende ændringer af vandløbene. Skovene
som vandløbene snoede sig igennem blev fældet, hvorfor vandløbenes karakter ændredes
betydelig i både udseende, og hvad angår dyre- og planteliv. Især igennem det sidste
århundrede har påvirkningen af vandløbene været stigende i takt med bl.a.
industrialiseringen. Vandløbene opstemmedes for at kunne drive vandmøller eller til
vanding af landbrugsjord via kanaler. Opstemningerne medførte at enkelte fiskearter blev
udryddet i store dele af vandløbsstrækningerne. Ovenstående har resulteret i, at omkring
98 % af de ca. 35.000 km danske vandløbsstrækninger i dag er mere eller mindre
menneskepåvirket [Kristensen et al.; 2008].
I 2000 vedtog EU vandrammedirektivet, som bl.a. har til formål at alle vandløb, som
minimum, skal opnå en god kemisk og økologisk tilstand i 2015, således at vandløbet kun
afviger lidt fra dets naturlige tilstand uden menneskelig påvirkning [Nielsen; 2007].
Danmark har siden 1974, som følge af Miljøbeskyttelsesloven, haft en egentlig lovgivning
der opstiller nogle vandkvalitetskrav for vandløbene, hvorfor vandkvaliteten i de danske
vandløb i dag er forholdsvis god, i forhold til mange af de lande Danmark sammenligner
sig med. Men at vandet i de danske vandløb er rent er ikke ensbetydende med at
vandløbskvaliteten er god. Udover vandkvaliteten har de fysiske forhold i vandløbet også
stor betydning for vandløbskvaliteten [Hansen; 1996].
I vandløb, hvor der findes mange grove strukturer i bunden, vil der være en større variation
i de tilgængelige habitater, hvorfor antallet af forskellige dyr og planter ofte vil være højt.
Består vandløbsbunden derimod overvejende af finkornet materiale, vil strømforholdene
være mere homogene og udbuddet af habitater formindskes herved. De homogene
strømninger en sandbund vil medføre, mindsker vandløbets evne til geniltning, hvorfor der
ofte vil kunne opstå iltfattige forhold på sådanne strækninger. Er vandløbet endvidere
præget af sedimenttransport vil finkornet sediment, der indlejres i bundens grovere
materiale, mindske gennemstrømningen og hermed iltningen af bundmaterialet. Dette
betyder, at organismer, der lever i bunden ikke for tilført tilstrækkeligt med ilt. Tilsvarende
vil indlejring af sand i gydebanker medføre forringet ilttilførelse, hvilket kan få
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katastrofale følger for fiskeynglen [Pedersen og Sivebæk; 2008]. Endvidere er det vigtigt
for mange af vandløbets fisk og smådyr, at de har mulighed for at vandre frit i vandløbet,
således at de bedste forhold kan opnås [Aarestrup; 2008]. Dette umuliggøres af de
opstemninger mennesket igennem de sidste århundrede har opført i de danske vandløb,
hvorfor det ifølge § 43 i fiskeriloven er muligt for vandløbsmyndigheden (efter lov om
vandløb), at pålægge en ejer af en faunaspærring, at etablere en fiskepassage [Blichfeldt
et al.; udat.]. Det er dog dokumenteret, at disse fiskepassager ikke altid har en positiv
indvirkning på faunapassagen. Derimod er det veldokumenteret, at man opnår optimale
faunapassager ved at fjerne opstemningerne [Aarestrup; 2008]. Derfor bør denne løsning
altid have første prioritet, når man vil genskabe fri passage for fisk og smådyr.
I forlængelse af ovenstående har Horsens Kommune i samarbejde med Skov og
Naturstyrelsen besluttet at genåbne Gudenåen ved Vilholt Mølle efter 142 års
totalspærring.

1.1 Projektets baggrund
Gudenåen, som Vilholt Mølle ligger ved, har sit udspring i Tinnet Krat nordvest for Tørring,
og har sit udløb i Randers Fjord, ved Randers. Med sine ca. 160 km er Gudenåen
Danmarks længste vandløb, og har på grund af sin størrelse op igennem tiden været brugt
til fremstilling af energi. Dette har medført, at der har været flere større spærringer op
gennem Gudenåen, som bl.a. har forhindret fiskene i at vandre[Visit Vejle; udat.]. Vilholt
Mølle, som ligger nord for Voervadsbro omkring 5 km opstrøms Mossø, se Figur 1-1, er den
sidste totalspærring i Gudenåen og den sidste store spærring syd for Silkeborg [Skov og
Naturstyrelsen I; 2008]. Fjernelsen vil derfor give f.eks. ørreder fra søerne ved Silkeborg
samt Mossø mulighed for at vandre op i åen og gyde.
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Figur 1-1. Geografisk placering af Vilholt Mølle. Stemmeværket er afmærket med et rødt kryds.

Vilholt Mølle repræsenterer en af de tidligste industrivirksomheder ved Gudenåen. Møllen
blev bygget tilbage i 1866, hvor den blev opført som træsliberi med det strømmende vand
som kraftkilde. Spærringen fra 1866 blev afløst af en opstemning i 1912, som har fået lov
til at stå helt frem til november 2008, se stemmeværket som det så ud ved fjernelsen på
Figur 1-2 [Skov og Naturstyrelsen II; 2008]. Gudenåen ved Vilholt Mølle har altså været
spærret for al fiske og smådyrs passage i 142 år.

Figur 1-2: Billede af stemmeværket ved Vilholt Mølle.
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Som følge af opstemningen ved Vilholt Mølle er Gudenåen stuvningspåvirket på en 1,5 km
lang strækning opstrøms stemmeværket. De første ca. 250 m opstrøms stemmeværket er
endda så påvirket, at der er dannet en decideret sø. Søen er ca. 70 m bred og store dele
af den østlige side af søen er fyldt op med aflejringer fra åen, hvilket bevirker at der er
dannet store grødeøer. I en 20–30 m bred strømleje i den vestlige side af søen strømmer
åen. Opstemningen af Gudenåen har ligeledes medført at et ca. 1,2 ha stort område øst
for åen er blevet et moseområde, se Figur 1-3.

Figur 1-3: Beliggenhed af Vilholt Mølle. Udsnit af Kort- og Martrikelstyrelsen 4 cm kort.
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2 Beskrivelse af overvågningsprogrammet
Idet et af Danmarks bedste gydeområder, Vilholt Stryget, findes ca. 1 km nedstrøms
stemmeværket ved Vilholt Mølle, er det en naturlig del af processen at overvåge eventuelle
fysiske ændringer på denne strækning, med særlig fokus på sedimenttransport. Endvidere
vil overvågningsprogrammet kunne bruges som dokumentation af de miljømæssige effekter
ved kommende lignende projekter, som f.eks. ved fjernelse af den sidste store spærring af
Gudenåen ved Tangeværket. Overvågningsprogrammet vil også kunne bruges til at
dokumentere om hele projektet var hensigtsmæssigt udformet, set i forhold til at skabe et
vandløbsforløb, der hurtigt indstiller sig i en naturlig ligevægtssituation svarende til det der
var forventet inden projekt start. Endvidere vil overvågningsprogrammet kunne bruges som
dokumentation for, hvordan makroinvertebratsamfundet påvirkes og udvikles inden for det
første halve år efter en så stor påvirkning af deres habitatområde.
Hovedprincippet bag et program til overvågning af udefrakommende effekters påvirkning
på vandløbet er at kunne sammenholde en før situation med en efter situation. I situationen
ved Vilholt Mølle ønskes det, at kunne dokumentere eventuelle påvirkninger både opstrøms
og nedstrøms stemmeværket, samt at kunne beskrive den efterfølgende udvikling der vil
finde sted på strækningen. Der er derfor flere tværsnit både opstrøms og nedstrøms
stemmeværket, hvor der er gennemført gentagende opmålinger af tværprofiler mv., se evt.
Figur 2-1 for placering af disse profiler samt målestationer og Tabel 2-1 for at se
afstanden mellem profilerne og målestationerne.
Tabel 2-1: Position og afstand mellem de benyttede målestationer og tværprofiler.

Position

Afstand fra den foregående

Profil 1

0m

-

Profil 2

58 m

58 m

Profil 3

90m

32 m

Målestation 1

1272m

1182 m

Målestation 2

1418 m

146 m

Profil 4

1418 m

0m

Profil 5

1442 m

24 m

Profil 6

1925 m

483 m
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Figur 2-1: Kort der viser placeringen af tværsnitsprofiler og målestationer ved Vilholt Mølle.

De enkelte elementer i overvågningsprogrammets placering, målefrekvens og metode er
vist i Tabel 2-2
Tabel 2-2: Tabeloversigt over de udførte målinger

Undersøgelsesparameter Målepositioner
Vandstand

Vandføring

20

Måleperiode

Målemetode

Profil 1-5

Oktober

Målestok

Profil 1-6

December

Målestok

Profil 1-6

Januar

Målestok

Profil 1-6

Februar

Målestok

Profil 1-6

Marts

Målestok

Profil 1-5

Oktober

Vingemålinger

Profil 1-6

December

Vingemålinger

Profil 1-6

Januar

Vingemålinger

Profil 1-6

Februar

Vingemålinger

Profil 1-6

Marts

Vingemålinger
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Profil 1-5

Oktober

Nivellering

Profil 1-6

December

Nivellering

Profil 1-6

Januar

Nivellering

Profil 1-6

Februar

Nivellering

Profil 1-6

Marts

Nivellering

Sediment: type og

Profil 1-5

Oktober

Sigtning

kornstørrelsesbestemmelse

Profil 1-6

December

Sigtning

Profil 1-6

Januar

Sigtning

Profil 1-6

Februar

Sigtning

Profil 1-6

Marts

Sigtning

Profil 1-5

Oktober

Sparkeprøve

Profil 1-6

December

Sparkeprøve

Profil 1-6

Januar

Sparkeprøve

Profil 1-6

Februar

Sparkeprøve

Profil 1-6

Marts

Sparkeprøve

Målestation 1

12.okt. – 20.okt

Iltelektrode

Målestation 1

28.okt. – 7.nov.

Iltelektrode

Målestation 1

4. dec. – 22.dec.

Iltelektrode

Målestation 2

23.dec. - 15. jan.

Iltelektrode

Målestation 2

23. apr. - 7. maj

Iltelektrode

Målestation 1

12.okt. – 20.okt

Temp. Elektrode

Målestation 1

28.okt. – 7.nov.

Temp. Elektrode

Målestation 1

4. dec. – 22.dec.

Temp. Elektrode

Målestation 2

23.dec. - 15. jan.

Temp. Elektrode

Målestation 2

23. apr. – 7. maj

Temp. Elektrode

Målestation 1

31.okt. – 6.nov.

ISCO

Målestation 2

23. dec. – 15. jan.

ISCO

Målestation 2

30. apr. – 7. maj

ISCO

Målestation 1

31.okt. – 6.nov.

ISCO

Målestation 2

23. dec. – 15. jan.

ISCO

Målestation 2

30. apr. – 7. maj

ISCO

Bunddyr: antal og arter

Ilt

Temperatur

Suspenderet stof

Organiskstof
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2.1 Metoder til overvågning af de fysiske forhold
For at kunne dokumentere eventuelle fysiske ændringer af vandløbet opstrøms og
nedstrøms stemmeværket, blev de fysiske forhold så som vandløbets hældning,
bundniveauet mv. registret både før og efter fjernelsen. Før fjernelsen af stemmeværket
blev der udført målinger ved Profil 1-3 samt profil 4-5. Der blev altså ikke udført målinger
ved profil 6, idet det ikke var forventet, at der kunne registreres væsentlige forandringer
ved profil 4 og 5 og hermed formentlig slet ingen ved profil 6. Ved de første opmålinger
efter fjernelsen af stemmeværket, blev der registreret en væsentlig ændring ved profil 4
og 5, hvorfor profil 6 blev oprettet. Profilerne 1-3 samt 4-5 blev alle placeret ud fra
tilgængeligheden, samt den faktor at vandløbet skulle kunne krydses det pågældende sted
uden båd eller lign. Profil 6 blev placeret ved Vilholt Stryget, efter det var blevet erfaret,
at denne strækning ligeledes var blevet påvirket af fjernelsen af stemmeværket, idet det
ønskedes at kunne dokumentere udviklingen af dette vigtige område for vandløbet. Der er
udført målinger ved samtlige profiler med omkring en måneds mellemrum i fem måneder
efter fjernelsen af stemmeværket.
Strømningsmålingerne ved profilerne er alle udført vha. vingemålinger med en OTT
universal flügel (d=10 cm). Der er foretaget målinger for hver meter af tværprofilet i tre
forskellige dybder, 10 cm under overfladen, 10 cm over bunden samt en måling i dybden
svarende til 0,4 x dybden, hvilket forventes at være svarende til middelhastigheden. I
forbindelse med vingemålingerne er dybden samt sedimenttype bestemt, dvs. dybden og
sedimenttypen er ligeledes bestemt for hver meter af tværprofilerne. Vingemålingerne er
endvidere blevet benyttet til at beregne vandføringen i de forskellige profiler. Dette er
gjort vha. trapez integration, se bilag A for fremgangsmåden.
Bundniveauet samt hældningen af vandløbsoverfladen er bestemt vha. nivellering. Der er til
opmålingerne benyttet et nivelleringsapparat af mærket Zeiss, for nærmere beskrivelse af
fremgangen ved nivellering se bilag B. Nivelleringen er ligesom vingemålingerne foretaget
for hver meter af tværprofilet. Der er fra gang til gang taget udgangspunkt i pløkkerne,
der markerer placeringen af tværprofilerne, hvorfor det er muligt at sammenholde de
fundne resultater.
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2.2 Metoder til overvågning af vandkvalitet og stoftransport
For at kunne dokumentere eventuelle ændringer i vandkvaliteten samt stoftransporten blev
der før fjernelsen af stemmeværket opstillet en ISCO-prøvetager samt ilt- og temperatur
elektrode ved målestation 1. Der var dog problemer med ISCO-prøvetageren, hvorfor der
kun forefindes temperatur og ilt målinger for måleperioden fra 12. oktober til 20. oktober.
Grundet manglen af vandprøver fra den første måleperiode blev ISCO-prøvetageren samt
ilt- og temperatur elektrode opsat d. 28. oktober, altså tre dage før fjernelsen af
stemmeværket, således at der kunne opnås nogle målinger fra før fjernelsen. Men igen var
der problemer med ISCO-prøvetageren, og der er derfor først vandprøver til måling af
suspenderet stof samt organisk stof fra d. 31. oktober, ca. 1,5 time efter påbegyndelsen af
fjernelsen af stemmeværket. Det forventes dog, at indholdet af suspenderet stof samt
organisk stof vil nå et stationært niveau indenfor overvågningsperioden på 5 måneder. Det
antages desuden, at denne værdi vil kunne bruges som indikation på mængden af
suspenderet og organisk stof inden fjernelsen af stemmeværket. Analysen af vandprøverne
for indholdet af suspenderet og organisk stof er sket efter forskrifter i Dansk Standard. Se
evt. bilag C for mere detaljeret beskrivelse.
Udover målinger af suspenderet stof, er der i overvågningsperioden udtaget sediment
prøver fra de seks profiler. Der er som hovedregel udtaget seks sediment prøver fra hver
profil tre grovkornede og tre finkornede. På denne måde har det været muligt løbene at
vurdere sandvandringen. Sandprøverne er ved hjemkomsten tørret ved ca. 105 °C i 24
timer. Herefter er de blevet sigtet igennem et sigtetårn bestående af sigter med følgende
maskestørrelser: 32 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm, 1 mm, 0,5 mm og 0,25 mm. Den
samlede prøve er vejet inden sigtningen og herefter er de enkelte sigterester vejet.

2.3 Metoder til overvågning af biologiske forandringer
For at kunne dokumentere ændringen af makroinvertebratsamfundet, er der som
hovedregel udtaget makroinvertebratprøver på to forskellige typer sedimenter ved hver
profil. Makroinvertebratprøverne er blevet udtaget i forbindelse med vingemålingerne,
hvorfor der er udtaget prøver ved profil 1-5 en gang før fjernelsen af stemmeværket samt
udtaget prøver fra profil 1-6 omkring hver måned i fem måneder efter fjernelsen af
stemmeværket. Prøverne er udtaget med en ketsjer, der har form som en halvcirkel, bunden
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af ketsjeren er 80 cm, mens radius i halvcirklen er 48 cm. En standard ketsjer til indsamling
af sparkeprøver er kvadratisk, 25x25 cm, hvorfor de fundne resultater ikke umiddelbart
kan sammenlignes med resultater fundet med en standard ketcher. Da hovedformålet med
indsamlingen af makroinvertebratprøver er, at kunne dokumentere påvirkningen af
makroinvertebratsamfundet i overvågningsperioden, og ikke at kunne sammenligne
værdierne med værdier fundet for andre vandløb, er det ikke fundet relevant at benytte
en standard ketsjer.
Prøvetagningen er forgået ved at placere ketsjeren på den pågældende type sediment,
hvorefter der sparkes ti gang let i sedimentet foran ketsjeren. Da der som hovedregel er
udtaget makroinvertebratprøver på to forskellige typer sedimenter, er der for hver profil
to prøver der skal sorteres. For nærmere beskrivelse af prøvetagningsproceduren,
konservering samt optælling af makroinvertebrater, se bilag D.
I resultatsbehandlingen af de indsamlede prøver er de to prøver der er udtaget ved
samme profil på samme tidspunkt lagt sammen. For at kunne sammenligne de indsamlede
prøver er der udregnet tre forskellige indeks: ”diversitets- indeks” beregnet ud fra
Shannon-Wiener, evenness-indeks beregnet ved hjælp af Pielou og richness-indeks
beregnet ud fra Fishers α. Disse indeks er beregnet for at kunne sammenligne antal
individer og taxa, samt for at kunne sammenligne fordelingen af hyppigheden af de
forskellige taxa. Er der mange forskellige taxa i en prøve, så er der høj richness.
Forekommer alle taxa næsten lige hyppigt, så er der høj evenness og forekommer alle
taxa lige hyppigt giver envenness-indekset 1. Udover de ovennævnte indeks er Dansk
Vandløbsfaunaindeks (DVFI) beregnet. Dette skyldes, at de tre førstnævnte indeks ikke
tager udgangspunkt i hvilke taxa der er fundet, dvs. et forurenet vandløb kan opnå samme
indeks værdi som et rent vandløb. DVFI værdien bestemmes ud fra de taxa der findes i
prøven og ikke ud fra antallet. Er der mange rentvandsarter i en prøve opnås der en høj
DVFI værdi, mens ingen rentvandsarter medfører en lav DVFI værdi. DVFI indekset går fra
1 til 7, hvor 1 er svarende til et forurenet vandløb og 7 er svarende til et rent vandløb.
Fremgangsmåden til beregning af de benyttede indeks ses i bilag E.
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2.4 Statistiske tests der er benyttet til databehandling
For at kunne beskrive ændringerne i det indsamlede data, er der udført forskellige tests. Til
at sammenligne middelhastigheden af strømningerne og dybden ved de forskellige profiler
fra måned til måned er der benyttet t-test. T-test anvendes til, at undersøge hvorvidt
middelværdierne i to populationer kan antages at være identiske. T-test kræver at data er
normalfordelt. Er data ikke normalfordelt kan en log-transformation benyttes, hvorefter
middelværdien og standardafvigelsen kan kalkuleres på normalvis. Hvis antagelsen om
normalfordeling ikke kan opfyldes, kan man anvende såkaldt non-parametriske test, som
for eksempel Mann-Whitney.
Mann-Whitney er en test der kan anvendes til, at sammenligne to uparrede stikprøver, dvs.
det er en ikke-parametrisk udgave af "t-test med to uparrede stikprøver".
Forudsætningerne for denne test er, at hver af de to populationer indeholder mere end 30
observationer eller er normalfordelte. Begge de ovenstående tests har en svaghed ved
data med en stor skævhed i data, hvorfor de ikke kan benyttes i sådanne tilfælde.
Er der en stor skævhed i data kan en f-test benyttes. F-testen anvendes til, at sammenligne
spredninger (eller varianser). Principperne for denne test er identiske med principperne for
t-testene, hvorfor det også er en forudsætning for f-testen at stikprøverne stammer fra
normalfordelte populationer.
Til at fastsætte, hvorvidt der er sket en signifikant ændring af sedimentsammensætningen
udføres der χ2-test. χ2-test undersøger sandsynligheden for, at den fordeling vi ser i en
krydstabel, er fremkommet som et resultat af tilfældigheder. χ2-test er en test for en
statistisk hypotese, hvor teststørrelsen Q følger en χ2-fordeling. Der er dog tale om en
tilnærmelse, hvis gyldighed kun kan accepteres på betingelse af, at antallet af
observationer i datasættet er passende stort (≥5). I modsætning til binomialtest, som for
eksempel t-test, Mann-Whitney test og f-test, kan man arbejde med et større antal
hændelser end to.
Alle statistiske analyser i rapporten er udført i programmet Statgraphics plus. For nærmere
beskrivelse af tests og programmet Statgraphics se bilag F.
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2.5 Opsætning af MIKE 11
Der er i forlængelse af projektet opsat en hydraulisk model over vandløbsstrækningen ved
Vilholt Mølle, fra før fjernelsen af stemmeværket og efter fjernelsen af stemmeværket.
Modellen er opsat i DHI’s vandløbsmodelleringsprogram MIKE 11. Opstrøms modelrand er
Voervadsbro , mens udløbet til Mossø benyttes som nedre modelrand. Orbicon har, før
fjernelsen af stemmeværket, udført tværsnitsopmålinger på strækningen fra Vestbirk
Vandkraftværk (ca. 8 km opstrøms Vilholt Mølle) til Riværket (ca. 3,5 km nedstrøms Vilholt
Mølle). Til opsætning af modellen fra før fjernelsen af stemmeværket er tværsnittende på
strækningen fra Vorevadsbro til Riværket benyttet. Orbicon har i marts, efter fjernelsen af
stemmeværket ved Vilholt Mølle, udført tværsnitsopmålinger på strækningen fra
Voervadsbro (ca. 2 km opstrøms Vilholt Mølle) og ned til ca. 400 m efter stemmeværket
ved Vilholt Mølle. Disse er benyttet til opsætning af en model af strækningen efter
fjernelsen af stemmeværket. Udover disse tværsnit er de opmålte tværsnit ved profil 4,
profil 5 og profil 6 benyttet. På Figur 2-1 ses de benyttede tværsnit. Ikke alle tværsnit kan
ses på figuren, idet der ikke er mere end 3 m imellem de tværsnit, der er kortest imellem.
På den vedlagte CD-rom findes en fil kaldet ”Kort med tværsnit brugt i MIKE 11”, som alle
tværsnittene fremgår af. Der er ved den nedstrøms rand ved udløbet til Mossø konstrueret
et tværsnit ud fra tværsnittet ved profil 6.
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Figur 2-2: Kort der viser placeringen af tværsnit der er benyttet til opsætning af den hydrauliske model.
Bemærk at ikke alle tværsnit kan ses pga. de ligger så tæt. Der er ikke målstok på billedet, idet det kun
skal bruges til at vise tværsnittenes placering. Tallet der angiver tværsnittene er i meter, hvorfor disse kan
bruges til at bestemme afstanden mellem tværsnittene. Nord er opad på billedet.

Den nedre randbetingelse udgøres af en konstant vandstand ved udløbet til Mossø på 20
m DNN. Den opstrøms randbetingelse udgøres af en etårig tidsserie fra 2008, med
vandføringer målt ved Orbicons målestation ved Voervadsbro. For uddybning af
opsætningen i MIKE 11 se bilag G.
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2.6 Opsætning af CASiMiR-Fish
Habitatmodellen CASiMiR-Fish er et redskab til, at kvantificere den tilgængelige habitat
for forskellige fisk. Ved at kvantificere fiskenes krav til f.eks. vanddybder og
strømhastigheder kan det modelleres, hvor på vandløbsstrækningen de bedste
habitatforhold findes. I CASiMiR-Fish bliver der opsat en model fra før fjernelsen af
stemmeværket og en fra efter fjernelsen. Resultat filerne fra MIKE 11 benyttes til
opsætning af modellerne i CASiMiR-Fish. Ud fra resultat filerne fra MIKE 11 aflæses
vanddybderne i de forskellige tværsnit ved 3 m3/s, 6 m3/s, 10 m3/s, 13 m3/s og 15 m3/s.
Vanddybderne benyttes til opsættelse af inputfiler til CASiMiR-Fish. For at kunne fastsætte,
hvor på strækningen forholdene er optimale for ørreder tilføres vandløbsmodellerne fra før
og efter fjernelsen af stemmeværket to forskellige filer. En fil hvoraf det fremgår, hvilke
fysiske forhold voksne ørreder foretrækker og en fil hvoraf det fremgår, hvilke fysiske
forhold ørredyngel foretrækker. På denne måde kan det bestemmes hvor på
vandløbsstrækningen voksne ørreder og ørredyngel foretrækker at være, både før og
efter fjernelsen af stemmeværket. Heraf kan det forudsiges, hvorvidt fjernelsen af
stemmeværket kommer til at medføre lige så optimale gydeforhold opstrøms Vilholt Mølle,
som der findes ved Vilholt Stryget. For yderligere beskrivelse af opsætningen se bilag H.
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3 Fysiske og biologiske forandringer opstrøms Vilholt Mølle
Et af hovedformålene med fjernelsen af stemmeværket var at forbedre de fysiske forhold
og hermed forbedre vandløbskvaliteten og de biologiske forhold opstrøms Vilholt Mølle.
Med forbedring af de fysiske forhold menes primært frie vandringsmuligheder for fisk og
smådyr, men også andre fysiske forbedringer, så som at genskabe et naturligt vandløb
med variation i strømforhold og sedimenttyper. Dette skulle forhåbentlig skabe et vandløb
med et rigt og forskelligartet dyreliv.
Det var inden fjernelsen af stemmeværket forventet, at området opstrøms Vilholt Mølle vil
ændre fysisk karakter, således strækningen ville komme til at minde om strækningen ved
Vilholt stryget. I forlængelse af bedre fysiske forhold og den frie passage for fisk og
smådyr op gennem vandløbet, var det forventet, at strækningen opstrøms Vilholt Mølle vil
komme til at minde om strækningen nedstrøms rent biologisk.

3.1 Stemmeværkets betydning for de fysiske forhold opstrøms Møllen
Ved profil 1-3 som er placeret opstrøms Vilholt Mølle, se evt. Figur 2-1, er der sket en stor
fysisk effekt efter fjernelsen af stemmeværket.
På Figur 3-1 ses profil 1 d. 12. oktober 2008, da den første opmåling fandt sted. Billedet
er taget lige ud for profil 1.
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Figur 3-1: På billedet ses profil 1 d. 12. oktober 2008, da de første målinger blev foretaget.

Af Figur 3-1 fremgår det, at der er et roligt flow igennem profilet, idet vandoverfladen er
næsten blank. Endvidere ses det at bunden er relativ lys, hvilket indikerer, at det
hovedsageligt er fint sediment der ligger ved profil 1. At bunden kan ses på billedet,
indikerer ligeledes, at vandybden ved profil 1 ikke er stor.
På Figur 3-2 ses profil 1 ved den sidste opmåling d. 11. marts 2009. Vandløbets udseende
ved profil 1 har forandret sig væsentligt efter fjernelsen af stemmeværket, men ikke synligt
i de måneder profilet efterfølgende har været observeret. Figur 3-2 benyttes derfor som
indikation for, hvordan vandløbet ved profil 1 har set ud i perioden fra den første
opmåling efter fjernelsen af stemmeværket i december, og frem til den sidste måling i
marts. I mappen ”billeder” på den vedlagte data-CD ses samtlige billeder fra
måleperioden.
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Figur 3-2: Billede af profil 1 d. 11. marts 2009. Det gule målebånd indikerer profil 1.

Af Figur 3-2 fremgår det, at der er sket en synlig ændring i vandhastigheden ved profil 1,
idet vandoverfladen ikke længere er blank, men derimod ret bølget. Endvidere kan det ud
fra billedet ses, at farven på bunden er blevet mørkere, hvilket kan betyde, at
bundsedimentet er blevet mere groft. Sammenlignes vandstanden på den modstående
brink, på billederne fra før og efter fjernelsen af stemmeværket, ses det at vandstanden er
faldet efter fjernelsen af stemmeværket.
At der er sket en stigning i strømhastigheden gennem profil 1 efter fjernelsen af
stemmeværket, ses ligeledes ud fra de hastighedsmålinger der løbende er blevet foretaget
gennem

måleperioden.

På

Figur

3-3

kan

ændringen

i

bredde,

dybde

og

middelhastigheden på strømningerne igennem måleperioden ved profil 1 ses. 0 m svarer
altid til pløkken på den venstre side af vandløbet, hvorfor ændringer af placeringen af
vandløbet ligeledes kan dokumenteres.
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Figur 3-3: Bredden, dybden og middelhastigheden ved profil 1 igennem måleperioden.

På grafen fra oktober måned ses det, at bredden på vandløbet er 17 m og strækker sig
fra 2,5 m til 19,5 m. Det dybeste sted er ved 6 m, hvor der er 0,66 m dybt. Den
maksimale middelhastighed der blev målt det pågældende tidspunkt er på 0,68 m/s, som
er målt ved 16 m.
Fra de første målinger i oktober til de næste målinger i december, er der sket en signifikant
ændring af strømhastighederne igennem profilet (MW-test, N=16, W=254,5, p=<0,001).
Den maksimale middelhastighed der måles ved profil 1 i december, er ligesom i oktober
målt ved 16 m, men er steget fra 0,68 m/s til 1,11 m/s. Dette er næsten en fordobling af
den maksimale middelhastighed. I samme periode er sket en ændring af vanddybden ved
profil 1. Den maksimale vanddybde er reduceret fra 0,66 m til 0,59 m, begge værdier
målt ved 6 m. Der er dog ikke sket en signifikant ændring af den samlede vanddybde ved
profil 1i perioden fra oktober til december (t-test, N=17, t=-1,91, p=0,065). Udover at
middelhastigheden er forøget og er vanddybden faldet, er der ligeledes sket forandringer
af vandløbsbredden der i december er steget til 17,5 m. Vandløbet strækker sig i
december fra 2 m til 19,5 m, hvilket indikerer at vandløbet fra oktober til december har
gravet sig omkring 0,5 m ind i den vestre brink.
I perioden fra december til januar ses der ingen signifikante ændringer i
middelstrømningerne gennem profil 1 (MW-test, N=16, W=170, p=0,12) og i
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vanddybden (MW-test, N=17, W=101,5, p=0,14). På trods af dette ses der små
ændringer i både middelhastighed og dybder. Den maksimale middelhastighed i januar
måles ved 4 m og er på 1,18 m/s, mens den maksimale vanddybde måles ved 5 m og er
på 0,59 m. I perioden fra december til januar ses ingen ændringer i vandløbsbredden ved
profil 1.
Ved de sidste målinger i marts ses en signifikant ændring af middelstrømningen gennem
profil 1 i forhold til målingerne i januar (t-test, N=16, t=4,59, p=<0,001). Hastigheden på
den maksimale middelstrømning er faldet fra 1,18 m/s, målt ved 4 m, til 1,04 m/s, målt
ved 5 m. Derimod er der ikke sket signifikante ændringer på vanddybden ved profil 1 fra
januar til marts (t-test, N=17, t=-0,39, p=0,70), hvor den maksimale dybde findes ved 6 m
og er på 0,61 m. Vandløbsbredden ved profil 1 er fra januar til marts faldet med 10 cm,
således at den nu er på 17,4 m. Vandløbsbredden strækker sig i marts fra 2 m til 19,4 m,
hvilket understøtter målingerne fra december der indikerede at vandløbet var begyndt at
grave sig ind i den højre bred. Endvidere understøttes dette af ændringerne af
strømningerne igennem profilet i måleperioden. I oktober var strømhastigheden nogenlunde
ligeligt fordelt på tværs af vandløbet, dog med en lille dominans i den højreside af
vandløbet, mens strømhastighederne, ved de sidste målinger i marts, var kraftigst i den
venstre side af vandløbet.
Overordnet set er der ikke sket signifikante ændringer af vanddybden ved profil 1 i
måleperioden fra oktober til marts. Middelhastigheden på strømningerne igennem profilet
steg signifikant fra oktober til december formegentligt grundet fjernelsen af stemmeværket,
mens middelhastigheden på strømningerne fra januar til marts faldt signifikant. Idet at
middelhastighed

på

strømningerne

steg

yderligere

fra

december

til

januar,

vandløbsbredden faldt med 10 cm og der ydermere ikke blev registreret signifikante
ændringer på vanddybden, antages det, at faldet i middelhastigheden på strømningerne
igennem profil 1fra januar til marts skyldes et fald i vandføringen.
På Figur 3-4 ses et billede af profil 2, som er placeret ca. 58 m nedstrøms profil 1. Billedet
er taget d. 12. oktober 2008, altså før fjernelsen af stemmeværket, og er taget få meter
opstrøms profil 2.
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Figur 3-4: På billedet ses profil 2 d. 12. oktober. Billedet er taget lidt opstrøms for profilet. På den
fjerneste bred til venstre på billedet ses den ene pløk der mærker tværprofilet.

På Figur 3-4 kan det ses, at der ligesom ved profil 1, er en stille vandføring forbi profil 2
før fjernelsen af stemmeværket. Endvidere ses det også, at bunden ved profil 2 på det
pågældende tidspunkt er lys, hvilket indikerer at størstedelen af bundsedimentet også her
er finkornet. Vanddybden ved profil 2 er i oktober ikke større end at vandløbsbunden
tydeligt ses.
På Figur 3-5 ses ligeledes profil 2, billedet er blot taget d. 7. december, altså efter
fjernelsen af stemmeværket. Der er heller ikke ved profil 2 observeret væsentlige synlige
forandringer i perioden fra december til marts, hvorfor billedet fra december
repræsenterer perioden efter fjernelsen af stemmeværket. De andre billeder kan dog ses
på den vedlagte CD-rom under mappen ”Billeder”.
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Figur 3-5: Billede taget lidt nedstrøms profil 2 d. 7. december 2008

Billedet på Figur 3-5 er taget nedstrøms profilet, og der ses en væsentlig forandring fra
billedet på Figur 3-4, der var taget før fjernelsen af stemmeværket. Det kan ses på
vandoverfladen, at strømningen er steget væsentlig, mens farven på bunden antyder at
sedimentet er gået fra sand til sten, hvilket også vil være forventet, idet strømningen er
steget markant. Endvidere ses der også et fald i, hvor højt vandet står på brinkerne, samt
en mindskelse af vandløbets bredde.
At strømmen er blevet væsentlig kraftigere ved profil 2 efter fjernelsen af stemmeværket,
ses også ud fra de strømningsmålinger der er foretaget. På Figur 3-6 ses
middelhastigheden på strømningerne på tværs af profil 2 igennem måleperioden, samt
vandløbsbredden og dybden ved profilet.
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Figur 3-6: På figuren ses bredden, dybden og middelhastigheden af strømningerne ved profil 2 igennem
måleperioden.

På grafen fra oktober måned ses det, at bredden på vandløbet er 19,9 m. Bredden på
vandløbet ved profil 2 strækker sig fra 0,6 m til 20,5 m. Det dybeste sted er ved 13 m,
hvor der er 0,67 m dybt, mens den maksimale middelhastighed på strømningerne, der blev
målt det pågældende tidspunkt, er på 0,60 m/s, som er målt ved 12 m.
Det fremgår af grafen fra december måned, altså efter fjernelsen af stemmeværket, at
der mangler målinger for en strækning på 4 m. Dette skyldes, at strømhastigheden efter
fjernelsen af stemmeværket er blevet så høj på dette stykke, at det ikke har været muligt
at foretage målinger her. Ud fra de strømningsmålinger det har været muligt at foretage,
er det fundet at middelhastigheden på strømningerne, på de to ovennævnte dage, ikke er
ændret signifikant (t-test, N=10, t=-1,39, p=0,182). Dette virker umiddelbart ikke rigtigt,
idet at den maksimale middelhastighed på strømningerne er steget fra 0,6 m/s i oktober
måned til over 1,3 m/s i december. At der ikke ses en signifikant ændring ved beregning
af t-test skyldes formegentligt, af målinger imellem 4 m og 8 m mangler, da det netop er
på denne strækning, at de mest markante ændringer er sket. En anden væsentlig årsag er
de markante ændringer af, hvor i profil 2 vandet strømmer. På grafen fra oktober ses det,
at hastighedsprofilet for profil 2 før fjernelsen af stemmeværket stort set følger teorien for
et hastighedsprofil for en lige strækning af et vandløb. Den laveste strømning findes ved
brinkerne, hvorfra hastigheden er stigende ud til midten at vandløbet, hvor den højeste
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strømhastighed findes. På grafen fra december ses derimod et typisk hastighedsprofil for
et sving. Her er den maksimale strømhastighed ovre i den ene side af vandløbet, mens der
næsten ingen strømning er i den modsatte side. Vandløbets strømningskurve er altså blot på
halvanden måned gået fra at være et typisk hastighedsprofil for et lige stykke af et
vandløb til et typisk hastighedsprofil for et sving. Disse markante ændringer af hastigheden
på strømningerne ved profil 2 har medført en skævhed der gør, at t-testen resulterer i en
ikke signifikant ændring. Benyttes der derimod en f-test til at beregne ændringerne af
strømhastighederne igennem profil 2 fra oktober til december ses der en signifikant
ændring (f-test, df=9, f=0,03, p<0,001). Den markante stigning af strømhastighederne har
ført til en ændring af bunden og hermed også vanddybden. Ud fra graferne fra oktober
og december ses der en signifikant ændring i vanddybden for de to profiler tværs over
vandløbet (t-test, N=14, t=-3,24, p=0,003). Den maksimale dybde er steget med 9 cm fra
0,67 m til 0,76 m, mens den gennemsnitlige dybde derimod er faldet. Dette skyldes, at den
ændrede strømning medfører, at vandløbet graver i bunden ved den venstre brink, mens
der næsten ingen strøm er i den højre side af vandløbet, så her aflejres sand. Ændringerne
i strømningsprofilet samt den sænkede vandstand medfører også ændringer af bredden på
vandløbet. I oktober var bredden 19,9 m og strakte sig fra 0,6 m til 20,5 m, i december
var vandløbsbredden mindsket til 17,2 m og strakte sig i denne måned fra 2 m til 19,2 m.
I perioden fra december til januar ses der heller ingen signifikante ændringer i
middelhastigheden af strømningerne gennem profil 2 (t-test, N=8, t=-0,23, p=0,821),
hvilket denne gang stemmer lidt bedre overens med graferne fra december og januar. Der
ses endvidere heller ingen signifikante ændringer i vanddybden fra december til januar (ttest, N=12, t=0,48, p=0,636). På trods af dette ses der små ændringer i både
middelhastigheden af strømningerne og dybderne. Den maksimale middelhastighed i
december blev målt ved 4 m og var på 1,3 m/s. I januar måles middelhastigheden af
strømningerne ligeledes ved 4 m og er steget til 1,45 m/s. Det skal dog bemærkes at der
er en strækning fra 4 m til 9 m, hvor strømningerne er så kraftige, at det ikke har været
muligt at måle middelhastighederne. Den maksimale vanddybde måles i december ved 8 m
og er på 0,76 m, mens den i januar måles ved 9 m og er på 0,74 m, men det har ligesom
med middelhastigheden i januar heller ikke været muligt at måle vanddybden fra 4 m til 9
m. I perioden fra december til januar er bredden på vandløbet steget med 0,4 m, hvorfor
vandløbsbredden ved profil 2 i januar er 17,6 m.
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Fra målingerne i januar til de sidste målinger i marts ses ingen signifikant ændringer af
middelhastigheden af strømningen gennem profil 2 (t-test, N=7, t=-1,77, p=0,102).
Hastigheden på den maksimale middelstrømning er faldet fra 1,45 m/s, målt ved 4 m, til
1,28 m/s, målt ved 5 m. Der er heller ikke observeret signifikante ændringer på
vanddybden ved profil 2 fra januar til marts (t-test, N=13, t=-064, p=0,531). I januar
blev den maksimale dybde registreret ved 9 m og var på 0,74 m, i marts blev den
maksimale dybde observeret ved 8 m og var på 0,76 m. Vandløbsbredden er i marts
faldet til 16,9 m og brinkerne findes ved 1,9 m og 18,8 m.
Sammenholdes ovenstående målinger fra profil 2 ses der en markant ændring af profilet
fra oktober til december. T-tesen indikerer godt nok, at der ikke er sket signifikante
ændringer af middelhastigheden på strømningerne ved profil 2 fra oktober til december
men sammenlignes kurven på de to grafer ses væsentlige stigninger i strømningerne.
Endvidere ses der signifikante ændringer af vanddybden fra oktober til december. I den
venstre side af vandløbet er vanddybderne steget med op mod 9 cm, mens vanddybderne
i den højre side af vandløbet er faldet. Fra december til den sidste måling i marts er der
ikke observeret signifikante ændringer af vanddybden eller middelhastigheden. Dog ses
der ved at sammenligne data fra december og marts at vanddybden ved profil 2 i
gennemsnit er faldet med 4,5 cm i perioden efter fjernelsen af stemmeværket.
Vandløbsbredden er reduceret med 30 cm. Den højre brink er forøget med 40 cm, fra
19,2 m til 18,8 m, mens den venstre brink er mindsket med 10 cm, fra 2,0 m til 1,9 m.
Denne ændring i brinkerne indikerer, at vandløbet ved profil 2 er ved at grave sig ind i
den venstre brink, hvilket ligeledes understøttes af strømningsprofilerne, hvoraf det fremgår
at størstedelen af det vand der løber gennem profil 2 løber i den østlige side af vandløbet.
På Figur 3-7 ses et billede af profil 3, det sidste profil opstrøms stemmeværket. Billedet er
taget nogle meter opstrøms for profilet og er taget i forbindelse med opmålingen af
profilet inden fjernelsen af stemmeværket.
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Figur 3-7: Billede af profil 3 taget nogle meter opstrøms profilet. Billedet er taget d. 12. oktober, altså før
fjernelsen af stemmeværket.

Ud fra billedet på Figur 3-7 ses det, at der også ved profil 3 var en forholdsvis blank
vandoverflade før fjernelsen af stemmeværket. Det kan pga. genskindet i vandoverfladen
være svært at se bunden, men der kan dog anes en lys bund på den venstre side af
billedet.
På Figur 3-8 ses et tilsvarende billede af profil 3 blot taget d. 7. december, ca. to
måneder senere og altså efter fjernelsen af stemmeværket. De fysiske forhold er heller ikke
ved profil 3 ændret synligt i perioden fra december til marts, hvorfor Figur 3-8
repræsenterer hele måleperioden efter fjernelsen af stemmeværket. De resterende billeder
kan ses på den vedlagte CD-rom i mappen ”Billeder”.
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Figur 3-8: Billede af profil 3 taget d. 7. december 2008. Billedet er taget nogle meter opstrøms profilet.

Ligesom ved profil 1 og 2 ses der også ved profil 3 en indikation af en højere
strømhastighed forbi profilet, idet vandoverfladen på Figur 3-8 er blevet mere urolig. Der
ses endda lidt skum over ved brinken i den højre side af billedet. Ud fra billederne af
profil 3 kan det ikke dokumenteres, hvorvidt bundmaterialet er blevet grovere efter
fjernelsen, ligesom det er sket ved de andre profiler opstrøms stemmeværket. Der kan dog
ses en ændring af vandstanden ved profil 3, idet vandet ikke står så højt op på brinkerne i
december, som det gjorde i oktober inden fjernelsen af stemmeværket.
At strømhastigheden forbi profil 3 er steget kan ligeledes dokumenteres ud fra
vingemålingerne der er fortaget løbende gennem måleperioden. På Figur 3-9 ses
resultaterne af disse vingemålinger samt bredde og dybde af profil 3.
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Figur 3-9: Målt bredde, dybde og middelhastighed ved profil 3 igennem måleperioden.

På grafen fra oktober måned ses det at bredden på vandløbet ved profil 1 er 16,6 m og
strækker sig fra 1,0 m til 17,6 m. Det dybeste sted er ved 6 m, hvor der er 1,04 m dybt.
Den maksimale middelhastighed på strømningerne, der blev målt det pågældende
tidspunkt, er på 0,46 m/s og er blevet målt ved både 5 m og 7 m.
Fra de første målinger i oktober til målingerne i december ses der ingen signifikant
ændring af middelhastighederne på strømningerne igennem profil 3 (MW-test, N=13,
W=118,5 p=0,085). Den maksimale middelhastighed der måles ved profil 3 i december
er målt ved 9 m, og er steget fra 0,46 m/s til 0,97 m/s, hvilket er over en fordobling af
den maksimale middelhastighed fra oktober til december. I samme periode er der sket en
ændring af vanddybden ved profil 4. Den maksimale vanddybde er reduceret fra 1,04 m,
målt ved 6 m, til 0,93 m, målt ved 9–11 m. Der er dog ikke sket en signifikant ændring af
den samlede vanddybde ved profil 4 i perioden fra oktober til december (t-test, N=12,
t=-0,87, p=0,394). Udover at middelhastigheden er forøget og vanddybden faldet, er der
ligeledes sket forandringer af vandløbsbredden der i december er faldet til 14,1 m.
Vandløbsbredden strækker sig i december fra 2 m til 16,1 m.
I perioden fra december til januar ses der ingen signifikante ændringer i
middelhastigheden på strømningerne gennem profil 3 (t-test, N=13, t=-0,82, p=0,419) og
i vanddybden (t-test, N=12, t=0,23, p=0,822). På trods af dette ses der små ændringer i
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både middelhastigheden på strømningerne og dybderne. Den maksimale middelhastighed i
december blev målt til 0,97 m/s ved 9 m, mens den i januar blev målt ved 9-10 m og var
steget til 1,08 m/s. Den maksimale vanddybde blev i december målt til 0,93 m på
strækningen fra 9 m til 11 m. I januar var den maksimale dybde ved profil 3 på 1 m og
blev målt ved 11 m og 12 m. I perioden fra december til januar er vandløbsbredden ved
profil 3 steget til 14,7 m, målt fra 2,1 m til 16,8 m.
Fra målingerne i januar til de sidste målinger i marts ses ingen signifikant ændring af
middelhastigheden på strømningerne gennem profil 3 (t-test, N=13, t=0,60, p=0,555).
Hastigheden på den maksimale middelstrømning er faldet fra 1,08 m/s, målt ved 9-10 m,
til 1,05 m/s, målt ved 9 m. Der er heller ikke sket signifikante ændringer på vanddybden
ved profil 3 fra januar til marts (t-test, N=12, t=-0,69, p=0,500). Den maksimale dybde
blev i marts målt ved 10 m og var på 0,91 m. Vandløbsbredden ved profil 3 er fra januar
til marts faldet med 0,5 m, således at vandløbsbredden er på 14,2 m. Vandløbsbredden
strakte sig i marts fra 2 m til 16,2 m, mens den i oktober, før fjernelsen af stemmeværket,
strakte sig fra 1 m til 17,6 m. Dette medfører en reduktion af vandløbsbredden ved profil
3 igennem hele måleperioden på 2,4 m.
Overordnet set er der ikke sket signifikante ændringer af middelhastigheden på
strømningerne i gennem profil 3 og vanddybden i måleperioden fra oktober til marts. Den
maksimale middelhastighed på strømningerne igennem profilet blev dog mere end
fordoblet fra oktober til december formegentligt grundet fjernelsen af stemmeværket. I
samme periode er den maksimale vanddybde reduceret med 11 cm, fra 1,04 m til 0,93 m.
Fra december til den sidste måling i marts er der ikke observeret signifikante ændringer af
vanddybden eller middelhastigheden på strømningerne. Ved at sammenligne data fra
december og marts ses det at den maksimale vanddybde ved profil 3 kun er faldet 2 cm,
mens den maksimale middelhastighed på strømningerne er steget med 0,08 m/s.
At vandstandssænkning der umiddelbart ses ved de tre profiler opstrøms Vilholt Mølle ikke
blot skyldes en lavere vandføring, kan dokumenteres ved omregning af bredde, dybde og
middelhastighed til en vandføring gennem profilerne. Af Tabel 3-1 fremgår det, at
vandføringen i overvågningsperiode er steget efter fjernelsen af stemmeværket, hvorfor
det kan udelukkes at faldet i vandstanden skyldes en lavere vandføring. At vandføringerne
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er steget, mens vandspejlet er faldet efter fjernelsen af stemmeværket dokumenterer, at
den observerede strækning opstrøms Vilholt Mølle har været stuvnings påvirket.
Tabel 3-1: I tabellen ses de fundne vandføringer for profilerne opstrøms Vilholt Mølle. Vandføringerne
markeret med * vil formentligt være højere, idet det ikke har været muligt at fortage vingemålinger på et
stykke af profilet pga. for høj strøm.

Oktober
December
Januar

Profil 1
4223 L/s
6912 L/s
8009 L/s

Profil 2
4195 L/s
5289 L/s *
6526 L/s *

Profil 3
3820 L/s
5744 L/s
7428 L/s

Marts

6666 L/s

6299 L/s *

6037 L/s

At vandløbet opstrøms Vilholt Mølle har været stuvnings påvirket understøttes endvidere af
forandringen af hældningen på vandspejlet over måleperioden. I Tabel 3-2 ses at
hældningsprocenten over det samlede stykke opstrøms Vilholt Mølle, siden fjernelsen af
stemmeværket, er steget fra 0,026 % til 0,075 %, som der er målt ved den sidste
opmåling i marts.
Tabel 3-2: Tabel over hældningsprocenten på vandspejlet på strækningen opstrøm Vilholt Mølle.

Profil 1-3
Profil 1-2
Profil 2-3

Oktober
0,026
0,025
0,027

December
0,164
0,186
0,124

Januar
0,097
0,092
0,107

Marts
0,075
0,055
0,112

3.2 Sedimenttransporten opstrøms Vilholt Mølle
Ud fra ovenstående vingemålinger samt dybde og breddemålinger ved profil 1-3 er det
fakta, at der er sket fysiske ændringer med vandløbet opstrøms stemmeværket. På
billederne af profilerne opstrøms Vilholt Mølle, fra før og efter fjernelsen af stemmeværket,
kunne det endvidere ses at sedimenttypen var forandret fra sand til sten, hvorfor det vil
være interessant at se nærmere på bundniveauet samt kornstørrelsesfordelingen ved de tre
profiler opstrøms Vilholt Mølle.
På Figur 3-10 ses ændringerne af bundniveauet ved profil 1 over måleperioden, mens
kornstørrelsesfordelingen fremgår af Figur 3-11.
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Figur 3-10: Graf der viser forandringen af bundniveauet ved profil 1 over måleperioden.

Ud fra Figur 3-10 ses det at bundniveauet er faldet med omkring 20-23 cm fra oktober til
december på de steder, hvor der forefindes data fra. Yderligere er bundniveauet faldet
med op til 14 cm fra december til januar og yderligere op mod 7 cm fra januar til marts.
De få bundniveausmålinger fra oktober måned, skyldes at der var en masse blade og
grene der hang i vejen, hvorfor det ikke var muligt at nivellere over hele tværprofilet. De
resterende bundniveausmålinger er næsten komplette, det er kun målinger helt inde ved
den venstre brink der mangler pga. at der stod store træer og spærrede for udsynet.
På Figur 3-11 ses kornstørrelsesfordelingen ved profil 1 igennem måleperioden. De blå
farver indikerer groft sediment (>2 mm), mens de gule farver indikerer fint sediment (<2
mm).
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Figur 3-11: Billedet viser ændringen i kornstørrelsesfordelingen ved profil 1 igennem måleperioden.
Farven er inddelt således at de blå farver markerer det grove sediment (> 2 mm), mens de gule farver
markerer det fine sediment (< 2 mm).

Ud fra figuren ses det, at fordelingen mellem sten/grus og sand/silt i oktober måned, altså
før fjernelsen af stemmeværket, var domineret af groft materiale. Der er i de udtaget
prøver fra profil 1 i oktober fundet ca. 77 % groft materiale, mens de resterende ca. 23 %
var fint materiale. Ud af de ca. 77 % groft materiale ved profil 1 i oktober var de ca. 50
% groft grus og sten.
I de udtaget prøver fra december ses der en signifikant ændring i kornstørrelsesfordelingen
i forhold til prøverne fra oktober (χ2-test, df=5, χ2=22,27, p<0,001). I prøverne fra
december var andelen af groft materiale steget til ca. 98 %, mens der kun var ca. 2 % fint
materiale. Dette betyder at der i de udtaget prøver ved profil 1 i december næsten ikke
er fundet bundmateriale med en kornstørrelse på over 2 mm. Resultaterne af
sedimentprøverne fra oktober og december indikerer, at der er skyllet fint bundmateriale
væk fra profil 1 i perioden mellem oktober og december. Dette understøttes endvidere af
ændringen af bundniveauet der blev observeret i december, der var faldet med op mod
23 cm ved profil 1, siden opmålingerne i oktober.
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I perioden efter fjernelsen af stemmeværket ses et fortsat fald i bundniveauet. Denne
tendens kan ligeledes ses ud fra kornstørrelsesfordeling. I de udtaget sedimentprøver fra
januar er over 99 % groft (>2 mm) og de ca. 74 % er groft grus og sten (> 32 mm). Ved
de sidste målinger i marts er andelen af groft grus og sten i de udtaget sedimentprøver
steget til ca. 83 %. Fra december til marts ses der ved profil 1 en signifikant ændringer i
kornstørrelsesfordelingen (χ2-test, df=4, χ2=9,49, p=0,009), hvilket indikere at fjernelsen
af fint sediment ikke kun er sket i forbindelse med fjernelsen af stemmeværket, men også i
den efterfølgende periode.
At sedimentsammensætningen er ændret ved profil 1 ses også ud fra Figur 3-12. På
figuren ses ændringerne af fordelingen af groft og fint sediment ved profil 1 igennem
måleperioden. Grof sediment er markeret med blå og er sediment med en kornstørrelse >
2 mm, mens det fine sediment er markeret med gul og er sediment med en kornstørrelse <
2 mm.

Figur 3-12: Sedimenttype ved profil 1 igennem måleperioden.

Ud fra Figur 3-12 ses det, at der før fjernelsen af stemmeværket, i oktober måned, var fint
sediment ved de to brinker ved profil 1 og på et kort stykke omkring 14 m. Ved de
efterfølgende opmålinger er der kun fundet groft materiale, hvilket indikerer at det fine
bundmateriale er skyllet væk fra profil 1 efter fjernelsen af stemmeværket. Dette
understøttes endvidere af, det fald der ses i bundniveauet og faldet i andelen af fint
sediment ved profil 1. De to sidstnævnte faktorer indikerer endvidere, at det ikke kun er
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fint bundsediment der er fjernet fra profil 1, men også grovere sediment helt op til en
kornstørrelse på 32 mm er skyllet væk.
Ud fra kornstørrelsesfordelingen og bundniveauet før og efter fjernelsen af stemmeværket
er det muligt at lave et groft overslag på, hvor stort et volumen sediment der er blevet
fjernet fra profil 1, samt en vurdering af kornstørrelsesfordelingen på dette. Tages der
udgangspunkt i at profil 1 er 17 m bred, bundniveauet er faldet med i gennemsnit 0,20 m
og der regnes på et 1 m bredt bæltet tværs over vandløbet, vil der alene fra den første
måned efter fjernelsen af stemmeværket være blevet fjernet 3,4 m3 sediment fra profil 1.
Dette sediment har hovedsageligt været groft sand og finere materialer, men der er sket
en væsentlig reduktion af sediment helt op til 8 mm.
På Figur 3-13 ses tilsvarende forandringerne af bundniveauet for profil 2 over
måleperioden. Her mangler bundniveausmålinger fra 4-5 m til 8-9 m i perioden efter
fjernelsen af stemmeværket, hvilket skyldes den stærke strøm der er kommet på denne
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Figur 3-13: Forandring af bundniveauet ved profil 2 over måleperioden.

På trods af manglende målinger ses det, at bundeniveauet er sænket med mindst 58 cm fra
oktober til december, mens bundniveauet er forholdsvist stabilt fra december til de sidste
målinger i marts. Det ses endvidere ud fra Figur 3-13, at der ikke er sket nogen markante
ændringer af bundniveauet fra ca. 15 m og over til den højre brink på noget tidspunkt af
måleperioden. Dette stemmer overens med de forandringer af strømhastighederne der
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fremgik af middelhastighedsprofilerne for profil 2, se evt. Figur 3-6. Ud fra
middelhastighedsprofilerne fremgik det, at der næsten ingen strømning var i den højre del
af åen, efter fjernelsen af stemmeværket, mens strømhastighederne i den venstre del af
åen var steget. Figur 3-13 dokumenterer altså, at der på blot halvanden måned er skabt
væsentlige fysiske ændringer ved profil 2, hvilket strømningsprofilerne på Figur 3-6 også
indikerede. Dette er et godt eksempel på, hvor stor en indvirkning fjernelsen af
stemmeværket har haft på den observerede strækning opstrøms Vilholt Mølle.
Ud fra grafen over bundniveausmålingerne ved profil 2 fremgår der ikke umiddelbart en
ændring af bundniveauet i perioden efter fjernelsen af stemmeværket. Dette er dog ikke
ensbetydende med, at der ikke er sket en ændring i kornstørrelsesfordelingen ved profilet.
Der kan imellem de store sten, som bunden ved profil 2 er dækket af, havde været aflejret
store mængder fint sediment. Efter fjernelsen af stemmeværket er strømhastighederne
steget så meget, at det fine materiale imellem de store sten kan blive skyllet væk. Dette vil
ikke nødvendigvis fremgå af bundniveausmålingerne, idet de store sten stadig er ved
profilet og bundniveauet derfor stadig er det samme. Det er derfor nødvendigt at kende
kornstørrelsesfordelingen ved profil 2 igennem hele måleperioden, på trods af at der ikke
er registreret ændringer af bundniveauet efter fjernelsen af stemmeværket. På Figur 3-14
ses forandringerne i kornstørrelsesfordelingen ved profil 2 igennem måleperioden.
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Figur 3-14: Kornstørrelsesfordelingen ved profil 2 gennem måleperioden. De blå farver markerer groft
sediment (> 2 mm), mens de gule farver markerer fint sediment (< 2 mm).

Ligesom ved profil 1 er der sket en signifikant ændring i kornstørrelsesfordelingen ved
profil 2 ved første måling efter fjernelsen af stemmeværket (χ2-test, df=5, χ2=91,32,
p<0,001). I oktober måned var forholdet mellem fint og groft sediment ved profil 2 ligeligt
fordelt, mens der i januar måned kun var ca. 24 % af det sorterede sediment der var
finerer end 2 mm.
I perioden fra januar til mart sker der forsat signifikante ændringer (χ2-test, χ2=38,53,
df=5, p<0,001) ved profil 2, dog er der en tendens til at sedimentet begynder at blive
mere fin kornet igen. I Januar var kun ca. 24 % af det sorterede sediment finere end 2 mm,
mens det i marts var ca. 36 % af det sorterede sediment der var finere end 2 mm. At der
er registreret en stigning af det fine sediment fra januar til marts kan forklares ved den
store forskel der er på strømhastigheden tværs over profil 2. I den venstre side af
vandløbet er der sket en stigning i strømhastigheden, og da middelhastigheden er over 1,3
m/s, er det i denne del af vandløbet stort set kun groft bundsediment. I den højre side af
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vandløbet er middelhastigheden derimod faldet til næsten 0 m/s, hvorfor der her kan
aflejres en masse fint sand og silt.
På Figur 3-15 ses ændringerne af fordelingen af groft og fint sediment ved profil 2
igennem måleperioden. Grof sediment er markeret med blå og er sediment med en
kornstørrelse > 2 mm, mens det fine sediment er markeret med gul og er sediment med en
kornstørrelse < 2 mm.

Figur 3-15: Ændringer i det observerede bundsediment ved profil 2 igennem måleperioden.

Ud fra Figur 3-15 ses det, at der før fjernelsen af stemmeværket, i oktober måned, var fint
sediment på strækningen fra 3,5 m til 9,5 m samt ved den højre brink. Ved den første
måling efter fjernelsen af stemmeværket er alt det fine sediment skyllet bort, og der er kun
groft sediment ved profil 2 i december. Ved de to efterfølgende målinger i januar og
marts er der aflejret fint sediment ved den højre brink. Ovenstående målinger indikerer, at
der også ved profil 2 er blevet fjernet sediment, dog er der efterfølgende blevet aflejret
fint sediment i den højre side af profilet. Ud fra bundniveausmålingerne fremgår det dog,
at mængden der er fjernet, er større end mængden der efterfølgende er aflejret.
Ligesom for profil 1 udarbejdes der for profil 2 et overslag over, hvor meget sediment der
er blevet fjernet fra profilet. Idet det kun er et stykke fra omkring 3 m til 13 m af
tværprofilet, hvor bundniveauet har forandret sig tages der udgangspunkt i et 10 m bredt
tværsnit. Det antages, at bunden på denne 10 m strækning gennemsnitligt er faldet med
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0,4 m. Tages der igen udgangspunkt i et 1 m bredt bælte giver det et sediment volumen
på 4 m3.
På Figur 3-16 ses forandringen i bundniveauet ved profil 3 over måleperioden. Dette
profils målinger fra oktober måned er også påvirket af bevoksningen ved vandløbet, og
der mangler derfor også en del målepunkter fra før fjernelsen af stemmeværket ved profil
3.

Profil 3
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Figur 3-16: Ændring af bundniveauet ved profil 3 over måleperioden.

Der kan dog ud fra de målinger der er registreret i oktober indikeres, at der er et
væsentligt fald i bundniveauet fra oktober til december omkring midten af vandløbet. Fra
december til januar er bundniveauet faldet yderligere med op til 20 cm, mens der i
perioden fra januar til marts, derimod registreres en sandaflejring fra omkring midten af
vandløbet og over til den højre brink på op mod 20 cm. Ud fra Figur 3-16 fremgår det
endvidere, at der på trods af, at bundniveauet er steget fra januar til marts i den højre
side af vandløbet, stadig er et stykke af profil 3, fra ca. 6 m til omkring 16 m, der har et
lavere bundniveau end ved målingerne i oktober måned.
På Figur 3-17 ses kornstørrelsesfordelingen i de udtagene prøver fra profil 3 igennem
måleperioden.
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Figur 3-17: Kornstørrelsesfordelingerne igennem måleperioden ved profil 3. De blå farver indikerer groft
materiale (>2 mm), mens de gule farver indikerer fint materiale (< 2 mm).

Ud fra figuren fremgår det, at der i oktober, før fjernelsen af stemmeværket, var ca. 83 %
af det sorterede sediment der var over 2 mm, hvoraf ca. 74 % >32 mm. Ud fra figuren
fremgår det endvidere at det sediment der er under 32 mm er domineret af sediment med
en kornstørrelse fra 2 mm til 0,25 mm. Sammenlignes den fundne kornstørrelsesfordelingen i
oktober ved profil 3 med dem der er fundet ved profil 1 og 2 i samme periode, virker
andelen af bundsediment med en diameter på over 32 mm meget stor. Der er taget tre
prøver på stykket med fint sediment og tre på stykket med groft, men idet sten og groft
grus vejer mere end fint sand, og den ene prøve stort set kun indeholdte sten, kan dette
være en forklaring på den store andel af sediment med en kornstørrelse på over 32 mm i
oktober.
Fra oktober til december er der registreret et fald i andelen af sediment med er
kornstørrelse større end 32 mm, dette er ikke registreret ved nogen af de to andre profiler.
Dette understøtter teorien om, at kornstørrelsesfordelingen i oktober er kunstigt høj pga. en
prøve bestående af sten. Ligeledes understøtter figuren med bundniveausmålingerne fra
profil 3, at der i perioden fra oktober til december er sket et væsentligt fald af
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bundniveauet. Ud fra dette må det antages, at der har været større mængder fint
sediment tilstede ved profil 3 ved målingerne i oktober, ellers ville så stor et fald ikke være
muligt. Ud fra Figur 3-17 ses der samtidigt et fald i andelen af sten og groft sediment i de
udtaget prøver fra december. Dette kan forklares ved, at de udtaget sedimentprøver i
december ikke indeholdt så mange store sten som i oktober, hvorfor andelen af sten og
grus mindskes. Derimod er der en stor stigning i mellem grus (8-32 mm). Dette kan forklares
ved, at strømningerne ved profil 3 ikke er stærke nok til at skylle dette grove materiale
længere nedstrøms vandløbet. Udover dette kan noget af det grove sediment der ses ved
profil 3 i december, ligeledes være sediment der er skyllet væk fra strækningen omkring
profil 2. Ved profil 2 var strømningerne meget stærke, hvorfor det grove sediment der var
aflejret her kan være blevet skyllet videre ned af vandløbet og således blevet aflejret på
strækningen omkring profil 3, hvor strømningerne ikke var lige så kraftige. Det fald der ses
i procentdelen af sediment med en kornstørrelse på > 32 mm skyldes altså ikke, at det er
skyllet væk fra profil 3, men er nærmere en indikation på, at der er en masse af det finere
sediment fra strækningen opstrøm der er aflejret ved profil 3. Der er fra oktober til
december sket en signifikant ændring af sedimentsammensætningen ved profil 3 (χ2-test, χ2
= 84,90, df = 5, p<0,001). At faldet i sten og groft grus (>32 mm) og den samtidige
stigning i mellem grus (8-32 mm) bl.a. skyldes aflejringer af mellem grus fra den opstrøms
strækning bekræftes endvidere af forandringerne i sedimentsammensætningen i den sidste
del af måleperioden, hvor andelen af groft grus og sten (> 32 mm) igen forøges.
I marts måned, ved de sidste målinger, er kornstørrelsesfordelingen ved profil 3 ikke mere
signifikant afvigende fra den kornstørrelsesfordeling der blev registreret ved profil 3 i
oktober, før fjernelsen af stemmeværket (χ2-test, χ2 = 10,36, df = 5, p = 0,066). Der er
altså en indikation på, at det finere sediment der var aflejret ved profil 3 i perioden fra
oktober til december, er ved at blive transporteret videre ned igennem vandløbssystemet.
Ud fra Figur 3-18 ses ændringerne i sedimentsammensætningen på tværs af vandløbet ved
profil 3 igennem måleperioden.
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Figur 3-18: Ændringer i bundsedimentet på tværs af vandløbet ved profil 3.

Ud fra Figur 3-18 ses det, at der før fjernelsen af stemmeværket i oktober måned, var fint
sediment fra 6,5 m og over til den højre brink. Ved den første måling efter fjernelsen af
stemmeværket er meget af det fine sediment skyllet bort, og der er nu kun fint sediment fra
11,5 m og over til den højre brink. Ved målingerne i januar er der stadig fint sediment fra
11,5 m og over til den højre brink, men der er også aflejret fint sediment 1,5 m ud fra den
venstre brink. Ved de sidste målinger i marts er det fine sediment ved den venstre brink
igen skyllet væk og der er nu kun fint sediment fra 11,5 m og over til den højre brink.
Ovenstående målinger indikerer, at der også ved profil 3 er blevet fjernet sediment fra
profilet efter fjernelsen af stemmeværket ved Vilholt Mølle.
Ved profil 3 er der fjernet sediment på strækningen fra ca. 5-17 m. Ud fra de få
bundniveausmålinger fra oktober antages der at være fjernet gennemsnitligt 25 cm på
denne strækning fra oktober til december. Tages der ligesom ved profil 1 og 2
udgangspunkt i et 1 m bredt bælte resulterer dette i en sedimentfjernelse fra profil 3 på
ca. 3,0 m3. Interpoleres der mellem de tre profiler opstrøms Vilholt Mølle giver det en
samlet fjernelse for denne 90 m lange strækning på ca. 327 m3 i perioden fra oktober til
december. Idet der er ca. 870 m fra profil 1 til stemmeværket ved Vilholt Mølle, kan der
opstilles et teoretisk overslag på den samlede mængde sediment der er fjernet fra
strækningen opstrøms stemmeværket, hvilket giver ca. 3175 m3. Dette er et teoretisk
overslag, men det kan dog understøttes af den mængde sediment der i samme periode er
fjernet fra sandfanget. I et notat fra Skov og Naturstyrelsen fra d. 15. december 2008 står
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der, at der er gravet mere end 3000 m3 sand op fra sandfanget [Skov og Naturstyrelsen
III; 2008], hvilket umiddelbart stemmer godt overens med det beregnede overslag.

3.3 Makroinvertebratsammensætningen opstrøms Vilholt Mølle
Ud fra de ovenstående målinger er det dokumenteret, at der er sket en fysisk ændring på
strækningen opstrøms Vilholt Mølle, men der er ingen dokumentation for, om disse
ændringer ligeledes medfører biologiske ændringer. Der er derfor i måleperioden
indsamlet

makroinvertebratprøver,

således

en

eventuel

biologisk

ændring

kan

dokumenteres.
I følgende afsnit vil en oversigt over antallet af fundne taxa og individer ved profilerne
opstrøms Vilholt Mølle blive præsenteret. For at kunne sammenligne prøver med et stærkt
varierende individantal, er der ligeledes angivet indeks for de forskellige prøver. Der er
angivet tre forskellige indeks i tabellen. Først ses et ”diversitets- indeks” beregnet ud fra
Shannon-Wiener, herefter ses et evenness-indeks, som er beregnet ved hjælp af Pielou og
endeligt er der udregnet et richness-indeks ved hjælp af Fishers α. Er der mange forskellige
taxa i en prøve, så er der høj richness. Forekommer alle taxa næsten lige hyppigt, så er
der høj evenness og forekommer alle taxa lige hyppigt giver indekset 1. Alle disse indeks
fortæller noget om antal taxa og hyppigheden, men fortæller ikke noget om hvilke taxa
der er tale om, dvs. et forurenet vandløb kan havde samme indeks som et helt rent vandløb.
Derfor er der nederst i tabellen angivet, hvilken nøglegruppe der benyttes ved udregning
af Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI), antallet af positive og negative diversitetsgrupper
samt DVFI værdien bestem ud fra de fundne makroinvertebrater. DVFI værdierne går fra 1
(stærk forurenet) til 7 (uforurenet). Antallet af diversitetsgrupper, når de negative er
subtraheret fra de positive, kan ligeledes benyttes som en indikation af den økologiske
kvalitet, jo højere antal jo bedre.
Prøverne er så vidt muligt udtaget på to forskellige typer sediment, et groft og et fint.
Tallene der er opgivet i de følgende tabeller er summen af de to prøver. Resultatet viste en
klar tendens til, at makroinvertebratsamfundet var rigest og mest forskelligartet på det
grove sediment, se evt. bilag J for uddybning af taxa og levested. Dette var også
forventet, idet groft sediment medfører en masse hulrum, hvor makroinvertebraterne kan
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sidde i læ for strømmen og samtidig få tilført føde og ilt med strømmen. I finkornet
sediment er hulrummene oftest så små, at tilførelsen af nyt føde og ilt er begrænset. Men
der er på begge typer sedimenter fundet en rig og forskelligartet sammensætning i
oktober måned.
I Tabel 3-3 ses resultaterne fra prøvetagningerne ved profil 1 igennem måleperioden.
Prøverne der er udtaget i december, januar og marts er alle udtaget på groft sediment,
idet der ikke var fint sediment ved profil 1 i denne periode.
Tabel 3-3: Antal taxa og individer fundet ved profil 1 igennem måleperioden. Endvidere ses diversiteten
fundet ud fra Shannon-Wiener (diversitets- indekset), Pielou (evenness-indekset) og Fishers α
(richness-indekset) samt nøglegruppe, antal positive og negative diversitetsgrupper og Dansk
Vandløbsfaunaindeks (DVFI) værdier bestemt ud fra de fundne makroinvertebrater.

Antal taxa
Antal individer
Shannon-Wiener
Pielou
Fishers α
Nøglegruppe
Positive diversitetsgrupper
Negative diversitetsgrupper
DVFI værdi

Oktober
22
1960
1,18
0,38
3,50
1
9
6
5

December
12
98
1,73
0,70
3,55
2
7
2
5

Januar
13
61
1,66
0,65
4,95
4
4
3
3

Marts
20
224
1,23
0,41
5,27
1
10
1
6

I oktober måned blev der fundet 1960 individer ved profil 1 fordelt på 22 forskellige
taxa. Richness-indekset (Fishers α) er beregnet til 3,5, hvilket understreger, at 22 taxa er
relativt mange på trods af prøvens størrelse. Evenness-indekset (Pielou) er beregnet til
0,38, hvorfor det kan konkluderes, at de 22 taxa ikke forekommer lige hyppigt. Dette kan
konkluderes, idet 0,38 er et forholdsvist lavt evenness-indeks. De to ovenstående indeks
afspejler sig også i den fundne ”diversitets-indeks” (Shannon-Wiener) som er beregnet til
1,18. Ses der nærmere på sammensætningen af prøven ses det, at Ephemera danica,
Gammarus pulex, Sphaerium sp. og Tubificidae indet tilsammen udgør over 97 % af de
fundne makroinvertebrater ved profil 1 i oktober måned. Dette bekræfter det forholdsvise
lave evenness-indeks, idet fire taxa ud af 22 udgør over 97 %. Ephemera danica og
Gammarus pulex er begge positive diversitetsgrupper, mens Sphaerium sp. og Tubificidae
indet (≥100) begge er negative. På trods af, at de mest dominerende taxa ved profil 1 i
oktober måned var fra både positive og negative diversitetsgrupper, blev der samlet
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fundet en fin DVFI værdi på 5. Dette skyldes at DVFI værdien findes ud fra de mest
følsomme taxa, så på trods af, at der var mange Sphaerium sp. og Tubificidae indet kan
det dokumenteres, at vandløbet ikke er iltfattigt og forurenet med store mængder
organiskstof. I så fald at vandløbet havde været iltfattigt og forurenet med organisk stof
ville en taxa som Ephemera danica ikke kunne være så dominerende.
Døgnflue nymfen, Ephemera danica, er en rentvandsart, der er følsom over for organisk
forurening og heraf følgende iltforhold. Den er udbredt over hele landet og findes i både
små og store vandløb, hvor den foretrækker stabil sand- og grusbund [Wiberg-Larsen;
1984]. Udover Ephemera danica var der også en enkelt slørvinge nymfe af arten Leuctra
sp., der ligesom Ephemera danica, er en af de taxa der er repræsenteret i nøglegruppe 1.
Der er kun observeret en enkelt Leuctra sp.ved prøvetagningen i oktober, men idet den
ligesom Ephemera danica er følsom overfor dårlig iltforhold og organisk forurening er den
fremhævet. Leuctra sp. er udbredt over det meste af Danmark og findes især i større
vandløb, hvor den foretrækker grus og sten [Wiberg-Larsen; 1984]. Der er endvidere i
prøvetagningerne fra oktober fundet en Blåbåndet pragtvandnymfe, Calopteryx splendens,
der er rødlistet som opmærksomhedskrævende. At Blåbåndet pragtvandnymfe er
opmærksomhedskrævende betyder, at den ikke endnu er vurderet truet, men bestanden af
arten er så begrænset, at den kan forventes at blive sårbar i nær fremtid, såfremt de
negative faktorer, der for tiden påvirker den, fortsat får lov at virke. Blåbåndet
pragtvandnymfe lever i rimeligt rene vandløb. Men pga. vandløbsregulering og forurening
(eutrofiering) af vandløb er den danske bestand af arten forsvundet fra nogle
vandløbssystemer [DMU; 2007].
I december, altså omkring en måned efter fjernelsen af stemmeværket, blev der ved
samme profil blot fundet 98 individer fordelt på 12 taxa. Richness-indekset (Fishers α) er
beregnet til 3,97, hvilket indikerer, at i forhold til prøvens størrelse, er de 12 taxa relativt
mange og rent faktisk lidt flere end de 22 taxa, der blev fundet i oktober, når størrelsen
på prøven tages i betragtning. Evenness-indekset (Pielou) er beregnet til 0,71, hvorfor de
98 individer er nogenlunde ligeligt fordelt mellem de12 taxa. At både richness-indekset og
evenness-indekset er højere i december end i oktober ses ligeledes ud fra ”diversitetsindeks” (Shannon-Wiener), som for december er beregnet til 1,81. Ses der nærmere på
sammensætningen af prøven fra december fremgår det, at de meste dominerende
individer er Glossiphonia complanata og Simuliidae indet, som tilsammen udgør ca. 64 % af
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det samlede antal makroinvertebrater. Til forskel fra oktober måned, hører begge de
dominerende dyr i december til den negative diversitetsgruppe, hvorfor man umiddelbart
skulle tro, at vandløbskvaliteten er blevet dårligere efter fjernelsen. At der hverken er
fundet Ephemera danica, Leuctra sp. eller andre taxa fra nøglegruppe 1 er med til at
indikere en dårligere vandløbskvalitet. På trods af dette er DVFI værdien i december
måned fundet til 5, hvilket den også var i oktober og antallet af diversitetsgrupper er
endda steget fra 2 til 5. At DVFI stadig er på 5 skyldes blandt andet at døgnflue nymfen
Heptagenia sp. og vårfluelarven Silo sp. er til stede, de er begge rentvandsarter og findes i
nøglegruppe 2.
Heptagenia sp. er forholdsvis følsom over for organisk materiale og kræver således gode
iltforhold. Idet Heptagenia sp. generelt lever i små og store vandløb med en stærk strøm, er
den mest udbredt på grus og sten. Vårfluelarverne Silo sp. er ligeledes en rentvandsart og
den lever på stenbund, idet den ernærer sig ved, at skrabe på sten. At begge disse taxa
er til stede ved profil 1 efter fjernelsen af stemmeværket, stemmer godt overens med, at
sedimentet ved profilet er domineret af sten, som begge taxa foretrækker.
I januar måned minder antallet af individer og taxa om det der blev fundet i december. I
december var der 98 individer fordelt på 12 taxa, mens der i januar var 61 individer
fordelt på 13 taxa. Analyseres de forskellige indeks forekommer der også en lighed
mellem december og januar måned. Richness-indekset (Fishers α) er beregnet til 4,95,
hvilket er højere end de værdier der er fundet i både oktober og december. Evennessindekset (Pielou) er beregnet til 0,65, hvilket er lidt mindre end indekset fra december, men
er stadig så høj, at det ikke kun er en enkelt taxa der dominerer. ”Diversitets-indeks”
(Shannon-Wiener) er i januar beregnet til 1,66, der ligeledes er lidt under det tilsvarende
indeks i december, men stadig væsentlig højere end indekset på 1,18 der blev fundet i
oktober før fjernelsen af stemmeværket. Studeres sammensætningen af prøven, er der ikke
så meget lighed mellem prøverne mere. I december blev nøglegruppe 2 brugt til at
fastsætte DVFI værdien, mens det i januar er helt nede i nøglegruppe 4 at værdien
fastsættes. Dette skyldes, at der fra de positive diversitetsgrupper kun er fundet en
Tricladida (ingen nøglegruppe), to Gammarus pulex (nøglegruppe 5), to døgnfluer, som
begge hører under den hårdfører døgnfluefamilie Baetidae (nøglegruppe 5) og to
Hydropsyche sp. vårfluelarver, hvilket er nøglegruppe 4, idet der er fundet under fem.
Udover de fire positive diversitetsgrupper er der også tre negative, hvorfor det endelige
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antal diversitetsgrupper ender på 1. Dette fører til en DVFI værdi på 3, hvilket er under
middel. Den lysegrønne bruskigle, Glossiphonia complanata, og Simuliidae indet udgør
tilsammen ca. 74 % af det samlede antal individer fundet ved profil 1 i januar.
Ved den sidste måling i marts er antallet af taxa og individer stegt til 224 individer fordelt
på 20 forskellige taxa, hvorfor antallet af taxa og individer begynder at nærme sig det
antal der var ved profil 1før fjernelsen af stemmeværket. Dette ses også tilnærmelsesvis ud
fra de tre indeks. ”Diversitets-indekset” (Shannon-Wiener) og evenness-indekset (Pielou)
minder begge om de indeks der blev fundet i oktober før fjernelsen af stemmeværket. I
oktober blev indeksene fundet til henholdsvis 1,18 og 0,38, mens de i marts er fundet til
henholdsvis 1,23 og 0,41. Derimod er hyppighedsfordelingen mellem de forskellige taxa i
marts noget bedre end i oktober, idet richness-indekset er steget fra 3,5 i oktober til 5,27 i
marts. Ses der på sammensætningen af de to prøver fra oktober og marts er der sket en
positiv forandring. I oktober før fjernelsen af stemmeværket var over 85 % af antallet af
individer ved profil 1 Sphaerium sp. og Tubificidae indet, som begge findes under de
negative diversitetsgrupper, blot fem måneder efter udgør disse kun ca. 4 % af de
samlede antal individer.

Derimod er der fundet døgnflue nymfer fra tre forskellige

familier, tre forskellige familier af vårfluelarver med transportabelt hus, en Rhyacophila
vårfluelarve, en slørvinge, en fladorm samt ferskvandtanglopper, hvilket giver ti positive
diversitetsgrupper. Af negative diversitetsgrupper er der kun en repræsenteret i prøverne
fra marts ved profil 1, nemlig Sphaerium sp.. Ud fra dette er der fundet en DVFI værdi på
6 ved profil 1 i marts måned, hvilket er den næstbedste DVFI værdi et vandløb kan få, og
den bedste værdi der er fundet i hele måleperioden ved profil 1.
Ændringen af makroinvertebrat sammensætningen der ses igennem måleperioden ved
profil 1, skyldes formentligt, at en del af makroinvertebraterne er skyllet væk med den
stærke strøm der er opstået ved profil 1 efter fjernelsen af stemmeværket. Endvidere ses
der en tendens til at antallet af taxa og individer der foretrækker fint sediment er faldet,
mens antallet af taxa og individer der foretrækker groft sediment er steget. Dette stemmer
godt overens med ændringen af kornstørrelsesfordelingen ved profil 1 igennem
måleperioden.
Der er ligeledes udtaget makroinvertebratprøver ved profil 2 igennem måleperioden.

59

Genåbning af Gudenåen ved
Vilholt Mølle efter 142 års totalspærring

Afgangsprojekt
2008/2009

Resultaterne af disse ses i Tabel 3-4, hvor der ligesom for resultaterne fra profil 1 er
beregnet ”diversitets-indeks”, evenness-indeks, richness-indeks og DVFI værdi. Tallene der
fremgår af tabellen er sammensat af to prøver, en fra fint sediment og en fra groft
sediment, dog er begge prøver fra december udtaget på groft sediment på grund af de
fysiske forhold på daværende tidspunkt.
Tabel 3-4: Antal taxa og individer fundet ved profil 2 igennem måleperioden. Ligeledes ses diversiteten
fundet ud fra Shannon-Wiener (diversitets-indekset), Pielou (evenness-indekset) og Fishers α
(richness-indekset) samt nøglegruppe, antal positive og negative diversitetsgrupper og Dansk
Vandløbsfaunaindeks (DVFI) værdier bestemt ud fra de fundne makroinvertebrater.

Oktober December Januar
Antal taxa
16
20
7
Antal individer
1320
206
16
Shannon-Wiener
0,94
2,32
1,77
Pielou
0,34
0,77
0,91
2,57
5,50
4,75
Fishers α
Nøglegruppe
1
1
1
Positive diversitetsgrupper
8
12
3
Negative diversitetsgrupper
4
3
3
DVFI værdi
5
5
4

Marts
13
72
1,55
0,60
4,64
1
4
3
4

Ved profil 2 er der i oktober fundet 1320 individer fordelt på 16 forskellige taxa. Antallet
af taxa og individer fundet i oktober ved profil 2 er en anelse mindre end det antal taxa
og individer der blev fundet på samme tidspunkt ved profil 1. Dette fremgår ligeledes af
richness-indeksene (Fishers α), som ved profil 1 i oktober måned var 3,50, mens det for
profil 2 var 2,57. Endvidere ses der en sammenhæng mellem ”diversitets-indeksene”
(Shannon-Wiener) og evenness-indeksene (Pielou) for profil 1 og 2 i oktober måned.
Evenness-indekset (Pielou) fundet for profil 2 i oktober er 0,34, mens den for profil 1 var
0,38. ”Diversitets-indekset” (Shannon-Wiener) var på 0,94 ved profil 2, mens det ved profil
1 var 1,18. Overordnet minder alle de tre indeks fra oktober måned ved profil 1 og 2 om
hinanden, dog er de alle lidt mindre for profil 2. De mest dominerende taxa ved profil 2 i
oktober var ligesom ved profil 1, Tubificidae indet, Sphaerium sp., Gammarus pulex og
Ephemera danica. Disse fire arter udgør ca. 97 % af det samlet antal individer der er
fundet ved profil 2 i oktober. Det er igen døgnflue nymfen Ephemera danica der er
afgørende for, at det er nøglegruppe 1 der skal bruges til, at fastsætte DVFI værdien.
Udover Ephemera danica er der i oktober fundet to andre taxa af døgnflue nymfer, fire
forskellige vårfluelarve taxa med transportable huse og Gammarus pulex, hvorfor der i
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oktober ved profil 2 er fundet 8 positive diversitetsgrupper. Ud over Tubificidae indet og
Sphaerium sp. er der i oktober fundet Asellus aquaticus og Chironomus, hvorfor antallet af
negative diversitetsgrupper ved profil 2 i oktober når op på fire. Dette svarer til en DVFI
værdi på 5, hvilket er over middel og svarer til den værdi, der blev fundet på samme
tidspunkt ved profil 1.
I december måned, altså efter fjernelsen af stemmeværket, er der ved profil 2 ligeledes
sket en forandring i makroinvertebrat sammensætningen. Der er sket en lille stigning i
antallet af taxa, der nu er på 20, mens der er sket et fald i antallet af individer, der nu er
på 206. At antallet af taxa er steget samtidig med at antallet af individer er faldet
fremgår ligeledes af richness-indekset (Fishers α) der er steget fra 2,57 i oktober til 5,50 i
december. Udover richness-indekset er evenness-indekset (Pielou) også steget. I oktober
måned var evenness-indekset ved profil 2 på 0,34, mens den i december er steget til 0,77.
Med andre ord er fordelingen mellem taxa fundet i december mere lige, end fordelingen i
oktober. Da både richness-indekset og evenness-indekset er steget ses der også en stigning
i ”diversitets-indekset” (Shannon-Wiener), som er steget fra 0,94 i oktober til 2,32 i
december. Ved profil 2 i december måned er de dominerende taxa Glossiphonia
complanata, Sphaerium sp. og Gammarus pulex, som tilsammen udgør ca. 52 % af de
fundne individer. Selvom der er sket en nedgang i antallet af døgnflue nymfen Ephemera
danica, er der stadig fundet 18 i prøven fra december, og det er igen den taxa der er
afgørende for, at det er nøglegruppe 1 der skal bruges til bestemmelse af DVFI værdien.
Udover Ephemera danica er der fundet to andre døgnflue nymfe taxa, en Rhyacophila
(vårflue), fem forskellige familie af vårfluer med transportable huse, Gammarus pulex,
Limnius volckmari og Tricladida (fladorm), hvilket i alt giver 12 positive diversitetsgrupper.
Udover Sphaerium sp. er der også fundet Erpobdella octoculata og Chironomus sp., hvilket
giver tre negative diversitetsgrupper. Ud fra ovenstående er der ved profil 2 i december
måned fundet en DVFI værdi på 5, som er tilsvarende den, der blev fundet i oktober før
fjernelsen af stemmeværket. Der er endda en stigning i diversitetsgrupperne fra oktober,
hvor der var fire, til december, hvor der var ni.
I januar er antallet af taxa og individer ved profil 2 faldet markant, hvorfor der ved profil
2 i januar kun er fundet 16 individer fordelt på syv taxa. Ud fra richness-indekset (Fishers
α) kan det afgøres, hvorvidt antallet af taxa i forhold til prøvens størrelse er faldet eller
steget. I december var richness-indekset 5,50, mens den for januar er på 4,75. På trods af
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at antallet af taxa er faldet fra 20 i december til syv i oktober er størrelsen på prøven
faldet næsten tilsvarende, hvorfor der ikke er en så markant ændring på richness-indekset.
Ud fra evenness-indekset (Pielou) kan det endvidere afgøres, hvor ensartet fordelingen af
de 16 individer er på de syv forskellige taxa. For profil 2 i januar måned er der fundet et
evenness-indeks på 0,91, hvilket betyder at hyppigheden af forekomsten af de forskellige
taxa er næsten ens. Havde hyppigheden af de fundne taxa været helt ens ville evennessindekset være 1. ”Diversitets-indekset” (Shannon-Wiener) er faldet en smule fra 2,32 i
december til 1,77 i januar. Idet at evenness-indekset var på 0,91, er der ingen markant
dominerende taxa ved profil 2 i januar, dog er der en lille dominans i Sphaerium sp., som
der er fundet fem af i prøven. Udover de fem Sphaerium sp. er der fundet tre Gammarus
pulex, tre Ephemera danica, to Simuliidae indet, en Ablabesmyia sp., en Potamopygrus
jenkinsii og en Dugesia sp.. Dette medfører tre positive og tre negative diversitetsgrupper
ved profil 2 i januar måned. På trods af den relative lille tæthed af makroinvertebrater
ved profil 2 i januar ses der stadig en tilfredsstillende DVFI værdi på 4.
Ved prøvetagningerne i marts måned ved profil 2 ses der en fremgang i antallet af taxa
og individer der er steget til henholdsvis 13 og 72. Dette fører til, at ”diversitets-indekset”
(Shannon-Wiener) er på 1,55, evenness-indekset (Pielou) er på 0,60, mens richness-indekset
(Fishers α) er 4,64. Disse tre indeks er alle højere end dem der blev fundet for oktober, før
fjernelsen af stemmeværket, hvilket indikerer, at der i marts er flere taxa i forhold til
størrelsen på prøven. Hyppigheden af de taxa der er fundet, er desuden mere ens end i
oktober. Sammenholdes sammensætningen af de to prøver fra oktober og marts, er der
sket en markant ændring. I oktober før fjernelsen af stemmeværket var ca. 97 % af de
samlede individer ved profil 2 Tubificidae indet, Sphaerium sp., Gammarus pulex og
Ephemera danica. I marts måned er det Simuliidae indet, der er den dominerende og den
udgør over 58 % af det samlede antal individer. Til sammenligning udgør de fire
dominerende arter fra oktober kun ca. 26 % i marts, mens den meget dominerende
Simuliidae larve slet ikke fandtes i prøven fra oktober. På trods af nedgangen af Ephemera
danica fra 90 i oktober til seks i marts, er det stadig denne, der er afgørende for, at det er
nøglegruppe 1 der skal bruges til fastsættelse af DVFI værdien ved profil 2 i marts.
Udover de seks Ephemera danica er der også fundet Baetis sp., tre vårfluer fra
Limnephilidae familien og Gammarus pulex, hvilket fører til fire positive diversitetsgrupper.
Af negative diversitetsgrupper blev der fundet Erpobdella, Sphaerium sp. og Chironomus,
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hvilket giver tre negative diversitetsgrupper. Ovenstående fører til en DVFI værdi på 4 for
profil 2 i marts måned.
Ændringen af makroinvertebrat sammensætningen der ses igennem måleperioden ved
profil 2, skyldes formentligt, som ved profil 1, at en del af makroinvertebraterne er skyllet
væk med den stærke strøm, der er opstået ved profil 2 efter fjernelsen af stemmeværket. I
modsætning til profil 1 ses der ikke en fremgang i DVFI værdien for profil 2 i løbet af
måleperioden, men der ses dog en fremgang i antallet af positive diversitetsgrupper.
I Tabel 3-5 ses resultaterne af makroinvertebratprøverne fra profil 3 igennem
måleperioden. Tallene i tabellen er ligesom dem fra profil 1 og 2 sammensat af to prøver,
en fra fint sediment og en fra groft sediment. I modsætning til profil 1 og 2 har det ved
profil 3 været muligt at udtage prøverne fra de to forskellige typer sediment alle
måneder.
Tabel 3-5: Antal taxa og individer fundet ved profil 3 igennem måleperioden. Ligeledes ses diversiteten
fundet ud fra Shannon-Wiener (diversitets-indekset), Pielou (evenness-indekset) og Fishers α
(richness-indekset) samt nøglegruppe, antal positive og negative diversitetsgrupper og Dansk
Vandløbsfaunaindeks (DVFI) værdier bestemt ud fra de fundne makroinvertebrater.

Oktober December Januar
Antal taxa
Antal individer
Shannon-Wiener
Pielou
Fishers α
Nøglegruppe
Positive diversitetsgrupper
Negative diversitetsgrupper
DVFI værdi

13
775
1,12
0,44
2,43
1
6
2
6

15
116
2,04
0,75
4,58
1
10
2
5

15
82
1,86
0,69
5,38
1
7
2
5

Marts
17
118
2,14
0,76
5,46
1
10
1
6

Ved profil 3 blev der i oktober måned fundet 775 individer fordelt på 14 taxa. Antallet af
taxa og individer fundet i oktober ved profil 3, er en anelse mindre end det antal taxa og
individer der blev fundet på samme tidspunkt ved profil 2, og endnu mindre en det antal
der blev fundet ved profil 1. At det er ved profil 3, det laveste antal af taxa og individer
er fundet, fremgår ligeledes af richness-indeksene (Fishers α), som i oktober var 3,50 ved
profil 1, 2,57 ved profil 2 og 2,43 ved profil 3. Endvidere ses der en sammenhæng mellem
”diversitets-indeksene” (Shannon-Wiener) og evenness-indeksene (Pielou) for profil 1-3 i

63

Genåbning af Gudenåen ved
Vilholt Mølle efter 142 års totalspærring

Afgangsprojekt
2008/2009

oktober måned. Evenness-indekset (Pielou) er i oktober fundet til 0,38 for profil 1, 0,34 for
profil 2, mens den for profil 3 er 0,44. ”Diversitets-indekset” (Shannon-Wiener) var på 1,18
ved profil 1, 0,98 for profil 2 0g er på 1,12 for profil 3. Overordnet minder alle de tre
indeks fra oktober måned ved profil 1-3 om hinanden. De mest dominerende taxa ved
profil 3 i oktober var ligesom ved profil 1 og 2 Sphaerium sp., Gammarus pulex og
Ephemera danica, dog er der ikke fundet Tubificidae indet ved profil 3. Sphaerium sp.,
Gammarus pulex og Ephemera danica udgør ca. 75 % af de fundne individer ved profil 3 i
oktober måned. Det er igen døgnflue nymfen Ephemera danica, som der er fundet 54 af,
der er afgørende for, at det er nøglegruppe 1 der skal bruges til, at fastsætte DVFI
værdien. Udover Ephemera danica er også vårfluelarven Sericostoma personatum fra
nøglegruppe 1 fundet, der er fundet 34 individer af denne i oktober. Sericostoma
personatum kræver rent hurtigstrømmende vand, dog er den oftest knyttet til mindre
vandløb eller søer, hvilket ikke lige umiddelbart stemmer overens med profil 3 [Jørgensen
og Olsen; 2001]. Udover de to ovennævnte arter fra nøglegruppe 1, er der fundet
følgende taxa fra de positive diversitetsgrupper: Gammarus pulex, Heptagenia sp., vårfluer
fra familien Odontoceridae og vårfluer fra familien Limnephilidae, hvilket giver 6 positive
diversitetsgrupper. Udover Sphaerium sp. er der i oktober fundet en Erpobdella octoculata,
hvorfor antallet af negative diversitetsgrupper ved profil 3 i oktober er på to. Dette svarer
til en DVFI værdi på 6, som er den næsthøjeste værdi i DVFI.
I December måned, altså efter fjernelsen af stemmeværket, er antallet af individer faldet
til 116, mens antallet af taxa er steget til 15. At antallet af individer falder, mens antallet
af taxa stiger forekom også ved profil 2. Denne ændring af antallet af taxa og individer
kan ligeledes ses ud fra richness-indekset (Fishers α), der er steget fra 2,43 i oktober til
4,58 i december. Udover richness-indekset er evenness-indekset (Pielou) også steget. I
oktober måned var evenness-indekset ved profil 3 på 0,44, mens den i december var
steget til 0,75. Med andre ord er fordelingen mellem taxa fundet i december mere lige,
end fordelingen i oktober. Da både richness-indekset og evenness-indekset er steget ses
der også en stigning i ”diversitets-indekset” (Shannon-Wiener), som er steget fra 1,12 i
oktober til 2,04 i december. Ved profil 3 i december måned er de dominerende taxa
Gammarus pulex og Simuliidae indet, som tilsammen udgør ca.55 % af de fundne individer.
Den eneste taxa fra nøglegruppe 1, der er repræsenteret i prøven, er vårfluelarven
Sericostoma personatum, som der er fundet to af i prøven fra december. Udover
Sericostoma personatum er der fundet vårfluelarver fra fire andre familier med
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transportable huse, to forskellige døgnflue familier, Gammarus pulex, Limnius volckmari og
Elminthidae, hvilket i alt giver ti positive diversitetsgrupper. Fra de negative
diversitetsgrupper er der fundet Sphaerium sp. og Asellus aquaticus, hvilket giver to
negative diversitetsgrupper. Ud fra ovenstående er der ved profil 3 i december måned
fundet en DVFI værdi på 5, som er lidt dårligere end den der blev fundet i oktober på 6.
Det er dog stadig en fin vandkvalitet der er over middel. På trods af faldet i DVFI værdien
er der sket en stigning af diversitetsgrupperne fra oktober, hvor der var fire, til december,
hvor der var otte.
I januar er antallet af taxa ved profil 3 uændret, mens antallet af individer er faldet til 82.
Dette ses også ud fra richness-indekset (Fishers α), som er steget fra 4,58 i december til
5,38 i januar. Ud fra evenness-indekset (Pielou) kan det afgøres, hvor ensartet fordelingen
af de 82 individer er på de 15 forskellige taxa. For profil 3 i januar måned er der fundet
et evenness-indeks på 0,69, hvilket er et lille fald fra evenness-indekset fra december, som
var på 0,75. ”Diversitets-indekset” (Shannon-Wiener) er faldet fra 2,04 i december til 1,86
i januar. I prøverne fra januar måned ved profil 3 er det Sphaerium sp. og Gammarus pulex
der er dominerende. De to taxa udgør tilsammen ca. 68 % af det samlede antal individer i
prøven. Endvidere skal det nævnes at den, for stykket mellem profil 1 og 3, forholdsvis
dominerende døgnflue nymfe, Ephemera danica, efter slet ikke at havde været til stede i
prøven fra december, er til stede med tre individer i januar. Det er disse der er afgørende
for, at det er nøglegruppe 1 der benyttes til fastsættelse af DVFI værdien. Udover
Ephemera danica og Gammarus pulex er der fundet en døgnflue familie mere, Limnius
volckmari og to forskellige vårflue familier med transportabel huse fra de positive
diversitetsgrupper. Der er altså i alt fundet seks positive diversitetsgrupper ved profil 3 i
januar måned. Uover Sphaerium sp. er der fundet Asellus aquaticus, hvilket giver to negative
diversitetsgrupper. Ovenstående fører til en DVFI værdi for profil 3 i januar måned på 5,
hvilket svarer til værdien der blev fundet for profil 3 i december.
Ved den sidste prøvetagning i marts måned ved profil 3 ses der, ligesom ved de to andre
profiler opstrøms Vilholt Mølle, en fremgang i antallet af taxa og individer. Antallet af
taxa er steget fra 15 i januar og december til 17 i marts, og antallet af individer er steget
fra 82 i januar til 118 i marts. Sammensætningen af taxa og individer fører til at
”Diversitets-indekset” (Shannon-Wiener) er på 2,14, evenness-indekset (Pielou) er på 0,76,
mens richness-indekset (Fishers α) er 5,46. Disse tre indeks er alle de højeste der er målt
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ved profil 3 i måleperioden, både før og efter fjernelsen af stemmeværket. Hvilket
indikerer, at der i marts er fundet flest forskellige taxa i forhold til størrelsen på prøven, og
at hyppigheden af de fundne taxa er mere ensformig end i de foregående måneder. Ses
der på de enkelte makroinvertebrater i prøverne fra oktober og marts, ses der en markant
ændring. I oktober, før fjernelsen af stemmeværket, udgjorde Sphaerium sp., Gammarus
pulex og Ephemera danica ca. 75 % af de samlede individer ved profil 3. I marts måned er
det Gammarus pulex der er den dominerende, og den udgør over 36 % af det samlede
antal individer. Til sammenligning udgør de sidste to dominerende taxa fra oktober kun ca.
7 % i marts. Det er Ephemera danica, slørvingen Perlodes sp. og vårfluelarven Sericostoma
personatum der er afgørende for, at det er nøglegruppe 1 der skal benyttes ved
fastsættelse af DVFI værdien for profil 3 i marts. Der er fundet følgende positive
diversitetsgrupper ved profil 3 i marts: Gammarus pulex, Perlodes sp., Isoperla sp.,
døgnfluefamilierne Ephemeridae, Heptageniidae og Baetidae samt vårfluefamilierne
Sericostomatidae,

Limnephilidae

og

Goeridae.

Dette

giver

i

alt

9

positive

diversitetsgrupper. Der er i marts måned ved profil 3 kun fundet en negativ
diversitetsgruppe, Sphaerium sp.. Dette fører til en DVFI værdi på 6, som er tilsvarende den
værdi der blev fundet ved profil 3 i oktober måned.
Ændringen af sammensætningen og antallet af individer der forekommer ved alle
profilerne opstrøms Vilholt Mølle, efter fjernelsen af stemmeværket, skyldes formentligt
ikke, at der er forekommet en forurening, men nok nærmere, at en del af
makroinvertebraterne er skyllet væk med den stærke strøm der er opstået efter fjernelsen
af stemmeværket. At strækningen opstrøms for Vilholt Mølle ikke har været udsat for en
forurening kan bl.a. dokumenteres ved, at der ikke er observeret kritiske iltkoncentrationer i
måleperioden. På Figur 3-19 ses et udsnit af ilt og temperatur målinger registret før
fjernelsen af stemmeværket. På figuren ses det, at den målte iltkoncentration svinger
mellem 8,8 mg/L og 10,3 mg/L, hvilket svarer til en mætningsprocent mellem 79 % og 90
%.
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Iltkonc. [mg/L]
Temp. [C]

Iltkoncentrationen i oktober
12
11,5
11
10,5
10
9,5
9
8,5
8
17-10-2008

18-10-2008

19-10-2008

20-10-2008

Dato
Mættet iltkoncentration

Temp.

Målt iltkoncentration

Figur 3-19: Ilt- og temperaturkurvernes døgnsvingninger i oktober, før fjernelsen af stemmeværket.

På Figur 3-20 er der afbildet et udsnit af iltkoncentrationen målt i januar. Ud fra figuren
fremgår det, at iltkoncentrationen i januar svinger mellem 10,9 mg/L og 11,4 mg/L, hvilket
svarer til en mætningsprocent på omkring 91 %.

Iltkonc. [mg/L]
Temp [C]

Iltkoncentrationen i januar
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
01-01-2009

02-01-2009

03-01-2009
04-01-2009
05-01-2009
Dato
Mættet iltkoncentration
Temp.
Målt iltkoncentration

06-01-2009

Figur 3-20: Iltkoncentrationen registreret i januar, lidt over en måned efter fjernelsen af stemmeværket.

At der ikke forekommer større svingninger i iltkoncentrationen skyldes dels, at det er et
stort vandløb, hvilket medfører at temperatur svingningerne ikke er så store. Endvidere
er der ikke er mange planter i vandløbet på den årstid, hvor iltmålingerne er foretaget,
hvorfor disse ikke påvirker iltkoncentrationen med deres fotosyntese og respiration.
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Ud fra iltmålingerne der er registreret i måleperioden, må det antages, at det kraftige
fald af individer fra oktober til december, ved profilerne opstrøms Vilholt Mølle, skyldes
den pludselige stigning i strømhastigheden.

3.4 Samlet vurdering af forandringerne opstrøms Vilholt Mølle
Ud fra de målinger der er fortaget ved profilerne opstrøms Vilholt Mølle må det fastslås,
at der er sket en markant ændring af de fysiske forhold på denne strækning efter
fjernelsen af stemmeværket. Strømhastighederne er nogle steder steget med over 100 %,
vandstanden er faldet, hældningen på vandoverfladen er steget, bundniveauet er sænket
og sedimentet er gået fra fint til groft. Disse effekter af fjernelsen af stemmeværket var
forventet i et vist omfang.
På Figur 3-21 ses hvordan det var forventet at bundniveauet vil indfinde sig efter
fjernelsen af stemmeværket, og hvordan det har indfundet sig. Den grønne streg indikerer
det dybeste punkt ved opmålingen i april, altså før fjernelsen af stemmeværket. Den røde
streg indikerer det forventede dybeste punkt efter fjernelsen af stemmeværket, mens den
blå streg indikerer, hvordan bundniveauet rent faktisk er i november 2008.
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Figur 3-21: Redigeret skitsetegning fra Orbicon (2008) der viser strækningen opstrøms Vilholt Mølle. Den
grønne streg indikerer bundniveauet før fjernelsen, den røde streg indikerer det forventede bundniveau
efter fjernelsen og den blå indikerer bundniveauet i november, altså efter fjernelsen af stemmeværket.

På Figur 3-21 ses stemmeværket ved 21073 m, og profil 1-3 er placeret på strækningen
mellem 20203 m og 20293 m. Uf fra figuren fremgår det, at bundniveauet ved de første
ca. 300 m opstrøms stemmeværket allerede har indfundet sig i det niveau der var
forventet. Det fremgår ligeledes ud fra Figur 3-21, at det i forvejen kun var forventet, at
det var de første ca. 600 m opstrøms stemmeværket, at bundniveauet ville ændres. Dette
forkastes dog af bundniveausmålingerne der er foretaget ved profil 1-3 (20203-20293
m), som dokumenterer, at der ved alle profilerne er sket en sænkning af bundniveauet, og
at der endda ved profil 2 er sket en sænkning på over 0,5 m. Fjernelsen af stemmeværket
har derfor haft indvirkning på bundniveauet længere opstrøms Vilholt Mølle end forventet.
De biologiske ændringer opstrøms Vilholt Mølle, som følge af fjernelsen af stemmeværket,
har i de første måneder efter fjernelsen været negative. Tæthedsgraden af
makroinvertebrater er faldet markant og mange arter er forsvundet helt fra strækningen.
Dette skyldes formenligt ikke, at forholdende er blevet dårligere for makroinvertebraterne,
men nok nærmere at de er blevet skyllet væk, hvilket ligeledes understøttes af, at der i de
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sidste måneder af måleperioden er registreret en svag stigning i tæthedsgraden på denne
strækning. Idet at de fysiske forhold i vandløbet er blevet så forskelligartet, og
totalspærringen ved Vilholt Mølle er fjernet forventes det, at der inden for en kort årrække
også ville ses gydebanker der benyttes på strækningen opstrøms Vilholt Mølle.
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4 Fysiske og biologiske forandringer nedstrøms Vilholt Mølle
Hovedformålet med fjernelsen af stemmeværket var at forbedre de fysiske forhold og
hermed forbedre vandløbskvaliteten og de biologiske forhold på strækningen opstrøms
Vilholt Mølle, således at denne kom til at minde om strækningen ved Vilholt Stryget. For at
fjernelsen af stemmeværket kan anses for at være vellykket kræver det samtidigt, at
strækningen nedstrøms Vilholt Mølle påvirkes mindst muligt af fjernelsen.
Det var inden fjernelsen af stemmeværket forventet, at der vil ske en relativ stor
sedimenttransport fra strækningen opstrøms Vilholt Mølle, hvorfor der før fjernelsen blev
anlagt et sandfang. Det var derfor inden fjernelsen forventet, at det kun var ubetydelige
mængder sediment, der ville passere dette sandfang og nå frem til Vilholt Stryget. Det var
på forhånd ikke forventet, at fjernelsen af stemmeværket ved Vilholt Mølle ville havde
nogen effekt på de fysiske og biologiske forhold nedstrøms møllen.

4.1 Fysiske effekter af fjernelsen af stemmeværket nedstrøms
Det var på forhånd ikke forventet, at der vil ske betydelige fysiske ændringer nedstrøms
det anlagte sandfang, hvorfor der i oktober måned kun er to profiler på strækningen
nedstrøms Vilholt Mølle, profil 4 og profil 5.
På Figur 4-1 ses et billede af profil 4, som er taget d. 12. oktober, altså før fjernelsen af
stemmeværket.
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Figur 4-1: Billede af profil 4 taget d. 12. oktober 2008. Billedet er taget lige ud for profilet.

Af Figur 4-1 fremgår det, at der er et roligt flow igennem profilet, idet vandoverfladen er
næsten blank. Ligeledes kan det ud fra vandoverfladen ses, at der formenligt er en del
vandplanter ved profilet, idet der er en del hvirvler i overfaldevandet. Det ser umiddelbart
ud til at være relativt dybt ved profil 4, idet at bunden ikke kan ses.
På Figur 4-2 ses ligeledes et billede af profil 4. Billedet er taget ved den sidste opmåling
d. 13. marts, altså ca. 5 måneder efter billedet på ovenstående billede er taget.
Vandløbets udsende ved profil 4 har ikke ændret sig væsentligt efter fjernelsen af
stemmeværket, hvorfor billedet fra marts kan bruges som indikation for, hvordan vandløbet
ved profil 4 har set ud fra den første opmåling efter fjernelsen af stemmeværket i
december og frem til marts. I mappen ”billeder” på den vedlagte data-CD ses samtlige
billeder fra måleperioden.
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Figur 4-2: Billede af profil 4 fra den sidste opmåling d. 13. marts 2009. Profil 4 er markeret på billedet
ved hjælp af det gule målebånd.

Af Figur 4-2 fremgår det, at vandoverfladen i marts ikke har ændret markant udseende
fra, hvordan den så ud på billedet fra oktober. Der ses dog en anelse mere bevægelse i
vandoverfladen på billedet fra marts. Bundsedimentet kan der stadig ikke siges noget om
ud fra billedet, idet vandstanden er for dyb til at kunne se bunden. Sammenlignes
vandstanden på den modstående brink på billederne fra før og efter fjernelsen af
stemmeværket, ses der umiddelbart heller ingen synlig forskel her. Det er dog svært at
konkludere noget, idet brinken på billeder fra oktober er mere tilvokset end den er på
billedet fra marts.
Hvorvidt der er sket en stigning af strømhastigheden ved profil 4 kan dokumenteres ud fra
vingemålingerne der løbende er blevet foretaget igennem måleperioden. På Figur 4-3 ses
resultatet af disse. Ligeledes kan ændringer af vandløbets bredde og dybde ses ud fra
figuren. 0 på x-aksen svarer altid til pløkken på den venstre side af vandløbet, hvorfor
ændringer i vandløbets placering kan dokumenteres.
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Figur 4-3: Bredden, dybden og middelhastigheden ved profil 4 igennem måleperioden.

På grafen fra oktober måned ses det, at bredden på vandløbet ved profil 4 er 16,2 m, og
strækker sig fra 2,3 m til 18,5 m. Det dybeste sted er ved 12 m, hvor der er 0,86 m dybt.
Den maksimale middelhastighed der blev målt på det pågældende tidspunkt er på 0,75
m/s, som er målt ved 9 m.
Sammenlignes de to grafer fra oktober og december måned ses der en signifikant ændring
i vanddybden (t-test, N=16, t=-5,08, p=<0,001). I oktober er middeldybden ca. 0,74 m,
mens den i december er reduceret til 0,54 m. Dette kan enten skyldes, at vandføringer er
mindsket eller at bundniveauet har hævet sig. Idet at bundstrukturen ligeledes har
forandret sig og middelhastigheden på strømningerne gennem profilet ligeledes er steget
en smule, dog ikke signifikant (MW-test, N=15, W=151, p=0,115), må det forventes, at
der er sket en ændring af bundniveauet. Udover at middelhastigheden er forøget og
vanddybden faldet, er der ligeledes sket forandringer af vandløbsbredden, der i
december er steget til 16,3 m. Vandløbsbredden ved profil 4 strækker sig i oktober fra
2,2 m til 18,5 m.
I perioden fra december til januar ses der stadig ingen signifikante ændringer i
middelstrømningerne gennem profil 4 (MW-test, N=15, W=143,5, p=0,205), der ses dog
en stigning fra 0,59 m/s i december til 0,67 m/s i januar. Der er i perioden fra december
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til januar igen sket en signifikant ændring af vanddybden ved profil 4 (t-test, N=16,
t=3,83, p<0,001). I perioden fra december til januar er middelvanddybden steget fra
0,53 m til 0, 69 m, hvilket indikerer, at middelvanddybden i januar er ved at nærme sig
den middelvanddybde på 0,74 m, som der blev målt ved profil 4 før fjernelsen af
stemmeværket. Ved målingerne i januar ses endnu en lille forøgelse af vandløbsbredden,
som fra december til januar er forøget med yderligere 10 cm og nu er på 16,4 m.
Ved de sidste målinger i marts ses heller ingen signifikant ændring af middelhastigheden
på strømningen gennem profil 4 (t-test, N=15, t=1,35, p=0,187). Hastigheden på den
maksimale middelstrømning er faldet fra 1,01 m/s, målt ved 11 m, til 0,80 m/s, målt ved 8
m og 12 m. Der er heller ikke sket signifikante ændringer på vanddybden ved profil 4 fra
januar til marts (MW-test, N=16, W=171, p=0,107), hvor den maksimale dybde findes
ved 14 m og er på 0,82 m, mens middeldybden er på 0,63 m. Vandløbsbredden ved
profil 4 er fra januar til marts faldet med 10 cm, således at den nu er på 16,3 m.
Vandløbsbredden ved profil 4 strækker sig ved de sidste målinger i marts fra 2,2 m til
18,5 m, hvilket er næsten identisk med målingerne fra oktober.
På graferne fra januar og marts ses det, at dybden er ved at nærme sig den der blev målt
før fjernelsen af stemmeværket, og bundstrukturen er ligeledes ved at vende tilbage til
udseendet fra før fjernelsen af stemmeværket. Der er ikke sket de store ændringer af
bredden på vandløbet ved profil 4 igennem måleperioden. Middelhastigheden på
strømningerne gennem profilet er efter fjernelsen af stemmeværket ved Vilholt Mølle steget
frem til marts måned, hvor der blev observeret et fald. Dette skyldes formegentligt primært
ændringer i vandføringen.
På Figur 4-4 ses et billede af profil 5 der er taget d. 12. oktober 2008, altså før
fjernelsen af stemmeværket. Billedet er taget lige ud for profil 5.
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Figur 4-4: Billedet er taget ud for Profil 5 d. 12. oktober 2008.

På Figur 4-4 ses det, at der er en stille vandføring forbi profil 5. Dette ses ud fra den
forholdsvise rolige vandoverflade. Der ses dog små hvirvler i vandoverfladen, hvilket kan
anses som en indikation på, at der er vandplanter ved profil 5. Bundsedimentet kan der
ikke siges noget om ud fra billedet, idet vandstanden ved profil 5 er for dyb til at bunden
kan ses.
Figur 4-5 er ligeledes et billede af profil 5, blot omkring 5 måneder senere. Billedet er fra
d. 13. marts 2009 og er ligesom Figur 4-4 taget lige ud for profil 5. Vandløbets udsende
ved profil 5 har, ligesom profil 4, ikke ændret sig væsentligt efter fjernelsen af
stemmeværket, hvorfor billedet fra marts kan bruges som indikation for, hvordan vandløbet
ved profil 5 har set ud fra den første opmåling efter fjernelsen af stemmeværket i
december og frem til marts. I mappen ”billeder” på den vedlagte data-CD ses samtlige
billeder fra måleperioden.

76

Genåbning af Gudenåen ved
Vilholt Mølle efter 142 års totalspærring

Afgangsprojekt
2008/2009

Figur 4-5: Billedet er taget ud for Profil 5 d. 13. marts 2009.

På Figur 4-5 kan det ses, at der er kommet lidt mere bevægelse på vandoverfladen i
forhold til billedet fra oktober, hvilket kan antyde at strømningen ved profil 5 er steget en
smule, dog ikke så markant som ved profil 1-3 opstrøms for Vilholt Mølle. Endvidere ses der
ikke samme mængde hvirvler på vandoverfladen på billedet fra marts, som på billedet fra
oktober. Dette indikerer, at der ikke er samme mængde vandplanter ved profil 5 i marts
måned, som der var i oktober.
At middelhastigheden på strømningerne er steget en smule ved profil 5 bekræftes af de
vingemålinger der er blevet foretaget ved profil 5. På Figur 4-6 ses resultatet af disse,
samt ændringer af vandløbets bredde, dybde og placering igennem måleperioden.
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Figur 4-6: Bredde, dybde og middelhastighed målt ved profil 5 igennem måleperioden.

Ved målingerne i oktober måned blev der fundet en middelværdi af middelhastigheden på
strømningerne gennem profil 5 ca. 0,3 m/s, mens den maksimale middelhastighed der blev
målt var 0,59 m/s, målt ved 9 m. Middeldybden var ca. 0,61 m, mens det dybeste sted
ved profil 5 blev målt ved 15 m og var på 0,85 m. Bredden på vandløbet ved profil 5 var
i oktober 18,2 m og strakte sig fra 1,2 m til 19,4 m. Det kan endvidere ses ud fra
middelhastighederne i strømningerne, at der er en del vandplanter ved profil 5, idet at
strømningsprofilet er meget kantet.
Ved målingerne i december er middeldybden ca. 0,51 m, altså 10 cm lavere end ved
målingerne i oktober. Den maksimale dybde ved profil 5 i december er ligeledes faldet,
og er nu på 0,73 m, målt ved 16 m. Dette fald i vanddybden medfører, at der ses en
signifikant ændring af vanddybden ved profil 5 fra oktober til december (MW-test, N=18,
W=234,5, p=0,023). Ligeledes ses der en signifikant ændring i middelhastigheden på
strømningerne gennem profil 5 (MW-test, N=18, W=292,5, p=<0,001). Den fundne
middelværdi af middelhastigheden af strømningerne igennem profil 5 er også i perioden
fra oktober til december mere end fordoblet og er i december på 0,61 m/s. Den
maksimale middelhastighed er ligeledes steget og er i december målt til ca. 0,86 m/s.
Vandløbsbredden ved profil 5 er i perioden fra oktober til december forøget med 0,5 m
og er i december på 18,7 m. Ovenstående indikerer, at der ved profil 5, ligesom ved
profil 4, er sket en hævning af bundniveauet fra oktober til december.
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Ved målingerne fra januar er der fundet et middel af middelhastigheden på strømningerne
gennem profilet på ca. 0,63 m/s, hvilket er næsten identisk med det der blev målt i
december. Den maksimale middelhastighed der blev målt i januar er på ca. 0,88 m/s,
denne er ligeledes meget lig den der blev målt i december, som var på ca. 0,86 m/s. Disse
næsten identiske middelhastigheder bevirker, at der ikke ses en signifikant ændring i disse
fra december til januar (MW-test, N=18, W=176,50, p=0,658). Derimod er der sket
signifikante ændringer i vandløbsdybden fra december til januar (MW-test, N=18,
W=45,5, p<0,001). Middelværdien for vandløbsdybden er steget fra ca. 0,51 m i
december til ca. 0,68 m i januar, mens den maksimale dybde er steget fra 0,71 m til 0,91
m. Dette kan være en indikation på, at evt. aflejret sediment er ved at blive skyllet
længere nedstrøms vandløbet. Der ses ligeledes i januar en lille forøgelse af
vandløbsbredden ved profil 5 der starter ved 1,1 m og slutter ved 19,9 m.
I marts bliver der fundet en middelværdi af middelhastighederne på strømningerne gennem
profil 5 på ca. 0,50 m/s, hvilket er den laveste middelværdi af middelhastigheden der er
målt ved profil 5 efter fjernelsen af stemmeværket. Den maksimale middelhastighed falder
tilsvarende fra ca. 0,88 m/s i januar til ca. 0,71 m/s i marts. Det overordnede fald i
middelhastighederne af strømningerne gennem profil 5 er så markant, at der ses en
signifikant ændring (MW-test, N=18, W=90,00, p=0,024). Udover at middelhastigheden
af strømningerne er faldet signifikant fra januar til marts ses også et signifikant fald i
vandløbsdybderne (t-test, N=18, t=-2,18, p=0,036). Middeldybden er i marts faldet til ca.
0,56 m, mens den maksimale dybde er faldet fra 0,91 m til 0,82 m. Endvidere er
vandløbsbredden ved profil 5 mindsket til 18,4 m, og strækker sig fra 1,2 m til 19,6 m.
Sammenholdes det, at middelhastigheden på strømningerne gennem profilet er faldet,
samtidig med at vandløbsbredden og vandløbsdybden ligeledes er faldet indikerer det, at
vandføringen i marts er lavere end i januar.
Vandføringerne der er fundet ved opmålinger nedstrøms Vilholt Mølle ses i Tabel 4-1. Af
tabellen fremgår det, at vandføringen gennem profil 5 i oktober måned var væsentlig
lavere end i januar måned. Dette kan dog forklares med at der i oktober ved profil 5 var
mange vandplanter der har kunnet forstyrre vingemålingerne. Sammenholdes dette med, at
vandføringen der er målt ved profil 4 i oktober tillige er væsentlig højere, må den
vandføring der er målt ved profil 5 i oktober anses for at være utroværdig.
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Tabel 4-1: I tabellen ses de fundne vandføringer for profil 4 og 5 nedstrøms Vilholt Mølle. Vandføring
markeret med * er påvirket af vandplanter der generede vingemålingerne.

Profil 4

Profil 5

Oktober

6249 L/s

3477 L/s*

December

5089 L/s

5179 L/s

Januar

7474L/s

7716 L/s

Marts

6009 L/s

5177 L/s

Ud fra ovenstående og den fundne vandføring ved profil 4 i oktober indikeres det, at
vandføringen gennem profil 5 i oktober var ca. 1000 L/s større, end vandføringen der er
målt i december. Dette understøtter teorien om, at der er bundfældet en del sand ved
profil 4 og 5 fra oktober til december, idet at der på trods af den faldende vandføring
stadig ses en kraftig stigning i middelhastigheden på strømningerne gennem profilerne. Ud
fra vandføringsmålingerne kan det også dokumenteres, at vandføringerne målt i marts var
lavere end den der blev målt i januar, hvilket er i overensstemmelse med, at vanddybderne
ved profil 4 og 5 er faldet fra januar til marts, mens middelhastighederne på
strømningerne ligeledes er faldet.
I Tabel 4-2 ses hældningen på vandløbsoverfladen mellem profil 4 og 5 gennem
måleperioden. Samt hældningen fra profil 1 til profil 5 ligeledes gennem måleperioden.
Tabel 4-2: Hældningen på vandløbsoverfladen mellem profil 4 og 5 gennem måleperioden, samt
hældningen mellem profil 1 og 5 gennem måleperioden.

Profil 4-5
Profil 1-5

Oktober
0,235
0,131

December
0,205
0,131

Januar
0,219
0,124

Marts
0,294
0,129

Der er ikke sket en væsentlig ændring af hældningen på vandoverfladen mellem profil 4
og 5 i måleperioden. De forandringer der er registreret er så små, at de kan skyldes
usikkerheder på målingerne eller blot ændringer i vandføringen, hvorfor de ikke kan
tilskrives fjernelsen af stemmeværket. Endvidere ses hældningen på vandløbsoverfladen på
hele strækningen fra profil 1 til profil 5 af Tabel 4-2. Der ses heller ikke her nogen
væsentlig ændring i hældningen, hvilket heller ikke var forventet. Idet stemmeværket
fjernes vil højdeforskellen dette skabte skulle udlignes, men denne udligning ville ske ved at
vandstanden på strækningen opstrøms sænkes, hvilket også fremgik af målingerne fra
denne strækning.

80

Genåbning af Gudenåen ved
Vilholt Mølle efter 142 års totalspærring

Afgangsprojekt
2008/2009

4.2 Sedimenttransporten nedstrøms Vilholt Mølle
Som det fremgik af ovenstående målinger ved profil 4 og 5 er vanddybden faldet, mens
middelhastigheden på strømningerne gennem profilerne er steget. Dette indikerer, at der
på trods af sandfanget, er noget af alt sedimentet fra strækningen opstrøms Vilholt Mølle
der er aflejret på denne strækning.
På Figur 4-7 ses ændringerne i bundniveauet ved profil 4 gennem måleperioden. På trods
af, at målingerne fra oktober næsten ikke kan ses, er disse bundniveausmålinger intakte.
De er blot gemt bag målingerne fra de øvrige måneder, idet at bundniveauet stort set er
identisk. Dette er også gældende for bundniveausmålingerne fra december der heller ikke
kan ses.
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Figur 4-7: Graf over ændringen af bundniveauet ved profil 4 i måleperioden.

Ud fra figuren ses det, at der ved de første opmålinger efter fjernelsen af stemmeværket
var aflejret en del sand. Bundniveauet ved profil 4 er fra oktober til december hævet med
ca. 25 cm det mest markante sted. Det ses dog ud fra figuren, at bunden ved profil 4 i
januar og marts måned er ved at være nået stort set samme niveau som i oktober, og er
endda på strækningen fra 13-15 m op til ca. 30 cm under det niveau der blev målt i
oktober.
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På Figur 4-8 ses kornstørrelsesfordelingen ved profil 4 igennem måleperioden. De blå
farver indikerer groft sediment (>2 mm), mens de gule farver indikerer fint sediment (<2
mm).

Figur 4-8: Kornstørrelsesfordelingen ved profil 4 igennem måleperioden. De gule farver indikerer fint
sediment (< 2 mm), mens de blå farver indikerer det grove sediment (> 2 mm).

Ud fra figuren ses det, at fordelingen mellem sten/grus og sand/silt i oktober måned var
nogenlunde ligeligt, idet der var ca. 59 % sten og grus, mens der var ca. 41 % sand og silt.
Ud af de ca. 59 % groft materiale ved profil 4 var de ca. 36 % sten og groft grus.
I de udtaget prøver fra december ses der en signifikant ændring i kornstørrelsesfordelingen
i forhold til prøverne fra oktober (χ2-test, χ2=78,44, df=5, p<0,001). I prøverne fra
december var der ca. 8 % groft materiale (> 8 mm), mens ca.92 % var fint materiale (<8
mm). Der er i december ikke fundet bundmateriale med en kornstørrelse på over >32 mm i
de udtagne prøver fra profil 4. Resultaterne af sedimentprøverne indikerer, at der er
bundmateriale fra strækningen opstrøms profil 4 der er aflejret ved profil 4 i perioden
mellem oktober og december. Dette understøttes endvidere af ændringen af bundniveauet
der blev observeret i december, hvor bundniveauet var hævet med op mod 25 cm ved
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profil 4 siden opmålingerne i oktober. Det er med meget stor sandsynlighed sediment der
er transporteret fra stykket opstrøms Vilholt Mølle, som effekt af fjernelsen af
stemmeværket. Kornstørrelsesfordelingen fra december indikerer, at det primært er mellem
til groft sand (0,25-2 mm) der er aflejret ved profil 4. Det var ikke forventet at fjernelsen
af stemmeværket ville medføre så signifikante ændringer på stykket nedstrøms sandfanget,
og det var slet ikke forventet, at det var så forholdsvist groft materiale der ville passere
sandfanget.
I januar og marts måned var bundniveau ved profil 4 faldet til et niveau der minder om
det, der blev målt i oktober før fjernelsen af stemmeværket. Denne tendens ses også i
kornstørrelsesfordelingerne, hvor andelen af groft materiale (>8 mm) og fint materiale (<8
mm) i januar er henholdsvis ca. 55 % og ca. 45 %. Fra januar til marts ses ingen signifikante
ændringer i kornstørrelsesfordelingen (χ2-test, χ2=17,93, df=5, p=0,003), og andelen af
groft og fint sediment minder meget om den fordeling der blev registreret i januar, idet
den er på henholdsvis ca. 54 % og 46 %.
På Figur 4-9 ses ændringerne af fordelingen af groft og fint sediment ved profil 4 igennem
måleperioden. Grof sediment er markeret med blå og er sediment med en kornstørrelse >2
mm, mens det fine sediment er markeret med gul og er sediment med en kornstørrelse <2
mm.

Figur 4-9: Bundsedimentsændringerne ved profil 4 igennem måleperioden.
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Ud fra Figur 4-9 ses det, at der før fjernelsen af stemmeværket, i oktober måned, var fint
sediment på strækningen fra 12,5 m og ud til den højre brink, mens der var groft sediment
på det resterende stykke af profil 4. Ved den første måling efter fjernelsen af
stemmeværket er hele profil 4 dækket med fint sediment, hvilket understøtter
bundniveausmålingerne samt kornstørrelsesfordelingsmålingerne der indikerede, at der var
aflejret fint sediment ved profil 4 i december. Ved de to efterfølgende målinger er der
igen groft sediment ved profil 4, hvilket indikerer, at det fine aflejrede sediment er ved at
blive skyllet bort fra profilet. Ud fra bundniveausmålingerne fra profil 4 fremgik det, at
der på strækningen fra 12,5 m til 14,5 m i januar og marts var sket et fald i bundniveauet i
forhold til målingerne i oktober, før fjernelsen af stemmeværket. Dette kan ligeledes ses ud
fra Figur 4-9, hvor der på strækningen fra 12,5 m til 14,5 m er fint sediment i oktober,
mens det ved de sidste målinger i marts er groft.
Bundniveaumålingerne, kornstørrelsesfordelingerne og bundsedimentsammensætningen fra
profil 4 igennem måleperioden indikerer, at der er sket en aflejring af sediment ved profil
4 fra oktober til december, hvorefter det aflejrede sediment fra december til de sidste
målinger i marts er begyndt at blive transporteret videre ned igennem vandløbet. Der er
på trods af denne begyndende transport af det aflejrede materiale ved profil 1 stadig
signifikant finere materiale ved de sidste målinger i marts i forhold til de første målinger i
oktober (χ2-test, χ2 = 54,00, df = 5, p<0,001).
Ligesom der blev lavet et teoretisk overslag over, hvor meget sand der blev fjernet fra
stykket opstrøms Vilholt Mølle, kan der også opstilles et teoretisk overslag på hvor meget
sand der er aflejret på strækningen fra sandfanget og ned til profil 5. Ved profil 4 blev
der registreret en hævning af bundniveauet på gennemsnitligt 15 cm på en strækning fra 4
til 13 m, og tages der udgangspunkt i et 1 m bredt stykke giver det en sandaflejring ved
profil 4 på ca. 1,35 m3.
På Figur 4-10 ses ændringerne i bundniveauet ved profil 5, som er placeret ca. 24 meter
længere nedstrøms vandløbet end profil 4. Her ses samme tendens som blev observeret
ved profil 4, dog er bundniveauet ved profil 5 ikke endnu nået et niveau svarende til det
der blev observeret i oktober før fjernelsen af stemmeværket.
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Figur 4-10: Forandring af bundniveauet ved profil 5 over måleperioden.

Ved den første opmåling af profil 5 efter fjernelsen af stemmeværket, i december, ses det
at bundniveauet flere steder på tværs af vandløbet er steget med op mod en halv meter.
Denne stigning af bundniveauet er dog faldet lidt fra december til januar, hvor
bundniveauet er omkring 20-30 cm højere end det bundniveau der blev observeret før
fjernelsen af stemmeværket. Fra januar til marts ses ingen markante ændringer, hvorfor
bundniveauet ved de sidste målinger i marts stadig var 20-30 cm højere end bundniveauet
der blev registreret i oktober, før fjernelsen af stemmeværket.
Samme tendens ses ligeledes på Figur 4-11, der afbilder kornstørrelsesfordelingen ved
profil 5, ved de fire målinger der er foretaget i måleperioden. På figuren er det grove
materiale (>2 mm) afbildet med blå farver, mens det fine sediment (<2 mm) er afbildet
med gule farver.

85

Genåbning af Gudenåen ved
Vilholt Mølle efter 142 års totalspærring

Afgangsprojekt
2008/2009

Figur 4-11: Kornstørrelsesfordelingen ved profil 5 igennem måleperioden. De gule farver indikerer fint
sediment (< 2 mm), mens de blå farver indikerer groft sediment (> 2 mm).

I oktober måned, før fjernelsen af stemmeværket, var det ca. 60 % af indholdet af de
indsamlede sedimentprøver der var sten og grus mens ca. 40 % var sand og silt. Fra
oktober til december ses en signifikant ændring af denne sammensætning (χ2-test, χ2 =
122,45, df = 5, p<0,001), og det er i december måned kun ca. 9 % af de indsamlede
sedimentprøver der er større end 2 mm.
I januar er indholdet af groft materiale (> 2 mm) i sedimentprøverne steget til omkring 53
%, mens det fint kornet udgør de resterende 47 %. På trods af stigningen af groft sediment
er der heller ikke i januar fundet bundmateriale i de udtaget prøver med en diameter over
32 mm.
I marts er andelen af groft materiale (> 2 mm) og fint sediment < 2 mm) der er udtaget
henholdsvis ca. 70 % og ca. 30 %. På trods af, at andelen af groft sediment er steget til
ca. 70 %, er der kun ca. 1 % der er > 32 mm. Selvom andelen af groft sediment i marts
måned er nået op på et niveau der er større end den andel der blev registreret i oktober,
er der stadig en signifikant forskel på de to prøver (χ2-test, χ2 = 36,70, df = 5, p<0,001).
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Analyseres udviklingen af kornstørrelsessammensætningen fra december til marts, er der
dog en tendens til, at sedimentfordelingen ved profil 5 er ved at nærme sig den fordeling
der blev målt i oktober før fjernelsen af stemmeværket.
På Figur 4-12 ses ændringerne af fordelingen af groft og fint sediment ved profil 5
igennem måleperioden. Grof sediment er markeret med blå og er sediment med en
kornstørrelse >2 mm, mens det fine sediment er markeret med gul og er sediment med en
kornstørrelse <2 mm.

Figur 4-12: Ændringer af bundsediment ved profil 5 igennem måleperioden.

Ud fra Figur 4-12 ses det, at før fjernelsen af stemmeværket, i oktober måned, var hele
profil 5 domineret af groft sediment. Ved den første måling efter fjernelsen af
stemmeværket, i december måned, er hele profil 5 derimod dækket med fint sediment,
hvilket understøtter bundniveausmålingerne samt kornstørrelsesfordelingsmålingerne der
indikerede, at der var aflejret fint sediment ved profil 5 i december. Ved de to
efterfølgende målinger, i januar og marts, er der igen groft sediment ved profil 5, hvilket
indikerer at det fine aflejrede sediment er ved at blive skyllet bort fra profilet. Ligesom
ved profil 4 ses der en sammenhæng mellem bundniveausmålingerne ved profil 5 og
bundsedimentsammensætningen ved profil 5. Hvor der ifølge bundsedimentsammensætningen er fint sediment ses også en stigning i bundniveauet.
Ud fra ovenstående observationer kan der ligeledes laves et teoretisk overslag på, hvor
meget sediment der er aflejret ved profil 5, samt laves et overslag over hvor meget
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sediment der har passeret sandfanget. Fra fjernelsen af stemmeværket og frem til
målingerne ved profil 5 d. 13. december er der ved profil 5 aflejret ca. 5,85 m3. Dette er
fundet ud fra en stigning af bundniveauet på ca. 0,45 m over en 13 m lang strækning på
tværs af vandløbet, og der tages igen udgangspunkt i et 1 m bredt bælte. Sammenholdes
mængden af aflejret sediment ved profil 5 med den tidligere fundne mængde på 1 m3 fra
profil 4, kan der laves et overslag på, hvor meget sediment der er aflejret på strækningen
nedstrøms sandfanget. Det må antages, at aflejringen af sediment har fundet sted fra
sandfangets slutning og frem til profil 5, hvor langt nedstrøms profil 5 aflejringerne
fortsætter vides ikke, hvorfor der tages udgangspunkt i, at aflejringerne stopper ved profil
5. Idet sandfangets slutning er ca. 175 m opstrøms profil 5 giver det en samlet aflejring på
ca. 630 m3 sediment. Ud fra kornstørrelsesfordelingen ved profil 4 og 5 må det antages, at
det er sediment på op til 8 mm der har passeret sandfanget. Endvidere kan det antages, at
det primært er sediment i størrelsesintervallet 0,5 – 2 mm der er aflejret på strækningen
ved profil 4 og 5, mens det finere sediment formegentligt er transporteret videre ned
igennem vandløbet.

4.3 Makroinvertebratsammensætningen nedstrøms Vilholt Mølle
Ud fra de ovenstående målinger er det dokumenteret der er sket en fysisk ændring på
strækningen nedstrøms Vilholt Mølle, men der er ingen dokumentation for om disse
ændringer medfører biologiske ændringer. Der er derfor i måleperioden indsamlet
makroinvertebratprøver, således en eventuel biologisk ændring kan dokumenteres.
I Tabel 4-3 ses resultaterne af makroinvertebratprøverne fra profil 4 gennem
måleperioden. Tallene i tabellen er ligesom dem fra strækningen opstrøms Vilholt Mølle
sammensat af to prøver, en fra fint sediment og en fra groft sediment. Der er dog en
undtagelse ved profil 4 i december måned, hvor begge prøver blev udtaget på fint
sediment.
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Tabel 4-3: Antal taxa og individer fundet ved profil 4 gennem måleperioden. Ligeledes ses diversiteten
fundet ud fra Shannon-Wiener (diversitets- indekset), Pielou (evenness-indekset) og Fishers α
(richness-indekset) samt nøglegruppe, antal positive og negative diversitetsgrupper og Dansk
Vandløbsfaunaindeks (DVFI) værdier bestemt ud fra de fundne makroinvertebrater.
Antal taxa
Antal individer

Oktober December Januar
18
12
7
154
27
25

Marts
10
121

Shannon-Wiener

2,08

2,04

1,01

1,22

Pielou

0,72

0,82

0,52

0,53

Fishers α

5,28

8,28

3,23

2,59

Nøglegruppe

1

1

1

1

Positive diversitetgrupper

6
2

4
1

6

Negative diversitetgrupper

9
3

1

DVFI værdi

6

5

4

6

Ved profil 4 blev der i oktober måned fundet 154 individer fordelt på 18 taxa. Dette
fører til et ”diversitets-indeks” (Shannon-Wiener) på 2,08, et evenness-indeks (Pielou) på
0,72 og et richness-indeks (Fishers α) på 5,28. De indeks der er fundet ved profil 4 i
oktober er bedre end dem der blev fundet på strækningen opstrøms Vilholt Mølle, hvilket
kan tolkes som en indikation på, at stemmeværket har en negativ indflydelse på
strækningen opstrøms. De mest dominerende taxa ved profil 4 i oktober var Sphaerium sp.,
Tubificidae indet, og de to vårflue arter Limnophilus vittatus og Sericostoma personatum, som
tilsammen udgør ca. 75 %. De mange vårfluelarver af arten Sericostoma personatum er
afgørende for, at nøglegruppe 1 skal benyttes ved fastsættelse af DVFI værdien for profil
4 i oktober. Udover Sericostoma personatum er der i oktober ved profil 4 også fundet
Ephemera danica, og Limnius volckmari fra nøglegruppe 1. Som beskrevet i forbindelse med
makroinvertebratsammensætningen på strækningen opstrøms for Vilholt Mølle, foretrækker
de to vårflue arter Sericostoma personatum og Ephemera danica rent og hurtigstrømmende
vand. Klobille larven Limnius volckmari er ligesom vårfluelarverne rentvandskrævende og
lever på sten og grus bund med god strøm [Brandbyge et al.; 1999]. Udover de tre
ovennævnte arter fra nøglegruppe 1, er der fundet følgende taxa fra de positive
diversitetsgrupper: Gammarus pulex, døgnfluer fra familien Heptageniidae, klobillen Elmis
aenea vårfluer fra familierne Limnephilidae, Sericostomatidae, Leptoceridae og Goeridae,
hvilket fører til 9 positive diversitetsgrupper. Udover Sphaerium sp. er der i oktober fundet
Erpobdella octoculata og Chironomus sp. fra de negative diversitetsgrupper, hvorfor antallet
af diversitetsgrupper ved profil 4 i oktober er på 6. Dette svarer til en DVFI værdi på 6,
som er den næsthøjeste værdi i DVFI.
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I December måned, altså efter fjernelsen af stemmeværket, er antallet af individer faldet
til 27, mens antallet af taxa er faldet til 12. Denne ændring af antallet af taxa og
individer kan ligeledes ses ud fra richness-indekset (Fishers α) der er steget fra 5,28 i
oktober til 8,28 i december. Udover richness-indekset er evenness-indekset (Pielou) også
steget. I oktober måned var evenness-indekset ved profil 4 på 0,72, hvilket betyder, at der
er en nogenlunde ligelig hyppighed af de taxa der blev fundet. På trods af det allerede
forholdsvise høje evenness-indeks i oktober er dette også steget i december og er nu på
0,82. I modsætning til richness-indekset og evenness-indekset er ”diversitets indekset”
(Shannon-Wiener) faldet en smule fra 2,08 i oktober til 2,04 i december. Ved profil 4 i
december måned er det Sphaerium sp. som er dominerende, denne udgør ca. 41 % af de
fundne individer. Den eneste taxa fra nøglegruppe 1 der er repræsenteret i prøven er
vårfluelarven Sericostoma personatum, som der er fundet tre af i prøven fra december.
Udover Sericostoma personatum er der fundet vårfluelarver fra to andre familier med
transportable huse, to forskellige døgnflue familier og fladormen Dugesia sp., hvilket i alt
giver 6 positive diversitetsgrupper. Fra de negative diversitetsgrupper er der fundet
Sphaerium sp. og Erpobdella octoculata, hvilket giver to negative diversitetsgrupper. Ud fra
ovenstående er der ved profil 4 i december måned fundet en DVFI værdi på 5, som er lidt
dårligere end den der blev fundet i oktober på 6, men det er dog stadig en fin
vandkvalitet der er over middel.
I januar er antallet af taxa ved profil 3 faldet til syv, mens antallet af individer er faldet til
25. At antallet af taxa er faldet fra 12 i december til syv i januar, mens antallet af
individer er næsten uændret medfører et dårligere richness-indeks (Fishers α), som i januar
er faldet til 3,23. Endvidere er både evenness-indekset (Pielou) og ”Diversitets-indekset”
(Shannon-Wiener) faldet til henholdsvis 0,52 og 1,01. I prøverne fra januar måned ved
profil 4 er det, ligesom ved prøverne fra december, Sphaerium sp. der er dominerende.
Der er i prøverne fra januar fundet en Limnius volckmari og en Sericostoma Personatum,
hvorfor nøglegruppe 1 er benyttet til bestemmelse af DVFI værdien. Udover Limnius
volckmari og Sericostoma Personatum er der fundet Gammarus pulex og vårfluer fra
familien Limnephilidae fra de positive diversitetsgrupper. Sphaerium sp. er den eneste taxa
fra de negative diversitetsgrupper i prøverne fra januar. Ovenstående fører til en DVFI
værdi for profil 4 i januar måned på 4.
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Ved den sidste prøvetagning i marts måned ved profil 4 ses der en fremgang i antallet af
taxa og individer. Antallet af taxa er steget fra syv i januar til ti i marts og antallet af
individer er steget fra 27 i januar til 121 i marts. Sammensætningen af taxa og individer
fører til at ”Diversitets-indekset” (Shannon-Wiener) er på 1,22, evenness-indekset (Pielou)
er på 0,53, mens richness-indekset (Fishers α) er 2,59. Richness-indekset er faldet fra januar
til marts, hvilket indikerer, at på trods af, at antallet af taxa er steget en smule er det ikke
nødvendigvis positivt, idet prøvestørrelsen er steget det ekstra. Både ”Diversitets-indekset”
og evenness-indekset er steget en smule, men ingen af de tre indeks er lige så høje som de
var i oktober før fjernelsen af stemmeværket. Ses der på de enkelte makroinvertebrater i
prøverne fra oktober og marts, ses der ligeledes en ændring. I oktober, før fjernelsen af
stemmeværket udgjorde Sphaerium sp., Tubificidae indet, og de to vårflue arter Limnophilus
vittatus og Sericostoma personatum ca. 75 %. I prøverne fra marts måned er det Sphaerium
sp. og Simuliidae indet der er dominerende. De udgør tilsammen ca. 86 % af de samlede
individer ved profil 4 i marts måned. I prøverne fra oktober er der ikke fundet Simuliidae
indet, mens der i prøverne fra marts ikke er fundet Limnophilus vittatus, og der er kun fundet
en Tubificidae indet og tre Sericostoma personatum. Det er døgnflue nymfen Ephemera
danica og vårfluelarven Sericostoma personatum der er afgørende for, at det er
nøglegruppe 1 der skal benyttes ved fastsættelse af DVFI værdien for profil 4 i marts. Der
er fundet følgende positive diversitetsgrupper ved profil 4 i marts: Gammarus pulex,
døgnfluefamilien Ephemeridae samt vårfluefamilierne Sericostomatidae og Limnephilidae,
hvilket giver 4 positive diversitetsgrupper. Der er i marts måned ved profil 4 kun fundet en
negativ diversitetsgruppe, Sphaerium sp.. Dette fører til en DVFI værdi på 5, som er en
værdi dårligere end den der blev fundet i oktober, men dog stadig bedre end DVFI
værdien der blev fundet i januar.
I Tabel 4-4 ses en oversigt over de fundne arter og antallet ved profil 5 samt indeks og
DVFI værdier. Ved profil 5 er makroinvertebratprøverne fra december begge udtaget
på fint sediment, da hele profilet var dækket med det i december.
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Tabel 4-4: Tabel 4-5: Antal taxa og individer fundet ved profil 4 gennem måleperioden. Ligeledes ses
diversiteten fundet ud fra Shannon-Wiener (diversitets- indekset), Pielou (evenness-indekset) og Fishers α
(richness-indekset) samt nøglegruppe, antal positive og negative diversitetsgrupper og Dansk
Vandløbsfaunaindeks (DVFI) værdier bestemt ud fra de fundne makroinvertebrater.

Oktober December Januar

Marts

Antal individer

16
151

9
33

10
22

12
74

Shannon-Wiener

1,94

1,83

2,04

2,00

Pielou

0,70

0,83

0,88

0,80

Fishers α

Antal arter

4,52

4,08

7,08

4,06

Nøglegruppe

1

1

1

1

Positive diversitetgrupper

4
1

6
1

5

Negative diversitetgrupper

6
2

2

DVFI værdi

5

4

6

5

I oktober måned blev der ved profil 5 fundet 151 individer fordelt på 16 taxa. Det er
primært Ephemera danica, Gammarus pulex, Sphaerium sp. og Hydropsyche sp. der var
dominerende. Disse 4 taxa udgjorde over 80 % af de fundne makroinvertebrater ved
profil 5 i oktober måned. ”Diversitets-indekset” (Shannon-Wiener) på 1,94, evennessindekset (Pielou) på 0,70 og richness-indekset (Fishers α) på 4,52 er alle mindre end de
tilsvarende værdier, der blev fundet for profil 4 i oktober. På trods af at indeksene ved
profil 5 i oktober var mindre end ved profil 4, var indeksene ved profil 5 stadig højere end
de indeks, der blev bestemt for profilerne på stykket opstrøms Vilholt Mølle i oktober
måned. Der var i prøverne fra oktober en taxa fra nøglegruppe 1, Ephemera danica. Der
blev fundet 6 positive diversitetsgrupper i de udtagne prøver, Gammarus pulex, tre
forskellige døgnflue familier og to forskellige vårfluelarver med transportable huse.
Endvidere blev der fundet to negative diversitetsgrupper, Chironomus sp. og Sphaerium sp..
Dette fører til en DVFI værdi på 5, der ligesom indeksene også er en smule mindre end,
hvad der blev fundet for profil 4.
Ses der tilsvarende på december, altså omkring en måned efter fjernelsen af
stemmeværket, ses der en nedgang i både antal taxa og det samlede antal individer.
Faldet af taxa og individer medfører også en ændring af de undersøgte indeks. Richnessindekset (Fishers α) er faldet en smule fra 4,52 i oktober til 4,08 i december, med andre
ord er antallet af taxa i forhold til størrelsen på prøven faldet. Endvidere er ”diversitets
indekset” (Shannon-Wiener) faldet fra 1,94 i oktober til 1,83 i december. Derimod er
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evenness-indekset (Pielou) steget fra 0,70 i oktober til 0,83 i december. Der er altså
kommet en mere ensartet hyppighed af de taxa, der er fundet ved profil 5 i december i
forhold til oktober. De meste dominerende individer ved profil 5 i december måned er
Sphaerium sp., Limnephilidae indet og Athripsodes sp., som tilsammen udgør ca. 73 % af det
samlede antal makroinvertebrater. Der er ligesom i oktober kun en taxa repræsenteret fra
nøglegruppe 1 i de udtagne prøver, det er dog ikke Ephemera danica som det var i
oktober, men Sericostoma personatum. Udover Sericostoma personatum er der fundet en
døgnfluefamilie og to andre vårfluelarve familier med transportable huse, hvilket giver 4
positive diversitetsgrupper. Sphaerium sp. er den eneste taxa fra de negative
diversitetsgrupper, hvilket fører til en DVFI værdi på 4, som er lidt dårligere end den der
blev fundet i oktober på 5. Der er altså sket et fald i DVFI værdierne fra oktober til
december ved både profil 4 og 5.
I januar er antallet af taxa ved profil 5 steget til ti, mens antallet af individer er faldet til
22. At antallet af taxa er steget mens antallet af individer er faldet medfører en stigning i
richness-indekset (Fishers α), som er steget fra 4,08 i december til 7,08 i januar. Endvidere
er både evenness-indekset (Pielou) og ”Diversitets-indekset” (Shannon-Wiener) ligeledes
steget til henholdsvis 0,88 og 2,04. Der er ingen direkte dominerende taxa i januar. Den
hyppigst forekommende taxa er Sphaerium sp., som der er fundet seks af i prøverne. Der er
i prøverne fra januar fundet fire Limnius volckmari og to Ephemera danica, hvorfor
nøglegruppe 1 er benyttet til bestemmelse af DVFI værdien. Udover Limnius volckmari og
Ephemera danica er der fundet yderligere en døgnflue familie og tre forskellige vårflue
familier med transportable huse. Ligesom i prøverne fra december er det kun Sphaerium sp.
der er repræsenteret, hvorfor der i januar opnås en DVFI værdi på 6. DVFI værdien på 6
er den højeste fundet ved profil 5, og er kun fundet ved profil 4 før fjernelsen af
stemmeværket.
I marts måned er antallet af taxa steget yderligere og er nu på 12, mens antallet af
individer også er steget og er på 74. Sammenholdes denne stigning med det antal taxa og
individer der blev fundet ved profil 4 i marts, er der en indikation på, at strækningen
nedstrøms Vilholt Mølle er ved, at genoprette makroinvertebratsamfundet fra før fjernelsen
af stemmeværket. Der er også lighed mellem de fundene indeksværdier fra oktober og
marts. I oktober var ”Diversitets-indekset” (Shannon-Wiener) 1,94, dette er steget til 2,00 i
marts. Evenness-indekset (Pielou) var på 0,70 i oktober, dette er steget til 0,80 i marts,
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mens richness-indekset (Fishers α) var 4,52 i oktober, er det i marts 4,02. Ses der på de
enkelte makroinvertebrater i prøverne fra oktober og marts, ses der en tendens til at
rentvandsarterne fra oktober er ved at blive mere dominerende igen efter helt eller delvist
at være udryddet fra prøverne i december og januar. Desværre ses der også en fremgang
i hyppigheden af taxa fra de negative diversitetsgrupper og Sphaerium sp. udgør sammen
med dansemyge larven Ablabesmyia sp. ca. 58 % af det samlede antal individer. Det er
døgnflue nymfen Ephemera danica, vårfluelarven Sericostoma personatum og klobillen
Limnius volckmari der er afgørende for, at det er nøglegruppe 1 der skal benyttes ved
fastsættelse af DVFI værdien for profil 5 i marts. Udover disse tre arter fra nøglegruppe 1
er der yderligere to forskellige vårfluelarve familier med transportable huse, hvorfor der i
alt ved profil 5 i oktober måned er fundet 5 positive diversitetsgrupper. Udover disse fem
positive diversitetsgrupper er der fundet to negative, Chironomus sp. og Sphaerium sp..
Dette fører til en DVFI værdi på 5, som er en værdi dårligere end den der blev fundet i
januar, men tilsvarende den der blev fundet ved profil 5 i oktober før fjernelsen af
stemmeværket.
Der ses både for profil 4 og 5 en nedgang i DVFI værdien samt et fald i antallet af taxa
og individer i perioden fra oktober til december. Denne forringelse af strækningen
nedstrøms Vilholt Mølle skyldes formegentligt de store sandmængder der er aflejret på
strækningen og bl.a. har medført, at de mange vandplanter, som makroinvertebraterne
ofte lever af og på, er tilsandet.
I forbindelse med nedgangen af antallet af makroinvertebrater på strækningen opstrøms
for Vilholt Mølle blev det dokumenteret, at der ikke var sket et så kraftigt fald i iltniveauet
i måleperioden, at det kan havde betydning for antallet af makroinvertebrater. På
strækningen nedstrøms Vilholt Mølle er der dog en anden faktor der kan have betydning
for antallet af makroinvertebrater, nemlig mængden af organisk stof. Idet at
stemmeværket ved Vilholt Mølle fjernes vil en masse af det organiske stof, der er
bundfældet i søen bagved stemmeværket frigives og hermed kunne føre til fald i antallet
af makroinvertebrater på strækningen nedstrøms stemmeværket. En effekt af organisk stof
kan være, at bundsubstratet tildækkes af organisk stof, hvorved livsvilkårene for de
organismer der lever på overfladen af bunden forringes. En forøget mængde organisk stof
i vandet kan også resultere i, at organismer der får deres føde ved passiv filtrering af
vandet, mere eller mindre kan udkonkurrere de andre organismer, der for eksempel lever
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af de planter, der er tildækket af et lag organisk stof. En anden, men vigtigere, effekt af
belastning med organiske stof, er at ilten i vandet forbruges af de mikroorganismer, der
nedbryder det organiske stof i vandløbet [Holm og Jørgensen; 1999]. Der er dog ikke i
perioden fra 29. oktober til 7. november registreret et fald i iltniveauet, hvorfor
sidstnævnte effekt ikke kan være grunden til faldet i antallet af makroinvertebrater på
strækningen nedstrøms Vilholt Mølle.
På Figur 4-13 ses indholdet af organisk stof og suspenderet stof i vandprøver udtaget i
perioden fra 30. oktober til 5. november, lige efter fjernelsen af stemmeværket.

Organisk og suspenderet stof ved fjernelsen
4,5

Suspenderet stof [g/L]
Organisk stof [g/L]

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
30-102008

31-102008

01-112008

02-112008

03-112008

04-112008

05-112008

06-112008

Dato

Suspenderet stof

Organisk stof

Figur 4-13: Indholdet af organisk- og suspenderet stof i vandprøver de første 6 dage efter fjernelsen af
stemmeværket ved Vilholt Mølle. Bemærk at enheden er g/L.

Af Figur 4-13 fremgår det at indholdet af organisk stof og suspenderet stof er stigende i
de fem dage lige efter fjernelsen af stemmeværket, som der er data fra. Den højst
registrerede koncentration af organisk stof er målt ca. 4 dage efter fjernelsen af
stemmeværket og er på 1,08 g/L, hvilket er ekstremt højt. At der kan måles en så høj
koncentration af organisk stof i vandløbet, uden at der registreres et fald i iltniveauet
skyldes, at det organiske stof der er registreret i vandprøverne hovedsagligt stammer fra
møllesøen bag stemmeværket. Det organiske stof fra møllesøen har igennem mange år
været aflejret på bunden af søen, hvorfor alt let omsætteligt organisk stof er omdannet, og
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det er derfor kun svært omsætteligt organisk stof der frigives og transporteres ned af
vandløbet.
På Figur 4-14 ses indholdet af organisk stof og suspenderet stof i d vandprøver udtaget i
perioden fra 23. december 2008 til 15. januar 2009.

Organisk og suspenderet stof i perioden december-januar

Suspenderet stof [mg/L]
Organisk stof [mg/L]
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Figur 4-14: Organisk og suspenderet stof målt omkring 2 måneder efter fjernelsen af stemmeværket ved
Vilholt Mølle. Bemærk at enheden er mg/L.

Ud fra figuren ses det, at der er sket et markant fald i indholdet af organisk og
suspenderet stof siden målingerne ved fjernelsen af stemmeværket. Koncentrationen af
organisk stof er dog stadig væsentlig højere end gennemsnittet for de danske vandløb.
Koncentrationen af organisk stof ved målingerne i december-januar er gennemsnitligt
14,76 mg/L. En undersøgelse baseret på 45 danske vandløb viser, at det gennemsnitlige
indhold af organisk stof i 2002 var på 1,7 mg/L. Undersøgelsen viser endvidere, at
indholdet af organisk stof i perioden fra 1998 til 2002 er faldet, hvilket det forventes
forsat at gøre [Bøgestrand; 2003].
På Figur 4-15 ses resultatet af de sidste vandprøvetagninger i perioden fra 30. april 2009
til 3. maj 2009.
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Organisk og suspenderet stof i perioden april-maj

Suspenderet stof [mg/L]
Organisk stof [mg/L]
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Figur 4-15: Indholdet af organisk og suspenderet stof et halvt år efter fjernelsen af stemmeværket.

Indholdet af organisk stof, er et halvt år efter fjernelsen af stemmeværket, stadig højere
end det fundet gennemsnitlige indhold i danske vandløb. Der er dog i perioden fra
målingerne i december-januar til målingerne i april-maj sket en yderligere reduktion.
Koncentrationen af organisk stof er ved de sidste målinger i april-maj fundet til
gennemsnitligt 11,69 mg/L.
Et halvt år efter fjernelsen af stemmeværket er der stadig registreret meget høje
koncentrationer af organisk stof på strækningen nedstrøms for Vilholt Mølle. Der er
endvidere i måleperioden efter fjernelsen af stemmeværket blevet observeret områder ved
profil 4 og 5, der var dækket af et sort lag af gamle planterester mv.. Disse observationer
understøtter de meget høje koncentrationer af organisk stof der er fundet i vandprøverne.
De meget høje koncentrationer af organisk stof har formegentligt haft en indflydelse på
faldet i makroinvertebrater på strækningen nedstrøms for Vilholt Mølle. Det kan dog ikke
konkluderes, at det udelukkende er de høje koncentrationer af organisk stof der er skyld i
faldet af makroinvertebrater, idet de store mængder af aflejret sand ligeledes må have
haft en negativ effekt på makroinvertebratsamfundet.
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4.4 Samlet vurdering af forandringerne nedstrøms Vilholt Mølle
Ud fra de målinger der er fortaget ved profilerne 4 og 5 nedstrøms Vilholt Mølle må det
fastslås, at der er sket en ændring af de fysiske forhold på denne strækning efter
fjernelsen af stemmeværket. Strømhastighederne er umiddelbart steget en smule,
bundniveauet er i nogle områder stadig hævet, bundtypen er ændret fra en blandet grov
og fin til næsten udelukket fint sediment. Der er ligeledes registreret en ændring i de
biologiske forhold. De store mængder af fint sediment og organisk stof, der er aflejret på
strækningen efter fjernelsen af stemmeværket, har ført til, at bundplanter og det
bundsubstrat makroinvertebraterne var tilpasset, blev tildækket af finere materiale og
svært nedbrydeligt organisk stof, og hermed forsvandt flere makroinvertebraters
levesteder.
Det var før fjernelsen af stemmeværket forventet, at det etablerede sandfang ville
opfange det meste af det sediment der blev transporteret fra strækningen opstrøms
stemmeværket ved Vilholt Mølle. Endvidere var det ikke forventet, at fjernelsen af
stemmeværket ville medfører frigivelse af så store mængder organisk stof. Fjernelsen af
stemmeværket har på kort sigt haft negative konsekvenser for minimum 600 m af
strækningen nedstrøms stemmeværket ved Vilholt Mølle.

98

Genåbning af Gudenåen ved
Vilholt Mølle efter 142 års totalspærring

Afgangsprojekt
2008/2009

5 Effekterne af fjernelsen af stemmeværket ved Vilholt Stryget
At fjernelsen af stemmeværket ved Vilholt Mølle har haft en så markant effekt på de
fysiske og biologiske forhold ved profil 4 og 5 kan desværre også betyde ændringer ved
Vilholt Stryget, der findes omkring en halv kilometer længere nedstrøms. Det blev derfor
efter opmålingerne ved profil 4 og 5 i december bestemt at lave et profil ved Vilholt
Stryget, således at eventuelle videre forandringer kunne følges. Endvidere ønskedes det at
kunne fastsætte sediment type, størrelse og fordeling, hvilket vil kunne give en god
indikation af, hvorvidt det skal forventes at alt dette års yngel ved Vilholt Stryget er
omkommet eller om der er nogle gydebanker tilbage der ikke er påvirket. Ligeledes vil
indsamling af makroinvertebrater forhåbentligt kunne give en indikation af, hvor påvirket
stryget er.

5.1 Fysiske ændringer ved Vilholt Stryget
På Figur 5-1 ses et billede af profil 6 ved Vilholt Stryget. Billedet er taget d. 13. december
2008, altså 44 dage efter fjernelsen af stemmeværket ved Vilholt Mølle.

99

Genåbning af Gudenåen ved
Vilholt Mølle efter 142 års totalspærring

Afgangsprojekt
2008/2009

Figur 5-1: Billedet er taget få meter opstrøms profil 6 ved Vilholt Stryget d. 13. december 2008.

Billedet er taget lidt opstrøms for profil 6 og det ses ud fra billedet, at vandløbet er
relativt bredt her. På trods af dette ses der en forholdsvis stærk strøm ved stryget, idet
vandoverfladen er relativt urolig. Endvidere kan bunden tydeligt ses, hvilket indikerer, at
der ikke er særligt dybt. Ud fra farven på bunden kan det ses, at bunden ved profil 6 er
domineret af vandplanter og sand. Det var forventet at Vilholt Stryget bestod af en masse
gydebanker og bestemt ikke af sand, men da der ingen dokumentation er for, hvordan
Vilholt stryget så ud inden fjernelsen af stemmeværket, er det svært at konkludere, hvor
stor en effekt fjernelsen har haft.
På Figur 5-2 ses et billede af profil 6 fra d. 13. marts 2009, altså tre måneder efter
ovenstående billede er taget.
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Figur 5-2: Billede af profil 6 ved Vilholt Stryget, taget d. 13. marts 2009. Det gule målebånd indikerer
profilets placering.

Ud fra billedet ses det, at der stadig er store områder af bunden ved profil 6, der er
dækket af sand og vandplanter. Det kan ikke umiddelbart ud fra billederne konkluderes
om der er sket en forandring af bredde, dybde og strømhastighederne ved profil 6.
På Figur 5-3 ses resultatet af vingemålingerne fra december til marts ved profil 6. Da der
ikke findes strømmålinger fra før fjernelsen af stemmeværket ved profil 6, kan det ikke
med sikkerhed dokumenteres, om der er sket en ændring af strømhastigheden som følge af
fjernelsen af stemmeværket.
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Figur 5-3: Bredde, dybde og middelhastighed ved profil 6 målt i perioden fra december til marts.

Dog kan det med sikkerhed konkluderes, at strømhastigheden ved profil 6 ikke er ændret
signifikant fra de første målinger i december til januar (MW-test, N=20, W=260,
p=0,107), på trods af, at der ses en lille stigning i den maksimale middelhastighed på ca.
0,3 m/s. I modsætning til middelhastighederne på strømningerne der er målt ved profil 6
fra december til januar, ses der en signifikant ændring af dybderne ved profil 6 i samme
periode (t-test, N=20, t=4,09, p<0,001). Ved de første målinger i december var
middeldybden ved profil 6 ca. 40 cm, mens middeldybden i januar var forøget til ca. 51
cm. Udover at middeldybden er steget ved profil 6 er der også sket en forøgelse i
bredden af vandløbet. I december blev strækningen tværs over vandløbet ved profil 6
målt til 20,35 m. I januar var denne strækning forøget til 20,50 m.
I perioden fra januar til marts måles der heller ingen signifikante ændringer af
middelhastigheden på strømningerne ved profil 6 (MW-test, N=20, W=187,5, p=0,75).
Der registreres til gengæld i samme periode, ligesom ved perioden fra december til
januar, en signifikant ændring af dybderne ved profil 6 (t-test, N=20, t=-3,43, p=0,001). I
januar var middeldybden ca. 51 cm, mens den i marts er faldet til ca. 40 cm, som også var
middeldybden i december. På trods af at vanddybden er faldet fra januar til marts, er
bredden på vandløbet ved profil 6 steget yderligere til 20,60 m. Hvorvidt de fysiske
ændringer der ses ved Vilholt Stryget udelukkende skyldes sandaflejringer kan
dokumenteres ud fra vandføringsmålinger ved profil 6 gennem måleperioden.
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I Tabel 5-1 ses vandføringerne der er blevet målt på Vilholt Stryget, ved profil 6, fra
december 2008 til marts 2009.
Tabel 5-1: Vandføringerne der er målt ved profil 6 i perioden fra december til marts.

Profil 6
December

5290 L/s

Januar

8258L/s

Marts

6362 L/s

Ud fra disse resultater kan det dokumenteres, at en del af de fysiske ændringer ved profil
6 kan tilskrives en stigning i vandføringen. I december måned, hvor middelhastigheden ved
profil 6 var ca. 0,68 m/s og dybden var ca. 40 cm, var vandføringen 5290 L/s. I januar
måned, hvor der blev målt en stigning i både middelværdien af vanddybden og
middelhastigheden til henholdsvis ca. 51 cm og 0,82 m/s, var vandføringen ligeledes steget
til 8258 L/s. Ligeledes ses der en sammenhæng mellem faldet af vandføringen i marts og
faldet i middeldybden til 40 cm og middelhastigheden til 0,78 m/s. For at kunne
dokumentere, at det ikke udelukkende er ændringer i vandføringen der forsager
ændringer i de fysiske forhold ved profil 6, er det nødvendigt at kende bundniveauet.

5.2 Sedimenttransporten ved Vilholt Stryget
På Figur 5-4 ses bundniveauet ved profil 6 fra december til marts. Ligesom ved profil 4 er
der også ved profil 6 steder hvor målingerne fra december ikke fremgår af grafen, men
dette skyldes, at bundniveauet er det samme som der er målt ved de senere opmålinger.
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Figur 5-4: Ændring af bundniveauet ved profil 6. Bemærk at der ikke er målinger ved denne profil fra før
fjernelsen af stemmeværket.

Ud fra Figur 5-4 ses det, at der få steder på tværs af profil 6 er sket en lille stigning på
op mod 5 cm af bundniveauet, hvorfor de noget mere markante ændringer af vanddybden
og hermed strømhastighed i denne periode primært må tilskrives den øgede vandføring.
Fra januar til marts ses der en mere entydig stigning af bundeniveauet. På strækningerne
fra 1 m til 2 m, fra 3 m til 7m, fra 10 m til 16 m og fra 17 m til 21 m ses der stigninger af
bundniveauet. De største stigninger ses ved strækningen fra 10 m til 16 m, hvor
bundniveauet er steget med op til ca. 9 cm, og ved strækningen fra 17 m til 21 m, hvor
bundniveauet er steget med op til ca. 13 cm. Der er dog ikke i måleperioden fra december
til marts registreret så kraftige stigninger af bundniveaus, som der blev registreret ved
profil 4 og profil 5 længere opstrøms vandløbet.
Ud fra Figur 5-4 kan det konkluderes, at der er sket en stigning i bundniveauet, hvorfor
noget af det sand der har passeret sandfanget, må være blevet aflejret ved profil 6. For
at kunne fastsætte kornstørrelsen og hermed få en indikation af, hvor alvorlige skader
sandaflejringen kan have påført ørredynglen ved Vilholt Stryget, er der også ved profil 6
indsamlet sedimentprøver. På Figur 5-5 ses resultatet af disse prøvetagninger.
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Figur 5-5: Kornstørrelsesfordelingen ved profil 6 fra december til marts.

Ved udtagelsen af de første sedimentprøver ved profil 6 i december var ca. 76 % groft
sediment (>2 mm), mens de resterende 24 % var fint sediment (< 2 mm). Ud af de 76 %
groft sediment er ca. 25 % sten og groft grus (> 32 mm). På trods af denne store andel af
groft sediment der er registreret ved profil 6 i december, dokumenterer billederne fra
profil 6 i samme periode, at store dele af vandløbsbunden er dækket af finere sediment.
At billeder fra profil 6 dokumenterer, at vandløbsbunden er dækket med sand, mens
kornstørrelsesfordelingen fra december dokumenterer, at kun 24 % af det sorterede
sediment er fint, kan forklares ved vægtforskellen på groft og fint sediment. Da Vilholt
Stryget er kendt for sine mange gydebanker, der består af forholdsvise store sten, vil få af
disse i en prøve hurtigt udgør en stor procentdel af den samlede vægt.
I perioden fra målingerne i december til målingerne i januar er der sket en signifikant
ændring af sedimentsammensætningen (χ2-test, Df= 5, χ2=19,13, p=0,002), og den grove
andel er mindsket til ca. 62 %, mens den fin kornet andel er på 48 %. Ud fra
kornstørrelsesfordelingen i de to måneder observeres der en tendens til, at bundmateriale
ved profil 6 bliver finere, hvorfor det må forventes, at der stadig aflejres sediment på
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Vilholt Stryget. Ved både profil 4 og 5 blev der registreret en tendens til, at
bundmaterialet fra december til januar er blevet grovere. Det må derfor antages, at det
fine sediment der i december kunne registreres ved profil 4 og 5, er ved at bevæge sig
ned mod Vilholt Stryget, hvor det er begyndt at aflejres.
Ved prøvetagningerne i marts måned ses der en lille stigning i andelen af groft sediment,
men stigningen er så begrænset, at det ikke kan registreres som en signifikant ændring (χ2test, Df= 5, χ2=6,59, p=0,253). At andelen af fint sediment er steget fra december til
marts er problematisk for gydebankerne på Vilholt Stryget, idet størstedelen af det fine
sand formegentligt findes imellem stenene, hvor fiskene har gydet. Dette antages idet
strømhastighederne ved Vilholt Stryget er så kraftige, at lå det helt fine sediment på
overfladen af bunden, ville det formegentligt blive skyllet videre ned igennem vandløbet.
Er der så meget fint sediment i gydebankerne, som billeder og målinger indikerer,
medfører det en mindre eller slet ingen gennemstrømning af frisk iltholdigt vand igennem
gydebankerne, hvilket medfører at ynglen formegentligt ikke overlever.
På Figur 5-6 ses fordelingen af fint sediment og sten på tværs af Vilholt Stryget (profil 6)
fra december til marts. Fint sediment er markeret med gul, sten er markeret med blå og en
sammenblanding af de to er markeret med grøn.

Figur 5-6: Sedimentfordelingen ved profil 6 ved de tre målinger i december-marts.
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Ud fra Figur 5-6 kan det ses, at der ved målingerne i december måned, ca. 1,5 måned
efter fjernelsen af stemmeværket, kun var to små strækninger på samlet 2 m der ikke
umiddelbart var påvirket af sedimentaflejringer. Strækningerne fra 7,5 m til 8,5 m og fra
18,5 m og 19,5 m er de eneste to steder der i december ikke umiddelbart er synlige tegn
på effekter af fjernelsen af stemmeværket ved Vilholt Mølle. Dette er dog kun gældende,
hvis antagelsen om, at der ikke var fint sediment ved profil 6 inden fjernelsen er rigtig.
Omkring 9,5 m af den ca. 21 m bredde strækning af Vilholt Stryget ved profil 6 er dækket
med rent fint sediment. Med andre ord er omkring halvdelen af Vilholt Stryget ved profil 6
dækket med fint sediment i december, hvilket bestemt ikke var forventet. Fra december til
januar er strækningen med rent fint sediment reduceret til ca. 8,5 m, mens strækningen kun
med sten, er steget med 3 m, og er ved målingerne i januar på ca. 5 m. Ved de sidste
opmålinger i marts er strækningerne med rent sten igen reduceret og er på ca. 2 m.
Strækningerne med rent fint sediment er ligeledes reduceret og udgør i marts ca. 6,5 m.
Sammenholdes bundniveausmålingerne med fordelingen af bundsediment, kan der
registreres en sammenhæng mellem områder med stigninger af bundniveauet og områder
med aflejringer af fint sediment.
Hvorvidt de store mængder af aflejret sand, der blev registreret ved profil 4 og 5 lige
efter fjernelsen af stemmeværket, er skyllet forbi Vilholt Stryget eller om det stadig er på
strækningen imellem profil 5 og 6 vides ikke, men forhåbentligt er det skyllet forbi og
forhåbentligt er der stadig gydebanker på Vilholt Stryget der er liv i.
Hvor store konsekvenser fjernelsen af stemmeværket har haft på fiskeynglen ved Vilholt
Stryget vides først med sikkerhed i april-maj måned, når ørredynglen kommer frem fra
gydebankerne. Derimod kan de indsamlede makroinvertebratprøver fra december til marts
måned forhåbentligt give en indikation af, de biologiske konsekvenser fjernelsen af
stemmeværket ved Vilholt Mølle har haft på Vilholt Stryget.

5.3 Makroinvertebratsammensætningen ved Vilholt Stryget
Ud fra de ovenstående målinger er det dokumenteret, at der er sket en fysisk ændring på
strækningen ved Vilholt Stryget, men der er ingen dokumentation for, om disse ændringer
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makroinvertebratprøver, således en eventuel biologisk ændring kan dokumenteres.
I Tabel 5-2 ses resultaterne af makroinvertebratprøverne fra profil 6 fra december til
marts. Resultaterne af makroinvertebratprøverne, som ses i tabellen, består ligesom
makroinvertebratprøverne fra de andre profiler af en prøve fra groft sediment og en
prøve fra fint sediment.
Tabel 5-2: Antal taxa og individer fundet ved profil 6 gennem måleperioden. Ligeledes ses diversiteten
fundet ud fra Shannon-Wiener indekset, Pielou evenness indekset og Fishers α indekset samt
nøglegruppe, antal positive og negative diversitetsgrupper og Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI)
værdier bestemt ud fra de fundne makroinvertebrater.

December
9
23

Januar
11
36

Marts
6
24

Shannon-Wiener

2,08

1,58

1,20

Pielou

0,95

0,66

0,67

Fishers α

5,44

5,33

2,57

Nøglegruppe

1

1

1

Positive diversitetgrupper
Negative diversitetgrupper

4
1

6
3

2
2

DVFI værdi

5

4

4

Antal taxa
Antal individer

Ved profil 6 blev der i december måned fundet 23 individer fordelt på 9 taxa. Dette er
ikke umiddelbart et tilfredsstillende resultat for en strækning som Vilholt Stryget, der flere
steder bliver benævnt som et særdeles artsrigt og varieret område [ Bjerre; 2003]. Der er
altså en indikation af, at de biologiske forhold ved Vilholt Stryget allerede ved
prøvetagningerne i december, er blevet negativ påvirket af fjernelsen af stemmeværket
ved Vilholt Mølle. Trods det ringe antal af individer og taxa ses forholdsvis høje indeks.
”Diversitets-indekset” (Shannon-Wiener) er ved profil 6 i december på 2,08. Evennessindekset (Pielou) er det højeste der er fundet ved målingerne ved Vilholt Mølle og er på
0,95, hvilket betyder, at de taxa der er fundet ved profil 6 i december, forekommer
næsten lige hyppigt i prøven. Richness-indekset (Fishers α) er på 5,44, hvilket indikerer, at
forekomsten af forskellige taxa er relativ stor i forhold til størrelsen på prøven. Som det
fremgår af evenness-indekset, var der ingen dominerende taxa ved profil 6 i december,
der var dog et lille overtal af Sphaerium sp. og Athripsodes sp., som tilsammen udgjorde 39
% af det samlede antal individer. Trods de få taxa der blev fundet ved profil 6 i
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december, er der stadig to taxa fra nøglegruppe 1 repræsenteret i prøven, vårfluelarven
Sericostoma personatum og klobille larven Limnius volckmari. Udover de to fundne arter fra
nøglegruppe 1 er der ved profil 6 i december fundet to forskellige vårfluelarve familier
med transportable huse, Leptoceridae og Limnephilidae, fra de positive diversitetsgrupper.
Fra de negative diversitetsgrupper er Sphaerium sp. eneste repræsentant, hvilket fører til
en DVFI værdi på 5. En DVFI værdi på 5 er over middel og vil normalt anses for at være
positivt, men ved Vilholt Stryget var en højere værdi forventet.
I januar er antallet af taxa ved profil 6 steget til 11, mens antallet af individer er steget til
36. Dette lyder umiddelbart på en positiv ændring, men studeres de enkelte arter der er
fundet ved profil 6 i januar, kan det observeres at stigningen i antallet af individer primært
skyldes en stigning i antallet af Sphaerium sp., som er steget fra 5 til 21. Denne stigning
medfører, at Sphaerium sp. udgør ca. 58 % af det samlet antal individer og fører herved til
et laverer evenness-indekset (Pielou), der er faldet fra 0,95 i december til 0,66 i januar.
Richness-indekset (Fishers α) og ”diversitets-indekset” (Shannon-Wiener) er ligeledes faldet
til henholdsvis 5,33 og 1,58. Udover at antallet af Sphaerium sp. var mangedoblet, blev
der også registreret en stigning i antallet af forskellige taxa af vårfluelarver og
døgnfluenymfer. Denne stigning fører til seks positive diversitetsgrupper. Dog er antallet af
negative diversitetsgrupper også steget, hvorfor der i januar er 3. De positive
diversitetsgrupper der er fundet er følgende: Gammarus pulex, døgnfluefamilierne
Ephemeridae og Baetidae, Limnius volckmari og de to hus transporterende vårfluefamilier
Limnephilidae og Sericostomatidae. De negative diversitetsgrupper der bliver fundet i
prøverne fra januar ved profil 6 er: Erpobdella sp., Ablabesmyia sp. og Sphaerium sp.. Idet
der er fundet fire Sericostoma Personatum ved profil 6 benyttes nøglegruppe 1, hvilket
fører til en DVFI værdi på 4.
Ved den sidste prøvetagning ved profil 6 i marts måned observeres det laveste antal taxa
overhovedet i hele måleperiode, og dette gælder for profiler både opstrøms og nedstrøms
Vilholt Mølle. Der findes kun i prøverne fra marts 24 forskellige individer, fordelt på seks
forskellige taxa. Dette lave antal taxa medfører et lavt richness-indekset (Fishers α) på
2,57. Dette indeks er kun fundet lavere en gang før i måleperioden, og er slet ikke fundet
lavere på strækningen nedstrøms Vilholt Mølle. Evenness-indekset (Pielou) er på 0,67, mens
”diversitets-indekset” (Shannon-Wiener) er på 1,20. Ved den første prøvetagning i
december udgjorde Sphaerium sp. kun ca. 22 % af prøven, i januar var dette steget til ca.
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58 %, mens Sphaerium sp. i marts udgjorde ca. 63 % af prøven. Udover Sphaerium sp. er
der

også

fundet

eksemplar

af

hundeiglen, Erpobdella

sp.,

fra

de

negative

diversitetsgrupper. Fra de positive diversitetsgrupper er der kun fundet eksemplar af
klobille larven, Limnius volckmari og eksemplar af døgnflue nymfen Ephemera danica. Dette
fører til en DVFI værdi på 4 og ingen positive diversitetsgrupper, når de negative er
subtraheret fra.
Ud fra de indsamlede makroinvertebratprøver fra profil 6 er der en indikation af, at
fjernelsen af stemmeværket har haft en negativ effekt på de biologiske forhold ved Vilholt
Stryget. Optællingerne fra de sidste prøvetagninger i marts indikerer endvidere, at de
biologiske forhold på dette tidspunkt, ikke umiddelbart var under forbedring.

5.4 Samlet vurdering af forholdene ved Vilholt Stryget
Der vil i vurderingen af forholdene ved Vilholt Stryget tages udgangspunkt i undersøgelser
af Vilholt Stryget af Jensen og Søholm (2003) der skriver: ”Vilholt er en naturperle set i
vandløbsmæssig sammenhæng. De fysiske forhold er meget varierede, og overalt afløses
gydegrus af dybe høller, vekslende strømforhold og trærødder. Foruden stor diversitet af fisk,
findes der et rigt liv af vandløbsinsekter og ligeledes blev mange forskellige fugle
observeret…..Tætheden på 24 ørredyngel pr. 100 m2 var langt over, hvad man normalt
forventer af et vandløb i denne størrelse. Dette understreger, at forholdene er optimale ved
Vilholt…..Vilholt fremstår så god, at der i pleje- og restaureringsmæssig sammenhæng ikke er
meget at komme efter. Der kan kun opfordres til sikring af de eksisterende forhold, som synes
noget nær perfekte.”.
Vilholt Stryget er ved de første målinger, ved profil 6, i december, stort set dækket af fint
sediment. Der er kun to strækninger på ca. 1 m hver, hvor bunden ser ud til at være
upåvirket af fjernelsen af stemmeværket ved Vilholt Mølle. Makroinvertebratprøverne fra
december vidner ligeledes om, at et ellers artsrigt stryg er blevet påvirket negativt. I
december findes der ni taxa, hvoraf de fire taxa er repræsentanter fra de positive
diversitetsgrupper, mens der kun er en enkelt taxa repræsenteret fra de negative
diversitetsgrupper. Denne fordeling af taxa på positive og negative diversitetsgrupper,
kan anses som en indikation af, at der før påvirkningen af stryget har været positive
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forhold. Der findes i december en DVFI værdi på 5, hvilket normal er en fin værdi, men
taget stedet i betragtning, er denne værdi ikke tilfredsstillende.
Forholdende ved Vilholt Stryget virker umiddelbart forbedret ved målingerne i januar. Her
er andelen af ren stenbund steget til en samlet strækning på 5 m, mens antallet af individer
og taxa ligeledes er steget. Der findes ved prøvetagningerne i januar 36 individer fordelt
på 11 taxa. Ud af de 11 taxa er der seks taxa der er repræsentanter i de positive
diversitetsgrupper, dog er der i samme periode sket en tilsvarende stigning af antallet af
repræsentanter fra de negative diversitetsgrupper. Samlet set er der sket en nedgang i
DVFI værdien, som i januar er på 4.
Ved de sidste målinger i marts er der igen sket en reduktion af den samlede strækning med
rent sten. Dog ses en tilsvarende reduktion i den samlede strækning med fint sediment. Ud
fra bundniveausmålingerne i marts, ses en lille stigning af bundniveauet på stort set hele
strækningen af profil 6. Specielt fra omkring midten af profil 6 og ud mod den højre brink
er der aflejret en del fint sediment. Den negative ændring der ses ud fra bundniveauet og
sedimentsammensætningen på tværs af Vilholt Stryget ved profil 6, resulterer også i en
negativ udvikling af makroinvertebratsammensætningen. I marts findes der ved profil 6 kun
seks forskellige taxa, hvoraf to hører under de positive diversitetsgrupper og to hører
under de negative diversitetsgrupper. Dette fører til en DVFI værdi på 4, svarende til den
der blev registreret ved profil 6 i januar. Dog var der i januar tre positive
diversitetsgrupper, når de negative var subtraheret fra. De sidste makroinvertebratprøver
fra marts indikerer, at Vilholt Stryget er så påvirket af fjernelsen af stemmeværket, at det
er det profil, der har den dårligste DVFI værdi, både opstrøms og nedstrøms for Vilholt
Mølle, når antallet af diversitetsgrupper medtages i vurderingen.
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6 Simulering af vandløbsstrækningen ved Vilholt Mølle
For at kunne bestemme Q/h-relationen, for den påvirkede strækning ved Vilholt Mølle, er
der opsat en hydraulisk model i MIKE 11. Der er opsat en model til bestemmelse af Q/hrelationerne før fjernelsen af stemmeværket og en efter fjernelsen af stemmeværket.

6.1 Før fjernelsen af stemmeværket ved Vilholt Mølle
På Figur 6-1 ses det modellerede længdeprofil af strækningen fra Voervadsbro og ned til
Mossø før fjernelsen af stemmeværket. Stemmeværket er ikke indsat i modellen, men det
forventes kun at påvirke de ca. 250 m der er imellem indløbet og udløbet på fødekanalen.

Figur 6-1: Længdeprofil af den modellerede strækning fra Voervadsbro til Mossø før fjernelsen af
stemmeværket ved Vilholt Mølle.

Ved aflæsning af vandføring og vandstand på den modellerede tidsserie kan Q og hrelationerne findes. Der ses et eksempel på en sådan tidsserie på Figur 6-2. Den sorte graf
markerer vanføringen, mens den blå graf markerer den tilsvarende vanddybde. Sådanne
tidsserier er der modelleret for samtlige tværsnit der er indsat i modellen.
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Figur 6-2: Eksempel på aflæsning af Q og h-relationerne. Den sorte graf er vandføring, mens den blå er
vanddybden. Den røde viser aflæsningen. Eksemplet er fra efter fjernelsen af stemmeværket og er ved
tværsnit 20274, imellem profil 2 og profil 3.

Pålideligheden af den opsatte hydrauliske model fra før fjernelsen af stemmeværket kan
vurderes ved, at sammenligne de modellerede vandstande med de målte. Opsætningen af
den hydrauliske model fra før fjernelsen af stemmeværket er udelukkende opsat ud fra de
tværsnitsmålinger som Orbicon udførte i april 2008. Idet der blev fortaget en
vandstandssænkning på ca. 50 cm i august 2008, altså før de første vingemålinger mv.,
kan de målte vandstande fra de første opmålinger i oktober ikke benyttes direkte til
sammenligning. De kan dog give en indikation af, hvor pålidelig den hydrauliske model er
for stykket opstrøms for Vilholt Mølle, før fjernelsen af stemmeværket. På strækningen
nedstrøms for stemmeværket forventes det ikke, at vandstandssænkningen vil havde
medført lige så store ændringer, som der blev observeret på strækningen opstrøms for
Vilholt Mølle. Dog kan det ikke udelukkes, at den målte vandstand i oktober vil være lidt
højere end den modellerede. I Tabel 6-1 ses de målte og modellerede vandstande på den
modellerede strækning før fjernelsen af stemmeværket.
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Tabel 6-1: Tabel over de målte og modellerede vandstande på strækningen ved Vilholt Mølle før
fjernelsen af stemmeværket.

Stationer
Profil 1 -20203
20243
Profil 2 - 20261
Profil 3 - 20293
20296
21513
Profil 4 - 21621

Målt vandstand
[m o. DNN]
29,53
29,51
29,51
27,45

Modellert vandstand
[m o. DNN]
29,84
29,81
27,34
-

Ud fra værdierne i tabellen kan det ses, at de modellerede værdier fra strækningen
opstrøms for Vilholt Mølle er ca. 30 cm højere end de målte. Dette stemmer fint overens
med, at vandstanden ved stemmeværket, ca. 850 m længere nede af vandløbet, er sænket
med ca. 50 cm. På strækningen nedstrøms for stemmeværket er der ingen tværsnit tæt på
de opmålte profiler. Der er et tværsnit ca. 100 meter opstrøms for profil 4, som er
benyttet. Uf fra tabellen kan det ses, at den modellerede vandstand er fundet til 27,34 m
o. DNN, hvilket er ca. 10 cm lavere end den målte vandstand i oktober, på 27,45 m o.
DNN. Det kan ikke ud fra ovenstående dokumenteres, hvor præcis den hydrauliske model
fra før fjernelsen af stemmeværket er, det kan dog konkluderes, at den er præcis nok til
opsætning af habitatmodellen.

6.2 Efter fjernelsen af stemmeværket ved Vilholt Mølle
På Figur 6-3 ses det modellerede længdeprofil af strækningen fra Voervadsbro og ned til
Mossø efter fjernelsen af stemmeværket.
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Figur 6-3: Modellerede længdeprofil af strækning ved Vilholt Mølle efter fjernelsen af stemmeværket.

Det modellerede længdeprofil for måleperiode efter fjernelsen af stemmeværket, er
opstillet ud fra tværsnitsopmålingerne Orbicon foretog i marts 2009. Idet Orbicon kun har
målt tværsnit ned til ca. 400 m nedstrøms for der, hvor stemmeværket stod, er de opmålte
tværsnit af profil 4, profil 5 og profil 6 fra marts ligeledes indsat i modellen.
Pålideligheden af den opsatte hydrauliske model fra måleperioden efter fjernelsen af
stemmeværket kan vurderes på samme måde, som den fra før fjernelsen af stemmeværket.
Dog med den undtagelse, at de målte og de modellerede vandstande denne gang burde
stemme bedre overens. I Tabel 6-2 ses de målte og modellerede vandstande på den
modellerede strækning fra måleperioden efter fjernelsen af stemmeværket ved Vilholt
Mølle.
Tabel 6-2: Tabel med de modellerede og målte vandstande fra måleperioden efter fjernelsen af
stemmeværket ved Vilholt Mølle.

Stationer
Profil 2 – 20261
20274
Profil 3 – 20293
Profil 4 – 21621
Profil 5 – 21645

Målt vandstand
[m o. DNN]
29,07
29,03
27,30
27,23

Modellert vandstand
[m o. DNN]
29,21
27,34
27,29

Ud fra værdierne i tabellen kan det konkluderes, at de modellerede vandstande på
strækningen opstrøms for Vilholt Mølle er ca. 15 cm højere end de målte. Idet Orbicon
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foretog tværsnitsopmålingerne først i marts, og opmålingerne ved profilerne blev fortaget
den 10. marts, burde der ikke være en så stor forskel. Der er i området lige omkring profil
2 sket meget markante ændringer i de fysiske forhold. Hvorvidt dette kan være skyld i en
så forholdsvis stor usikkerhed vides ikke. Forskellen på de modellerede og de målte
vandstande på strækningen nedstrøms for Vilholt Mølle er på 4 cm og på 6 cm. Disse
forskelle er så minimale, at den hydrauliske model på denne strækning anses for, at være
næsten perfekt. Overordnet set stemmer den hydrauliske model, der er opsat for den
berørte strækning efter fjernelsen af stemmeværket, godt overens, hvorfor Q og hrelationerne kan benyttes til habitatmodelleringen.
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7 Habitatforholdene for ørreder ved Vilholt Mølle
På Figur 7-1 ses de samlede arealer med dårlige, mellem og gode habitatforhold for
ørredyngel før fjernelsen af stemmeværket. Habitatforholdene der fremgår af figuren, er
modelleret ud fra de vandføringer der er målt ved Voervadsbro igennem 2008, således at
der er afbilledet en lav vandføring, en mellem vandføring og en høj vandføring.
Habitatforholdene er bestemt for 3 m3/s, 10 m3/s og 15 m3/s.

27000

Habitatforholdene før fjernelsen af stemmeværket

24000
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18000
15000
12000
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Middel
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Figur 7-1: Arealer med dårlige, middel og gode habitatforhold for ørredyngel på strækningen mellem
profil 1 og stemmeværket, fundet ved en lav, mellem og høj vandføring.

Ud fra figuren ses det, at det er ved en vandføring på 3 m3/s, at arealet med dårlige
habitatforhold for ørredyngel udgør det mindste samlede areal. Dette var også forventet,
idet at ørredyngel foretrækker, at opholde sig i områder med lave vanddybder (<30 cm)
og strømhastigheder [Sivebæk; udat.]. På trods af, at det er ved en vandføring på 3 m3/s,
at det mindste areal af strækningen fra profil 1 til stemmeværket har dårlige
habitatforhold for ørredyngel, er det ved en vandføring på 15 m3/s, at det største areal
med gode forhold ses. Dette skyldes, at vandstanden stiger ved en øget vandføring,
hvorfor der kan opstå nye lavvandede områder på de arealer der oversvømmes. Den
gennemsnitlige vandføring på strækningen ved Vilholt Mølle var i 2008 på ca. 6 m3/s,
hvorfor det må forventes, at en vandføring på 15 m3/s vil skabe områder med lavt og stille
løbende vand.
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Ud fra Figur 7-2 fremgår samme arealfordelinger som fremgik af Figur 7-1, blot afbildet
på vandløbstrækningen fra profil 1 ned til stemmeværket. Farverne på vandløbsstrækningen indikerer habitatforholdene. Grå repræsenterer de dårligste forhold, mens
den mørkeblå repræsenterer de optimale forhold. Betydningen af de enkelte farver ses på
farveskalaen nederst i venstre hjørne. Værdierne der ses ud for de forskellige farver svarer
til de værdier, der findes i habitat egnetheds indekset. Ved 0,0 er der slet intet der lever
op til ørredynglens krav, til for eksempel vanddybde og strømhastigheder, mens en værdi
på 1 svarer til, at alle krav er opfyldt. Profil 1-3 samt stemmeværket er markeret på de
enkelte vandløbsstrækninger.

Figur 7-2: Habitatforholdene for ørredyngel på strækningen opstrøms for Vilholt Mølle før fjernelsen af
stemmeværket.

Ud fra Figur 7-2 ses der en tildens til, at det er ude ved brinkerne, at de mest optimale
forhold for ørredyngel findes. Dette er fordi det oftest er her den laveste vanddybde og
strømhastighed findes. Det ses endvidere ud fra figuren, at det primært er på et lille areal
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midt på strækningen fra profil 1 til stemmeværket, at der ses forbedringer af
habitatforholdene for ørredyngel ved stigende vandføring. Dette skyldes formegentligt, at
brinkerne på den resterende del af strækningen er lige så høje og stejle, som dem der blev
observeret ved profil 1-3 i oktober. På Figur 7-3 ses et eksempel på dette. Billedet er
taget ved profil 2 i oktober, før fjernelsen af stemmeværket. Stiger vandføringen på denne
strækning ændres vandløbsbredden ikke væsentlig, men derimod vil vanddybden stige og
hermed forringes ørredynglens habitatforhold. Det er formegentligt konsekvensen af disse
stejle brinker, der ses på billedet af vandløbsstrækningen med vandføringen på 15 m3/s.

Figur 7-3: På billedet ses vandløbsbrinken ved profil 2 før fjernelsen af stemmeværket.

Gennemsnitsvandføringen i de første ca. 6 måneder af ørredynglens levetid i det frie
vandløb, er for perioden fra 1974 til 2008 beregnet til ca. 3,6 m3/s på den modellerede
strækning. Dette er beregnet ud fra vandføringen målt ved Voervadsbro i perioden fra 1.
april til 30. september i de pågældende år. Denne vandføring stemmer godt overens med
de forhold ørredynglen fortrækker, hvorfor den analyserede strækning opstrøms for Vilholt
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Mølle, ud fra modelleringen, må anses for, at havde været et middelgodt habitatområde
for ørredyngel før fjernelsen af stemmeværket.
Ud fra Figur 7-4 fremgår de samlede arealer af habitatforholdene for ørredyngel på
strækningen opstrøms for Vilholt Mølle efter fjernelsen af stemmeværket. Habitat
forholdene er, ligesom ved før fjernelsen af stemmeværket, bestem for vandføringer på 3
m3/s, 10 m3/s og 15 m3/s.
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Figur 7-4: Samlede arealer af dårlige, middel og gode habitatforhold for ørredyngel opstrøms for Vilholt
Mølle efter fjernelsen af stemmeværket.

Ud fra figuren fremgår det, at det samlede areal af middel til gode forhold ved en
vandføring på 3 m3/s er faldet fra ca. 5475 m2 før fjernelsen af stemmeværket til ca.
3195 m2 efter fjernelsen. Habitatforholdene med gode forhold er dog steget en anelse og
er efter fjernelsen af stemmeværket på ca. 494 m2. Samme tendens ses ved vandføringen
på 10 m3/s, hvor det samlede areal med middel og gode habitatforhold for ørredyngel,
er faldet fra ca. 4657 m2 før fjernelsen af stemmeværket til 3195 m2 efter fjernelsen.
Derimod er arealet af gode habitatforhold steget en smule efter fjernelsen af
stemmeværket og er ved 10 m3/s på ca. 85,75 m2. Den høje vandføring på 15 m3/s
medfører heller ikke bedre habitatforhold for ørredyngel efter fjernelsen af
stemmeværket. Ved denne vandføring er både arealet af middel forhold og gode forhold
faldet og er efter fjernelsen af stemmeværket kun på ca. 835 m2, hvilket svarer til ca. 4 %
af det våde areal ved denne vandføring.
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Ud fra Figur 7-5 fremgår det, hvor på vandløbsstrækningen, fra profil 1 og ned til
stemmeværket, at de forskellige habitatforhold findes. Vandløbsstrækningen er igen
afbildet ved 3 m3/s, 10 m3/s og 15 m3/s.

Figur 7-5: Habitatforholdene for ørredyngel på strækningen opstrøms for Vilholt Mølle efter fjernelsen af
stemmeværket.

Ved en vandføring på 3 m3/s, ses der en jævn fordeling af arealerne med middel og gode
habitatforhold på hele vandløbsstrækningen. Dog ses der et lidt større område med middel
og gode habitatforhold for ørredyngel på midten af vandløbsstrækningen mellem profil 1
og stemmeværket. Endvidere fremgår det af figuren, at der ved vandføringen på 3 m3/s
er et område, på strækningen mellem profil 1 og 3, der har middelgode forhold for
ørredyngel. Udover resultatet af simuleringen med en vandføring på 3 m3/s, fremgår også
habitatforholdene ved en vandføring på 10 m3/s og 15 m3/s af figuren. Det ses at
habitatforholdene for det meste af vandløbsstrækningen mellem profil 1 og stemmeværket
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forringes ved vandføringerne på 10 m3/s og 15 m3/s. Forklaringen på dette skal
formegentligt ikke findes ved de høje og stejle brinker mere, idet niveauet på vandstanden
er faldet væsentligt efter fjernelsen af stemmeværket. Til forskel for de stejle brinker der
var ved vandløbsstrækningen fra før fjernelsen af stemmeværket, er de nydannede brinker
flade, idet de på størstedelen af vandløbstrækningen er en del af den gamle
vandløbsbund. På Figur 7-6 ses et eksempel på de nye brinker der er skabt efter fjernelsen
af stemmeværket. Billedet er taget ved profil 2 og afbilder samme strækning, som fremgik
af ovenstående billede, med de stejle brinker fra før fjernelsen af stemmeværket.

Figur 7-6: Billede af de nydannede brinker efter fjernelsen af stemmeværket. Billedet er taget ved profil 2

Hvis det ikke er på grund af vanddybden, at habitatforholdene på strækningen mellem
profil 1 og stemmeværket forringes ved vandføringer på 10 m3/s og 15 m3/s, skyldes det
formegentligt den anden store faktor der er afgørende for habitatforholdene for
ørredyngel, nemlig strømhastighederne. Vingemålingerne der blev fortaget ved profil 1-3 i
perioden fra december til marts dokumenterede, at der var sket en signifikant stigning i
strømhastighederne på denne strækning. Der blev ved de sidste målinger i marts målt en

122

Genåbning af Gudenåen ved
Vilholt Mølle efter 142 års totalspærring

Afgangsprojekt
2008/2009

gennemsnitlig middelhastighed på strømningerne ved profil 1-3 på ca.0,82 m/s, fundet ved
en vandføring på ca. 6,3 m3/s. Jensen og Søholm (2003) fandt ved deres undersøgelser af
ørredyngel på Vilholt Stryget, at ørredyngel fortrækker at stå ved strømhastigheder på
under 0,6 m/s. Denne observation af ørredynglen ved Vilholt Stryget understøtter teorien
om, at forringelsen af habitatforholdene ved vandføringer på 10 m3/s og 15 m3/s, på
vandløbsstrækningen mellem profil 1 og stemmeværket, skyldes for høje strømhastigheder.
Da vandføringen for den undersøgte strækning, i de første ca. seks måneder af
ørredynglens levetid frit i vandløbet, er målt til ca. 3,6 m3/s, antages det, at
habitatforholdene for strækningen fundet ved en vandføring på 3 m3/s, er repræsentativ
for denne periode. Dette betyder, at der efter fjernelsen af stemmeværket, er fundet
middelgode forhold for ørredyngelen på strækningen fra profil 1 til profil 3. At
habitatforholdene for ørredyngel er middelgod på strækningen fra profil 1-3 er ikke
ensbetydende med, at denne strækning bliver et velegnet gydeområde. For at dette kan
opnås er det vigtigt, at ørrederne vil gyde her. Ørreden gyder på strækninger med lavt
hurtigt strømmende vand. Strømmen over gydebankerne er typisk 0,3-0,8 m/s, hvilket
strækningen mellem profil 1 og 3 nemt overholder. En anden vigtig faktor er
bundsedimentet. Dette skal være groft og helst med en kornstørrelse mellem 16 mm og 32
mm, således at iltholdigt vand kan strømme igennem gydebankerne. Sedimentsammensætningen på strækningen fra profil 1 til 3 burde være optimal til dette formål,
idet at Orbicon i april udlagde gydegrus på denne strækning. Sammenholdes ovenstående
forhold, er der en indikation af, at strækningen fra profil 1 til profil 3 kan blive et fint
gyde og opvækst område for ørreder. På Figur 7-7 ses en del af vandløbsstrækningen ved
profil 1-3 taget i april måned. I højre side af vandløbet ses det gydegrus der er lagt ud på
strækningen.
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Figur 7-7: Billeder af vandløbsstrækningen ved profil 2 i april.

7.1 Effekten af fjernelsen af stemmeværket på voksne ørreder
Tilsvarende undersøgelserne af habitatforholdene for ørredyngel på strækningen fra profil
1 til stemmeværket, undersøges habitatforholdene for voksne ørreder. På Figur 7-9 ses de
samlede arealer med dårlige, mellem og gode habitatforhold for voksne ørreder før
fjernelsen af stemmeværket.
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Habitatforholdene før fjernelsen af stemmeværket
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Figur 7-8: De samlede arealer af dårlige, middel og gode habitatforhold for voksne ørreder på
strækningen opstrøms for Vilholt Mølle, før fjernelsen af stemmeværket.

Ud fra figuren ses det, at det er ved en vandføring på 3 m3/s, at det største areal med
dårlige habitatforhold for voksne ørreder forekommer. Vandføringen med det mindste
samlede areal af dårlige habitatforhold forekommer ved den største vandføring på 15
m3/s. Endvidere ses det ud fra figuren, at der ikke ved nogen af de viste vandføringer
opnås gode habitatforhold for voksne ørreder på den undersøgte strækning, mellem Profil
1 og stemmeværket, før fjernelsen af stemmeværket.
Der er lavet mange studier over, hvilke fysiske forhold voksne ørreder foretrækker, der er
dog store uenighed blandt litteraturen. I Tabel 7-1 ses de vanddybder og strømhastigheder
som et udvalg af studier er nået frem til, er de mest optimale for voksne ørreder. Ud fra
tabellen fremgår det, at studierne er forholdsvis enige om, at den optimale vanddybde for
voksne ørreder er i området fra 65-80 cm. Derimod er der stor uenighed i litteraturen om,
hvilken strømhastighed der er optimal for voksne ørreder, se Tabel 7-1. De fleste er dog
enige om en strømhastighed på 0,15-0,27 m/s. Fælles for alle studierne er, at voksne
ørreder foretrækker en kombination af store vanddybder og høje strøhastigheder.
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Tabel 7-1: Tabellen er opsat ud fra Clausen et al. (2006) og Jensen og Søholm (2003).

Studie

Vanddybde optimum
[cm]
65

Strømhastighed optimum
[m/s]
0,27

76,2

0,15

Hayes & Jowett (1994)

70-100

0,43-0,53

Johnson et al. (1995)

40-70

0,20-0,40

>70

<0,25

60-120

-

80

0,26

Shirvell & Dungey (1983)
Raleigh et al. (1984)

Lund (1996)
Greenberg et al. (1996)
Hayes (1991)

Studeres de dybder og strømhastigheder der er målt ved de tre profiler på strækningen
opstrøms for Vilholt Mølle i oktober fremkommer der en indikation af, hvorfor der ikke er
gode habitatforhold for voksne ørreder på denne strækning. Ved opmålingerne af profil
1-3 i oktober blev der registreret en vandføring på ca. 4 m3/s, som førte til følgende
gennemsnitsværdier for de tre profiler på den modellerede strækning. Ved profil 1 blev
der målt en gennemsnitlig dybde på 50 cm og en gennemsnitlig middelhastighed af
strømningerne på 0,48 m/s. Ved profil 2 blev der målt en næsten tilsvarende gennemsnitlig
dybde på 49 cm, dog var den gennemsnitlige middelhastighed af strømningerne faldet til
0,41 m/s. Ved profil 3 var middeldybden på 72 cm, men her var middelhastigheden faldet
til 0,32 m/s. Disse værdier indikerer, at der enten er en middel dybde og en middel
strømhastighed eller også er der en stor dybde, men lav hastighed eller lav dybde og høj
hastighed. Idet voksne ørreder fortrækker store dybder og store strømhastigheder er der
ingen af de tre undersøgte profiler der lever optimalt op til de voksnes ørreders krav til
deres habitat.
På Figur 7-9 ses samme arealfordelinger som fremgik af Figur 7-8, blot afbildet på
vandløbstrækningen fra profil 1 ned til stemmeværket. Vandløbsstrækningen er igen
afbildet ved 3 m3/s, 10 m3/s og 15 m3/s.
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Figur 7-9: Habitatforholdene for voksne ørreder på strækningen opstrøms for Vilholt Mølle før fjernelsen
af stemmeværket.

Ud fra Figur 7-9 ses der en tildens til, at det er ude ved brinkerne, at de dårligste
habitatforhold for voksne ørreder findes. Dette skyldes, at det oftest er her de laveste
vanddybder og strømhastigheder findes. Det er gældende for de tre vandføringer der er
afbildet, at habitatforholdene stort set er identiske på hele strækningen fra profil 1 til
stemmeværket. At der stort set er samme niveau i habitatforholdene på hele strækningen
fra profil 1 til stemmeværket, skyldes formegentligt den opstuvning af vandet, der er
registret på denne strækning før fjernelsen af stemmeværket. Opstuvningen medfører et
mindre fald på strækningen, som så videre medfører mindre strøhastigheder. De mindre
strømhastigheder mindsker evnen til transport af sediment, hvorfor der på denne strækning
aflejres en masse sediment. Sedimentet vil blive aflejret på de områder, hvor vandets
strømhastighed er mindst, hvilket ofte er de steder hvor der er dybest. På denne måde er
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strækningen opstrøms for Vilholt Mølle, igennem de 142 år der har været spærret, blevet
ensartet. På trods af denne ensartede habitatfordeling på strækningen fra profil 1 til
stemmeværket, fremgår det af figuren, at der ved den lave vandføring på 3 m3/s er en
strækning på ca. 360 m lige inden stemmeværket, hvor store dele af arealet har dårlige
habitatforhold for voksne ørreder. Dette kan forklares ved den sø der er dannet pga.
opstemningen, og strækker sig fra stemmeværket og ca.250 m opstrøms. Denne kan føre til
meget lave vanddybder og strømhastigheder, især ved en lav vandføring. Overordnet set
er der ud fra resultaterne af modelleringen fundet, at stort set hele den undersøgte
strækning fra profil 1 til stemmeværket, har haft middelgode fysiske habitatforhold for
voksne ørreder før fjernelsen af stemmeværket.
Ud fra Figur 7-10 fremgår de samlede arealer af habitatforholdene for voksne ørreder på
strækningen opstrøms for Vilholt Mølle efter fjernelsen af stemmeværket. Habitat
forholdene er, ligesom ved før fjernelsen af stemmeværket, bestem for vandføringer på 3
m3/s, 10 m3/s og 15 m3/s.
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Figur 7-10: På figuren ses de samlede arealer af dårlig, middel og gode fysiske habitatforhold for voksne
ørreder. Arealerne er fundet for strækningen opstrøms for Vilholt Mølle efter fjernelsen af stemmeværket.

Der ses efter fjernelsen af stemmeværket samme tendens i andelen af dårlige, middel og
gode fysiske habitatforhold som der blev observeret før fjernelsen af stemmeværket. Der
er ligesom før fjernelsen af stemmeværket ikke fundet områder med gode fysiske
habitatforhold. Dog er andelen af middelgode habitatforhold steget, således at der ved
en vanføring på 10 m3/s og 15 m3/s kun er omkring 10 % af vandløbsstrækningen der
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ikke opnår middelgode habitatforhold. Denne stigning i andelen af middelgode
habitatforhold for voksne ørreder var forventet, idet fjernelsen af stemmeværket medførte
store fysiske ændringer i både strømhastighed og vanddybde. Disse ændringer har ført til
et mere varieret vandløb med både stryg, hvor der er høje strømhastigheder, og dybe
høller. At der ikke af Figur 7-10 fremgår områder med gode habitatforhold for voksne
ørreder på strækningen far profil 1 til stemmeværket skyldes formegentligt, at der endnu
efter fjernelsen af stemmeværket har været en høj vandføring. Når der om et par år har
været nogen høje vandføringer på over 15 m3/s og vandløbet har haft tid til, at tilpasse
sig de nye forhold, vil der formegentligt også på denne strækning ses områder med gode
habitatforhold for voksne ørreder.
Ovenstående fremgår også af Figur 7-10, som afbilder hvor på vandløbsstrækningen, fra
profil

1

og

ned

til

stemmeværket,

at

de

forskellige

habitatforhold

findes.

Vandløbsstrækningen er igen afbildet ved 3 m3/s, 10 m3/s og 15 m3/s.

129

Genåbning af Gudenåen ved
Vilholt Mølle efter 142 års totalspærring

Afgangsprojekt
2008/2009

Figur 7-11: Habitatforholdene for voksne ørreder på strækningen opstrøms for Vilholt Mølle efter
fjernelsen af stemmeværket.

Ud fra figuren ses det, at der ved vandføringen på 3 m3/s er blevet skabt en
vandløbsstrækning med et mere varieret habitatforhold for voksne ørreder på strækningen
fra profil 1 til stemmeværket. Endvidere fremgår det af figuren, at de dårlige
habitatforhold der blev observeret på de sidste ca. 360 m inden stemmeværket efter
fjernelsen, er på niveau med de habitatforhold der findes på den resterende del af
strækningen. Overordnet set er der ved de tre afbillede vanføringer kun observeret
dårlige habitatforhold for voksne ørreder i et smalt område langs brinkerne.
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7.2 Samlet vurdering af habitatforholdene efter fjernelsen af
stemmeværket
Fjernelsen af stemmeværket har allerede ved opmålingerne i marts ført til forbedrede
habitatforhold på strækningen fra profil 1 til stemmeværket, for både ørredyngel og
voksne ørreder. Da der ikke endnu, efter fjernelsen af stemmeværket, har været registreret
høje vandføringer forventes det, at strækningen vil blive endnu mere varieret, hvorved
forholdende for ørreder gerne skulle forbedres yderligere og forhåbentligt ende op med,
at blive et godt habitatområde for ørreder.
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8 Konklusion
På lang sigt vil fjernelsen af stemmeværket ved Vilholt Mølle uden tvivl medføre bedre
fysiske og biologiske forhold, idet at fisk og smådyr har frie passagemuligheder.
Opstemningen ved Vilholt Mølle har forhindret bl.a. ørreder i, at kunne benytte de mange
gyde- og opvækstområder der findes i vandløbene ovenfor Vilholt Mølle. Det drejer sig om
mere end 50 km vandløb både i selve Gudenåen og de mange tilløb, som ørrederne nu
har fri passage til. Endvidere er der allerede ved de sidste målinger i marts set signifikante
forbedringer af de fysiske forhold på den tidligere stuvningspåvirkede strækning opstrøms
for Vilholt Mølle. Efter fjernelsen af stemmeværket er denne ca. 1,5 km lange
stuvningspåvirkede strækning, blevet til et varieret vandløb med både stærkstrømmende
stryg og dybe høller. Udover de fysiske forbedringer på strækningen opstrøms for Vilholt
Mølle, ses der også forbedringer i de biologiske forhold. Ved de sidste optællinger i marts
konkluderes det, at der er sket en forbedring af DVFI værdien ved to ud af tre profiler.
På kort sigt har fjernelsen af stemmeværket ved Vilholt Mølle haft både fysiske og
biologiske konsekvenser. På strækningen opstrøms for Vilholt Mølle blev størstedelen af det
daværende makroinvertebratsamfund skyllet væk med de stærke strømninger, der opstod
efter fjernelsen af stemmeværket. Denne er dog, som tidligere nævnt, hurtigt blevet
genetableret og er endda nogen steder forbedret. På strækningen nedstrøm for Vilholt
Mølle er der sket store sandaflejringer, på trods af det etablerede sandfang. Endvidere er
der observeret meget høje koncentrationer af svært omsætteligt organisk stof, som stadig
ved de sidste målinger i marts kunne ses flere steder på vandløbsbunden. Disse fysiske
konsekvenser af fjernelsen af stemmeværket, afspejler sig ligeledes i de biologiske forhold
på strækningen. Ved den første optælling efter fjernelsen af stemmeværket blev der ved
begge profilerne nedstrøms for stemmeværket, observeret et fald i DVFI værdien. Der er
dog ved de sidste opmålinger og optællinger i marts registreret en indikation af, at denne
strækning snart er reetableret. Værre er det med Vilholt Stryget der findes ca. 500 m
længere nedstrøms vandløbet. Her er der siden de første opmålinger i december
registreret

store

mængder

aflejret

sand,

og

ved

de

sidste

optællinger

af

makroinvertebraterne i marts, blev den dårligste DVFI værdi der er registret på hele
strækningen og i hele måleperioden fundet. Formegentligt er dette års ørredyngel gået
tabt under de store mængder sand, men på længere sigt, vil der forhåbentligt også ses
forbedringer på stykket nedstrøms stemmeværket.
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9 Perspektivering
Ved et lignende projekt i samme størrelsesorden, vil der ud fra erfaringer fra dette projekt,
kunne være flere ting der med fordel kunne udføres på en anden måde:
•

Der kan med fordel laves et overslag på de sedimentmængder der er aflejret på
den stuvningspåvirkede strækning opstrøms for opstemningen. Idet overraskelser
på dette område hurtigt kan blive mere omkostelige end beregningen af et sådan
overslag.

•

Hvis det er muligt bør vandstanden sænkes over en længere periode, således at
transporten af sediment vil være mere moderat og materialet i møllesøen får tid til
at sætte sig. Evt. kan det øverste lag af bundsedimentet i møllesøen i et lignende
projekt fjernes på forhånd, så der ikke bliver problemer med organisk stof på
stykket nedstrøms.

•

Fjernelsen af opstemningen bør ikke udføres sidst i oktober, idet ørreder gyder i
perioden fra oktober til februar. Derimod vil det være optimalt, at fjerne
opstemningen efter maj måned, når ørredynglen er kommet frem fra
gydebankerne. Kan dette ikke gøres bør fjernelsen foregå nogle måneder før
gydeperioden. På denne måde vil den største del af sandaflejringerne være sket
når ørrederne skal påbegynde deres udvælgelse af gydeområder og ørrederne
vil hermed have mulighed for, at finde optimale forhold. Er der en smule fint
sediment indlejret i det grove gydegrus, vil dette blive skylles væk, idet hun
ørreden begynder at grave i sedimentet.
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Visit Vejle, (udat.): Tinnet Krat og Gudenåens udspring.
http://www.visitvejle.com/danmark/dadk/Menu/turist/natur/naturomraader/produktside.htm?id=19573
Besøgt d. 3. december 2008.
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Bilag A:
Fremgangsmåde til beregning af strømhastigheder og vandføring
Der er lavet vingemålinger ved profil 1-5 i oktober, december, januar og marts, mens der
er lavet vingemålinger ved profil 6 i december, januar og marts. I et regulært profil er
strømhastigheden mindst ved bunden og langs bredderne. For at opnå den mest nøjagtige
måling af vandføringen, er det vigtigt at måle hastigheden i flere punkter i tværprofilet,
der hvor der er store gradienter i hastigheden, f.eks. ved bunden og ved spring i dybden.
Placering og antal af vertikaler og målepunkter i tværprofilet er af stor betydning for
målingens nøjagtighed. Et utilstrækkeligt antal vertikaler og punkter, medfører, at
hastighedsfordelingen ikke bliver fastlagt godt nok, og resultatet bliver for usikkert.
Generelt kan det antages, at usikkerheden på en vingemåling der er foretaget i henhold til
anvisningerne er omkring 5 %.
Der blev inden vingemålingerne opsat et målebånd på tværs af vandløbet i de forskellige
profiler, således længden af profilerne kan fastsættes. Profilerne er blevet opdelt i
lodrette dybder, også kaldet vertikaler, for hver meter. Disser vertikaler er endvidere
blevet inddelt i tre forskellige højder. En højde svarende til 10 cm over bunden, en
svarende til 10 cm under vandoverfladen og en svarende til middelhastigheden på
strømningerne, som måles ved en højde svarende til 0,4 x dybden. Dybden ved de
forskellige vertikaler bestemmes ud fra målestokken, som vingeinstrumentet er placeret på.
Målingerne udføres ved at sætte propellen om mod strømmen, således at måleinstrumentet
er parallelt med strømningerne. Der måles i hver position i 30 sek.

Udregning af strømhastighederne
Vingens rotationshastighed omsættes til vandhastighed ud fra en kalibreringsformel: V = a .
n + b, hvor V = hastighed, a = konstant bestemt af vingens hydrauliske stigning, b =
konstant bestemt af friktion i instrumentet og n = vingens rotationshastighed (omdr./sek.).
Kalibreringsformlen

er

forskellig

alt

efter

hvilken

type

propel

der

benyttes.

Kalibreringsformlen kan altid findes i det medfølgende datablad. Der er ved samtlige
vingemålinger benyttet en propel af typen OTT universal flügel med en propeldiameter på
10 cm, hvorfor følgende kalibreringsformler benyttes:
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For n < 0,75 , gælder: V = 0,2460 ⋅ n + 0,016
For n >0,75, gælder:

V = 0,2620 ⋅ n + 0,04

Udregning af vandføringer
Følgende udregninger baseres på kompendiet af Rasmussen (udat.). Vandføringerne
igennem profilerne er beregnet ved hjælp af trapez integrations metoden.
Arealhastigheden q bestemmes ud fra følgende ligning:

qi =

1 n−1
∑ (u i + u i+1) ⋅ (y i+1 − y i )
2 i=1

hvor

n = antal målte hastigheder i vertikalet og de to antagede hastigheder i

bund og top
u = hastighed
y = dybden
Tilnærmelsen af arealhastigheden q kan forbedres en smule ved at antage at den nederste
del af hastighedsprofilet er formet som en parabel. Areal hastigheden bregnes da ud fra
følgende ligning:

qi =

2
1 n−1
(u 2 ) ⋅ (y 2 − y1) + ∑ (u i + u i+1) ⋅ (y i+1 − y i )
3
2 i =2

Ud fra de fundne arealhastigheder kan vandføringen nu beregnes, ved trapez integration
af arealhastighederne:

Q=

hvor

1 n−1
∑ (qj + qj+1) ⋅ (x j+1 − x j )
2 j=1

x = afstanden fra den ene bred ud til nedstik nr. i
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Ligesom der ved integration af hastighedsprofilet kunne laves en bedre tilnærmelse ved
hjælp af en parabel ved bunden, kan der også laves en forbedret tilnærmelse af
vandføringen ved hjælp af parabler ved brinkerne:

Q=
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1 n −2
((q2 ) ⋅ (x 2 − x1) + qn−1 ⋅ (x n − x n−1)) + ∑ (qj + qj+1) ⋅ (x j+1 − x j )
3
2 j =2

Genåbning af Gudenåen ved
Vilholt Mølle efter 142 års totalspærring

Afgangsprojekt
2008/2009

Bilag B:
Beskrivelse af nivelleringsudstyr
Der er nivelleret på tværs af vandløbet ved profil 1-5 i oktober, december, januar og
marts, mens der er nivelleret på tværs af vandløbet ved profil 6 i december, januar og
marts. For at kunne koble tværsnitte sammen er der ved profil 1-3 hver gang nivelleret ud
fra en bestemt hegnspæl. Mens pløkkerne der markerer, hvor på vandløbet tværsnittet er
placeret, er blevet benyttet ved profil 4-5 og profil 6. Der blev inden nivelleringen opsat
et målebånd på tværs af vandløbet i de forskellige profiler, således længden af profilerne
kan fastsættes. Herefter er koten på jordoverfladen/vandløbsbunden bestem for hver
meter på strækningen over til pløkken på den anden side af vandløbet. Ved den del af
profilet, hvor vandløbet er benyttes samme målepunkter, som ved vingemålingerne.
Til nivelleringen er der benyttet et nivelleringsapparat af mærket Zeiss, samt tilhørende
stativ og stadie.

Opstilling af nivelleringsapparatet

Først findes et passende sted at opstille nivelleringsapparatet. Apparatet placeres, så der
er bedst muligt udsyn til hele profilet, og de steder hvor flere profiler måles fra samme
udgangspunkt placeres apparatet, således at alle profilerne kan ses. Endvidere er det
vigtigt, at være opmærksom på, at når der måles i terræn kan der været meget kuperet
og man skal derfor være sikker på, at stadiet kan ses i alle niveauer, således at der
hverken skyder over eller under stadiet.
Når en passende placering er fundet til nivelleringsapparatet opsættes stativet til dette.
Spidserne på stativets fødder presses så langt ned i jorden som muligt, således at stativet
står fast. Herefter justeres højden af benene på stativet ved hjælp af benspændingen. Når
platformen, hvor selve nivelleringsapparatet skal spændes fast, er nogenlunde lige, skrues
nivelleringsapparatet fast.
Når nivelleringsapparatet er skruet godt fast på stativet foretages en opretning af
instrumentet. En opretning vil sige, at instrumentet indstilles så det er brugbart. Først og
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fremmest skal det stå i vatter. Til dette benyttes de tre fodskruer og den indbyggede
libelle. En libelle er et slags vaterpas der altid er indbygget i et nivelleringsapparat. Når
apparatet står i vatter er det altid en god ide, at prøve at dreje på apparatet og se om
det stadig står i vatter.
Når apparatet står i vatter skal trådkorset der er indridset i linsen stilles skarpt ved at
dreje på okularet. Se Figur B-1 for at se eksempel på trådkors.

Figur B-1: Udseendet af trådkorset i det benyttede nivelleringsapparatet.

Når trådkorste først er sat skarpt vil det forblive skarpt under alle målingerne. Herefter
anvendes fokuseringsknappen til, at stille skarpt på stadiet. Denne skal indstilles hver gang
stadiet flyttes.

Aflæsning på stadie

Stadiet er en stor lineal der bruges til at aflæse terrænkvoterne. Et eksempel på en
aflæsning ses på Figur B-2.
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Figur B-2: Eksempel på en aflæsning af er stadie. Frit efter Multimediekontoret (udat.).

Værdien på stadiet aflæses i alle de tre krydser, som den vertikale linje i trådkorste
danner, ved de faste punkter (hegnspæl og pløkker), mens den kun aflæses ved det store
kryds i midten ved de resterede kvotemålinger.

Omregning af de aflæste kvoter til meter over DNN

De aflæste kvoter er i projektet blevet omregnet til meter over Dansk Normal Nul (DNN).
DNN er svarende til havoverfladens gennemsnitlige niveau. For at denne omregning har
været muligt, er højden i meter over DNN for de faste punkter (hegnspæl og pløkker) målt.
Dette er gjort ved hjælp af en Differential GPS. Denne måler højden i meter over DNN ved
hjælp af radiosignaler der udsendes fra satellitter.
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Bilag C:
Fremgangsmåde til analyse af vandprøver for organisk og suspenderet
stof
Indholdet organisk stof og suspenderet stof er fundet i vandprøver udtaget igennem
måleperioden. Indholdet er fundet efter DS 207.
GF/A filtrene bringes i ligevægt med atmosfæren og vejes enkeltvist og vægten noteres, et
filter placeres i filterholderen på vakuumfiltreringsapparatet og den tændes. Vandprøven
rystes således, at det suspenderede stof fordeles jævnt i vandfasen. 250 mL af vandprøven
måles af og hældes over filtret. Måleglasset skyldes med 20 ml destilleret vand og
herefter rengøres vakuumfiltreringsapparatets tragt med endnu 20 ml destilleret vand. Der
suges til filtret er næsten tørt. Apparatet slukkes og filteret fjernes forsigtigt med pincetten,
foldes sammen med stoffet indad og lægges i en aluminiumsform. Aluminiumsformen med
filtret sættes ind i et tørreskab ved 105 °C i ca. 24 timer, hvorefter det vejes. Efter
vejningen skal det tørrede filter glødes i en glødeovn ved 550 °C i en time og vejes
herefter igen. Der laves tre blindprøver, som gennemgår samme proces som ovenfor, men i
stedet for slamprøve bruges 250 ml destilleret vand.
Beregning af resultaterne fra vejningerne

Koncentrationen af suspenderet stof i vandprøverne regnes ud fra følgende ligning:

X = 1000 ⋅

Hvor

b−a+c
V
X= suspenderet stof [mg/l]
a= vægt af ubrugt filter og aluminiumsformen[mg]
b= vægt af tørret filter med SS og aluminiumsformen [mg]
c= blindprøvens vægttab ved tørring ((a0-b0)/3, [mg])
a0= vægt af blindprøvens tre filtre og aluminiumsforme [mg]
b0= vægt af de tre vaskede og tørrede filtre og

aluminiumsforme [mg]
V= volumen af den filtrerede prøve [mL]
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Koncentrationen af organisk stof i vandprøverne beregnes ud fra følgende ligning:
Y = 1000 ⋅

d −a+e
V

Z = X −Y

Hvor

Y= gløderest [mg/l]
d= vægt af filter med gløderest og aluminiumsform [mg]
e= totalt vægttab for blindprøve til og med glødning ((a0-b0)/3= c+f, [mg])
f= blindprøvens vægttab ved glødning ((b0-d0)/3, [mg])
d0=

vægt

af

de

tre

glødede

blindprøvefiltre

og

aluminiumsforme [mg]
Z= glødetab [mg/l]
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Bilag D:
Prøvetagningsprocedure, konservering og optælling af makroinvertebrater
For at kunne bestemme, hvorvidt der er sket en biologisk ændring af vandløbet efter
fjernelsen af stemmeværket ved Vilholt Mølle er der fortaget indsamlinger af
makroinvertebrater på de seks profiler.
Prøvetagningsproceduren

Der er til indsamling af makroinvertebrater på vandstrækningen benyttet en ketsjer med
form som en halvcirkel. Bunden i cirklen er 80 cm, mens radius i halvcirklen er på 48 cm.
Netmaskerne i den benyttede ketsjer er 1,2 mm.
Ved hver profil indsamles der to prøver, en på fint sediment og en på groft sediment.
Prøverne indsamles ved at placere ketsjeren fast mod vandløbsbunden med åbningen mod
strømmen. Prøvetageren placere herefter sin ene fod på vandløbsbunden foran åbningen i
ketsjeren og sparker let henover vandløbsbunden 10 gange. Efter hvert spark ventes der til
sedimentet er faldet til ro inden der sparkes igen. På denne måde hvirvles bundsediment og
smådyr op i vandet og bliver herved ført med strømmen ind i ketsjeren, hvor det fanges.
Når der er sparket 10 gange løftes ketsjeren op mod strømmen, så det opsamlede
materiale samles i bunden af netposen.

Konservering

Idet prøverne ikke blev udsorteret lige efter indsamlingen blev de konserveret. Til brug af
konservering blev benyttet en ca. 70 % ethanolopløsning. Prøverne blev opbevaret et koldt
sted indtil de blev udsorteret.

Optælling og sortering af makroinvertebrater

De indsamlede prøver udsorteres, så smådyr inddeles og bestemmes efter familie, slægter
og arter. Til bestemmelse af disse er Dall et al. (1998) benyttet. For at kunne se de små
detaljer der skiller arterne fra hinanden, benyttes en stereolup.
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Bilag E:
Fremgangsmåde til beregning af de benyttede indeks
For at kunne sammenligne de indsamlede prøver er der udregnet forskellige indeks ud fra
antal individer og taxa, samt ud fra, hvilke arter der er indsamlet. Disse indeks vil blive
gennemgået i det følgende.
Shannon Wieners diversitetsindekset

Dette indeks kombinerer richness og evenness og baseres på den såkaldte
informationsteori. Denne er opbygget på, at den grundlæggende ide er, at en faunaprøve
repræsenterer en informationsmængde, der stiger jo flere taxa der er og jo mere ligelig
deres hyppighed er. Shannon Wieners diversitetsindeks antager, at alle tilstedeværende
taxa er repræsenteret i prøven, at samfundet prøven kommer fra er uendeligt stort, samt at
prøven er udtaget helt tilfældigt.
Shannon Weiners diversitetsindeks beregnes ud fra følgende formel:
H ' = −∑ ( pi ⋅ ln pi )

Hvor

pi = andelen af den i’te art

Pielous evenness indeks

Pielous evenness indeks er en forlængelse af Shannon Wieners diversitetsindeks, idet H’ blot
skal divideres med den maksimalt opnåelige værdi af H’ ved det givne antal arter. H’max vil
optræde hvis alle arter havde været repræsenteret med samme individantal. Pielous
evenness indeks beregnes som følgende:
J = H ' obs / H ' max eller J = H ' obs / ln S

Hvor

S = antal fundne arter

Dette indeks vil altid giv 1, hvis alle de fundne taxa forekommer lige hyppigt.
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Fishers α

Fishers α er meget lidt påvirket af fordelingen (evenness) og måler således richness. Den
helt store fordel ved Fishers α er, at det er ufølsomt overfor prøvestørrelsen. Med andre
ord kan en lille prøve sagtens sammenlignes med en stor prøve ved hjælp af Fishers α. Ved
beregning af Fishers α skal x først bestemmes ud fra følgende ligning:

S / N = [(1 − x) / x] ⋅ [− ln(1 − x)]
Hvor

S/N = antal taxa per individ

Ligningen løses ved iteration. Normalt er x>0,9 og altid < 1,0.
Når x er fundet kan selve Fishers α nemt beregnes ud fra følgende ligning:

α=

N (1 − x)
x

Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI)

I modsætning til de ovenstående indeks bygger Dansk Vandløbsfaunaindeks på, hvilke
individer der er i prøven. Ved hjælp af Tabel E-1 findes den lavest mulige nøglegruppe,
dvs. den første nøglegruppe fra oven af, som indeholder et fundet individ. Ved en normal
udført prøvetagning, som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1998, skal der
være fundet mindst to af samme individ i pumpeprøven eller et af samme individ ved
pilleprøven for at dette kan benyttes til bestemmelse af nøglegruppe. I projektet er
prøverne ikke indsamlet som beskrevet i ovenstående vejledning, hvorfor der kun tages
udgangspunkt i et enkelt individ til fastsættelse af nøglegruppe. I nøglegruppe 1, 4 og 5 er
der to muligheder, findes mere end to af de nævnte dyr i nøglegrupperne benyttes den
øverste vandrette indgang. Hvis der kun findes en, bruges den nederste vandrette indgang.
Når nøglegruppen er bestemt bruges Tabel E-2 til bestemmelse af diversitetsgruppe. Antal
fundne negative individer trækkes fra de fundne positive individer. Dette resultat bruges i
Tabel E-1, hvor det fundne tal findes øverst i tabellen og faunaklassen kan bestemmes.
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Findes ingen af de i Tabel E-1 nævnte individer i vandløbet vurderes det til faunaklasse 1,
som er overordentligt stærkt forurenet. For nærmere beskrivelse af resultatvurdering
henvises der til Miljø- og Energiministeriet (1998).
Tabel E-1: Tabel til indeksering af vandløb. Frit efter Miljø- og Energiministeriet (1998).

Nøglegrupper (NG)

NØGLEGRUPPE 1:
Brachyptera, Capnia, Leuctra, Isogenus,

Antal

≥

≤2

1-3

4-9

≥ 2 grupper

-

5

6

7

1 gruppe

-

4

5

6

4

4

5

5

3

4

4

4

3

3

4

-

diversitetsgrupper

10

Isoperla
Isoptena, Perlodes, Protonemura,
Siphonoperla

Ephemeridae
Limnius

Glossosomatidae, Serieostomatidae
NØGLEGRUPPE 2:
Amphinemura, Taeniopteryx,

Ametropodidae, Ephemerellidae
Heptageniidae, Leptophlebiidae,
Siphlonuridae
Elmis, Helodes
Rhyachophilidae, Goeridae
Ancylus

Hvis Asellus ≥ 5 prøves NG 3
Hvis Chironomus ≥ 5 prøves NG 4
NØGLEGRUPPE 3:
Gammarus ≥ 10

Caenidae
Andre Tricoptera end de ovenfor
angivne ≥ 5
Hvis Chironomus ≥ 5 prøves NG 4
NØGLEGRUPPE 4:

≥ 2 grupper
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Gammarus ≥ 10, Asellus

Caenidae
Sialis

1 gruppe

2

3

3

-

≥ 2 grupper

2

3

3

-

2

2

3

-

1

1

-

-

Andre Tricoptera
NØGLEGRUPPE 5:
Gammarus

Baetidae
Simuliidae ≥ 25

1 gruppe eller

Hvis Oligochaeta ≥ 100

Oligochaeta ≥ 100

prøves NG 5, 1 gruppe
Hvis Eristalis ≥ 2 prøves NG 6
NØGLEGRUPPE 6:
Tubificidae
Psychodidae
Chironomidae
Eristalis

Tabel E-2: Positive og negative diversitetsgrupper. Frit efter Miljø- og Energiministeriet (1998)

Diversitetsgrupper
Positive

Negative

Tricladida (fimreorme)

Oligochaeta (børsteorme) ≥ 100

Gammarus (ferskvandstangloppe)

Helobdalla (bruskigle)

Hver slægt af Plecoptera (slørvinge)

Erpobdella (hundeigle)

Hver familie af Ephemeroptera (døgnfluer)

Asellus (vandbænkebider)

Elmis (bille)

Sialis (dovenflue)

Limnius (bille)

Psychodidae (sommerfuglemyg)

Helodes (bille)

Chironomus (dansemyg)

Rhyacophilidae (vårflue)

Eristalis (rottehale, flue)

Hver familie af Trichoptera (vårflue)
med transportable huse
Ancylus (huesnegl)

Sphaerium (bønnemusling)
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Bilag F:
Beskrivelse af de statistiske tests der er benyttet i projektet
For at kunne beskrive ændringerne i det indsamlede data, er der udført forskellige tests. Til
at sammenligne middelhastigheden af strømningerne og dybden ved de forskellige profiler
fra måned til måned er der benyttet t-test. T-test kræver at data er normalfordelt. Er
rådata ikke normalfordelt benyttes en log-transformation. Er data heller ikke normalfordelt
efter log-transformationen benyttes Mann-Whitney test. Er der en stor skævhed i data kan
en f-test benyttes. Til at fastsætte hvorvidt der er sket en signifikant ændring af
sedimentsammensætningen udføres der χ2-test. Alle tests vil blive beskrevet teoretisk og
efterfølgende vil det beskrives, hvorledes de forskellige statistiske analyser er udført i
programmet Statgraphics plus.

T-test

T-test anvendes til, at undersøge hvorvidt middelværdierne i to populationer kan antages
at være identiske. Forudsætningen for udførelse af en t-test er, at de populationer man
undersøger kan antages at være normalfordelte. Testen bygger på en t-fordeling, hvilket
er en normalfordeling der tager forbehold for hvor mange observationer der indgår i
testen. Rent praktisk kommer det til udtryk ved, at jo færre observationer, des fladere
normalfordeling og dermed des større usikkerhed knyttet til testen.
Der beregnes en test-størrelse, t, som tager udgangspunkt i populationernes middelværdier,
idet at det er forskellen i disse der ønskes undersøgt. En stor teststørrelse indikerer, at den
undersøgte forskel er signifikant, hvorimod en lille værdi indikerer, at forskellen blot skyldes
tilfældigheder. Det vil sige, at en stor t-værdi vil medføre at man forkaster nul-hypotesen,
hvorimod en lille t-værdi vil medføre at man accepterer nul-hypotesen. Hvor stor t må være
før nul-hypotesen forkastes, afgøres vha. en t-tabel. Princippet er, at hvis t er så stor, at en
endnu større værdi vil forekomme i højst 5 % af alle de tilfælde hvor nul-hypotesen er
korrekt, så vælger man at tro at nul-hypotesen må være forkert. Ovenstående kan kortes
ned til følgende:
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T ≤ Ttabel ⇒ H 0 accepteres
T > Ttabel ⇒ H 0 forkastes

Er de undersøgte populationen ikke normalfordelt kan der ved en log-tramsformation med
held opnås en normalfordeling. Hvorefter middelværdien og standardafvigelsen kan
kalkuleres på normalvis.
Hvis antagelsen om normalfordeling ikke kan opfyldes, kan man anvende såkaldt nonparametriske test, som for eksempel Mann-Whitney.

Mann-Whitney test

Mann-Whitney kan anvendes til, at sammenligne to uparrede stikprøver, dvs. det er en
ikke-parametrisk udgave af "t-test med to uparrede stikprøver". Forudsætningerne for
denne test er, at hver af de to populationer indeholder mere end 30 observationer eller er
normalfordelte. Nulhypotesen ved anvendelsen af Mann-Whitney testen siger, at de to
stikprøver stammer fra populationer med samme median, mens modhypotesen siger, at
stikprøverne stammer fra populationer med forskellig median.
Fremgangsmåden er overordnet identisk med t-testene, dvs. at man beregner en passende
teststørrelse, som siger noget om sandsynligheden for, at observere det givne datasæt eller
et hvor forskellen er endnu større. Teststørrelsen, W, bestemmes ved, at der for hvert
element i den ene stikprøve, tælles hvor mange elementer i den anden stikprøve der er
større. Disse antal summeres, hvorved man får teststørrelsen. Acceptintervallet for et
signifikansniveau på 0,05 kan findes i en Mann-Whitney tabel. Hvis teststørrelsen ligger i
dette interval, accepteres nul-hypotesen; i modsat fald forkastes den.

F-test

F-testen kan anvendes til, at sammenligne spredninger (eller varianser). Principperne for
denne test er identiske med principperne for t-testene, hvorfor det også er en forudsætning
for f-testen at stikprøverne stammer fra normalfordelte populationer.
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Test-størrelsen, f, beregnes ud fra den største stikprøvevarians divideret med den mindste
stikprøvevarians. En stor teststørrelse indikerer, at den undersøgte forskel er signifikant,
hvorimod en lille værdi indikerer, at forskellen blot skyldes tilfældigheder. Det vil sige, at
en stor f-værdi vil medføre at man forkaster nul-hypotesen, hvorimod en lille f-værdi vil
medføre at man accepterer nul-hypotesen. Hvor stor f må være før nul-hypotesen forkastes,
afgøres vha. en f-tabel. Princippet er, at hvis f er så stor, at en endnu større værdi vil
forekomme i højst 5 % af alle de tilfælde hvor nul-hypotesen er korrekt, så vælger man at
tro at nul-hypotesen må være forkert. Ovenstående kan kortes ned til følgende:
F ≤ Ftabel ⇒ H 0 accepteres
F > Ftabel ⇒ H 0 forkastes

Χ2-test

χ2-test undersøger sandsynligheden for, at den fordeling vi ser i en krydstabel, er
fremkommet som et resultat af tilfældigheder. χ2-test er en test for en statistisk hypotese,
hvor teststørrelsen Q følger en χ2-fordeling. Der er dog tale om en tilnærmelse, hvis
gyldighed kun kan accepteres på betingelse af, at antallet af observationer i datasættet
er passende stort (≥5). I modsætning til binomialtests, som for eksempel t-test, MannWhitney test og f-test, kan man arbejde med et større antal hændelser end to.
Testen er baseret på følgende ligning:
n

χ2 = ∑
i =1

Hvor

(h( xi ) − E ( xi )) 2
σ (h( xi )) 2
h(xi) = er den målte værdi i punktet x

σ(h(xi)) = spredningen af værdierne af h(xi)
E(xi) = er den ud fra hypotesen forventede værdi
Jo bedre målingerne stemmer overens med hypotesen, jo laver vil værdien af χ2 være.

Udførelse af analyserne i Statgraphics plus

Alle data skrives ind i Statgraphics plus således at de sammenhørende data står under
hinanden. Analysen af ovenstående binomialtests kan foretages ved hjælp af kommandoen
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”Two-Sample Comparison”, som findes under ”Compare” → ”Two Samples” i hovedmenuen,
ses evt. Figur F-1.

Figur F-1: Udregning af t-test, Mann-Whitney og f-test i Statgraphics Plus.

Herefter vælges de to kolonner, hvori det data der ønskes at analyseres står i. Se Figur F2:
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Figur F-2: Billede der viser vinduet, hvori de data der ønskes at analyseres vælges.

Når det data der ønskes analyseret opstår der et nyt vindue, hvoraf de mest banale
oplysninger som for eksempel de valgte datasæts størrelser, fremgår. I menuen i dette
vindue er det muligt at vælge, hvilken analysemetoder der ønskes benyttet, se evt. Figur F3.
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Figur F-3: Eksempel på hvordan menuen, hvor de forskellige tests kan vælges ser ud.

Ud fra ”Summary Statistics” kan det bl.a. konkluderes, hvorvidt data er normalfordelt, se
Figur F-4.

Figur F-4: Billede af ”Summary Statics”.

Er ”Stnd. Skewness” og ”Stnd. Kurtosis” begge under +/- 2 er data normalfordelt og t-test
kan benyttes. Resultaterne af en t-test kan ses ud fra ”Comparison of Means”, som vælges i
det vindue der fremgik af Figur F-3. På Figur F-5 ses et eksempel på, hvordan resultatet
kan fremgå.

Figur F-5: Billede af ”Comparison of Means”.
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I eksemplet på Figur F-5 er der ikke en signifikant forskel på de to datasæt. Dette ses ud
fra, at p-værdien er >0,05. På samme måde kan analyse resultaterne ud fra MannWhitney test og f-test ses. Resultaterne af Mann-Whitney testen ses ud fra ”Comparison of
Medians”, mens resultaterne af analyse med f-test ses ud fra ” Comparison of Standard
Deviations”.
For at analysere data ved hjælp af χ2-test skal kommandoen ”Contingency Tables”, som
findes under ”Describe” → ”Categorical Data” i hovedmenuen, ses evt. Figur F-6.

Figur F-6: Udregning af χ2-test i Statgraphic.

Herefter kan den data der ønskes analyseret vælges på samme måde som ved de
binomialtests. Til forskel fra de binomialtests er det muligt, at vælge mere end to datasæt. I
”Tabular Options” er det muligt at vælge Chi-Square Test og ligesom ved ovenstående
binomialtests fremkommer et vindue med resultaterne af analysen.
Resultaterne af de analyser der er fortaget i projektet findes alle på den vedlagte CD-rom
under mappen ”Statistik”.
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Bilag G:
Opsætning af MIKE 11
For at kunne bestemme Q og h-relationerne for den berørte vandløbsstrækning ved Vilholt
Mølle, er der opsat en hydraulisk model over vandløbsstrækningen i DHI’s
vandløbsmodelleringsprogram MIKE 11.
Opsætning af River Network

Først skal der opsættes en vandløbsstrækning (River Network), hvorpå tværsnittene kan
indsættes. Dette gøres ved at lave en ny fil, og i det tilhørende vindue, som ses på Figur G1, vælge MIKE 11 og derefter River Network.

Figur G-1: Vinduet hvorfra alle de forskellige filer vælges.

Herefter optegnes vandløbsstrækningen med et antal punkter, svarende til det antal
tværsnit der ønskes at benytte. Værktøjerne der skal bruges til optegningen ses i menulinjen
øverst i vinduet, se Figur G-2. Knappen der er markeret med en rød cirkel, er den der skal
bruges til en simpel optegning af et lige vandløb uden forgreninger. På Figur G-2 ses
ligeledes et eksempel på, hvordan et optegnet vandløbsstrækning ser ud.
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Figur G-2: Eksempel på optegnet vandløbsstrækning i MIKE 11.

Når alle punkterne på vandløbstrækningen er indtegnet kan der højreklikkes på hver enkelt
punkt og de nøjagtige x og y koordinater kan angives. Dette gøres under Point Properties.
Når alle punkterne på vandløbsstrækningen er placeret så de stemmer overens med, hvor
på strækningen der skal indsættes tværsnit skal River Network filen gemmes.
Cross Sections

For at lave en Cross Sections fil (tværsnit) åbnes vinduet med nye filer igen, Figur G-1, og
Cross Sections filen vælges under MIKE 11. Denne fil gemmes med det samme uden at gøre
noget ved den. Herefter laves en Simulation fil (Simulering). Igen åbnes vinduet med nye
filer og Simulation filen findes under MIKE 11. Under fanebladet Input kan River Network
filen og den tomme Cross Sections fil indsættes, se evt. Figur G-3. Knappen der skal bruges
til at indsætte filerne er markeret med en rød cirkel.
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Figur G-3: Eksempel på fanebladet, hvori de forskellige filer skal insættes.

Når begge filer er indsat trygges på Edit ved River Network filen. Tværsnittene kan nu
indsættes i de respektive punkter ved, at højre klikke på punktet og vælge Insert→
Network→ Cross Sections, Se Figur G-4:

Figur G-4: På billedet ses hvordan der indsættes tværsnit i de enkelte punkter.
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Koordinaterne for de enkelte tværsnit kan nu indsættes under X og Z, se Figur G-5.

Efter koordinaterne er indskrevet trykkes på Update Markers og herefter View Processed
Data. Under View Processed Data trykkes på Recompute. Herefter gemmes filen og
processen gentager sig til alle tværsnit er indsat.
Boundary Condition

Ved opstilling af randbetingelser (Boundary Conditions) skal der igen laves en ny fil. Denne
findes ligesom de ovenstående under MIKE 11 og herefter vælges Boundary Condiotions. I
dette projekt benyttes vandføringen målt ved Voervadsbro som opstrøms modelrand, mens
vandstanden ved udløbet til Mossø benyttes som nedre modelrand. Til vandføringen ved
Voervadsbro skal der yderligere opsættes en tidsserie. Tidsserie filen findes under nye filer
og MIKE ZERO. I denne fil indsættes, i dette tilfælde, tidspunkterne for målingerne og
resultatet af målingerne. Tidsserie filen genmmes og lukkes. Når tidsserie filen er lavet kan
Boundary Conditions filen opsættes. Dette gøres ved at højre klikke på det punkt på
vandstrækningen, hvor den enkelte rand skal indsættes, og herefter vælges insert→
Boundary→ Hydro Dynamic, se Figur G-6.
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Figur G-6: indsætning af randbetingelse i den opsatte vandløbsstrækning.

Herefter vælges, hvilken form for randbetingelsen der skal benyttes. Eksempelvis kan
Discharge vælges, hvorefter tidsserien med vandføringsdata indsættes, se Figur G-7.
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Figur G-7: Opsætning af modelrande. Den røde cirkel markerer hvor tidsserien skal indsættes.

HD parametre

Når tværsnit og randbetingelser er indsat i vandløbsstrækningen skal der laves en HD
parametre fil. I dette projekt er standardindstillingerne benyttet. På Figur G-8 ses alle de
forskellige faneblade, hvorunder der kan indsættes forskellige parametre mv.
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Figur G-8: Billede af vinduet, hvori HD parametre indtastes.

Model simuleringen

Når HD parametrene er indsat kan simuleringen begynde. Under fanebladet Simulation
kan skridtlængden samt simulering perioden indtastes. Under fanebladet Results navngives
resultat filen og tidsskridtet, hvormed filen skal gennems, indtastes. Herefter er der kun
tilbage at trykke på Start og vente på at resultat filen laves. Resultatfilen kan åbnes med
MKE VIEW.
For yderligere uddybning se MIKE 11 manualen på vedlagt data-CD.
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Bilag H:
Opsætning af CASiMiR-Fish
Habitatmodellen CASiMiR-Fish er et redskab til, at kvantificere den tilgængelige habitat
for forskellige fisk. Ved at kvantificere fiskenes krav til f.eks. vanddybder og
strømhastigheder kan det modelleres, hvor på vandløbsstrækningen de bedste
habitatforhold findes.

Den hydrauliske komponent

Den hydrauliske model består af en tværsnits fil og en Q og h-relations fil. Tværsnits filen
opstilles ud fra de opmålte tværsnit. På figur H-1 ses et eksempel på en sådan tværsnits fil.
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Figur H-1: Eksempel på opstilling af en tværsnits fil.

Q og h-relations filen opsættes ud fra resultatet af simuleringen i MIKE 11. På Figur H-2 ses
et eksempel på en sådan fil. Den øverste linje er de vandføringer som vandstanden er
fundet ud fra.
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Figur H-2: Eksempel på opsætning af en Q og h relations fil.

Når filerne til opsætningen af den hydrauliske model er opsat kan de indsættes i CASiMiRFish. Dette gøres under Filer/Project → Open/import File→ Geometry and water surface
file i hovedmenuen. Resultaterne af den hydrauliske komponent, kan ses ved hjælp af View
i hovedmenuen.

Præferencekurver

Præferencekurver er kurver, der beskriver, ved hvilke dybder, hastigheder og
substratforhold f.eks. en bestemt fiskeart kan lide, eller ikke lide, at opholde sig.
Præferencekurverne fremstilles på baggrund af visuelle observationer. På Figur H-3 ses, et
eksempel på en præferencekurve i form af en tekst fil.
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Figur H-3: Eksempel på præferencekurve i form af en tekst fil.

H betyder høj vanddybde, strømhastighed eller groft sediment. Tilsvarende betyder M
medium og L betyder lav. SI er et mål for kvaliteten af habitatet. Eksempelvis betyder den
øverste linje, at hvis der er høj strømhastighed, stor dybde og groft sediment medfører det
en god habitat kvalitet.
Præferencekurven indsættes i den hydrauliske model under File/project → Open/import
file→ Habitat suitability file.

Resultatet af habitatmodellering

Resultaterne fra den hydrauliske modellering kobles nu sammen med de indsatte
præferencekurver, og det endelige resultat udtrykkes i form af et vægtet habitatareal
(Weighted Usable Area (WUA)), der tager højde for den samlede præference eller
vægtning af de enkelte faktorer (strømhastighed vanddybde og substrat) og arealet ved
en specifik vandføring.
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Bilag I:
De fundne kornstørrelsesfordelinger
Profil 1:

Sedimentprøver udtaget d. 9. oktober 2008 – der er udtaget 2 x sand og 4 x grus, idet
profilet hovedsageligt bestod af grus.
Sigte
[mm]
32
16
8
4
2
1
0,5
0,25

3m
Gennemfald
%
100
100
100
99,6
99,0
97,3
94,1
62,8

4m
Gennemfald
%
100
100
100
99,8
99,6
98,7
88,6
41,3

8m
Gennemfald
%
28,5
13,3
10,2
9,0
6,9
5,0
2,6
0,3

11 m
14 m
Gennemfald Gennemfald
%
%
43,1
30,7
16,8
12,8
8,2
3,7
5,7
1,7
4,2
0,8
3,5
0,5
3,0
0,4
1,7
0,2

17 m
Gennemfald
%
58,0
29,6
13,9
8,5
6,2
4,8
3,7
2,2

Sedimentprøver udtaget d. 4. december 2008 – da der kun er grus/sten i profilet, er der
kun udtaget 3 x grus/sten.
Sigte
[mm]
32
16
8
4
2
1
0,5
0,25

3m
Gennemfald
%
31,2
13,1
3,5
1,6
0,9
0,5
0,3
0,08

8m
Gennemfald
%
33,1
6,4
1,5
0,8
0,4
0,2
0,1
0,04

12 m
Gennemfald
%
47,3
22,9
13,3
7,3
3,9
2,4
1,6
0,4

Sedimentprøver udtaget d. 20. januar 2009 – da der kun er grus/sten i profilet, er der kun
udtaget 3 x grus/sten.
Sigte
[mm]
32
16
8
4

6m
Gennemfald
%
9,03
0,55
0,55
0,54

10 m
Gennemfald
%
49,37
2,41
0,42
0,32

14 m
Gennemfald
%
36,09
5,74
1,93
0,86
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1
0,5
0,25

0,50
0,43
0,42
0,36

0,28
0,20
0,08
0,03
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0,56
0,36
0,17
0,04

Profil 2:

Sedimentprøver udtaget d. 9. oktober 2008 – der er udtaget 3 x sand og 3 x grus.
4m
6m
8m
13 m
15 m
17 m
Sigte Gennemfald Gennemfald Gennemfald Gennemfald Gennemfald Gennemfald
%
%
%
%
[mm]
%
%
32
100
100
100
100
66,3
100
16
100
100
100
100
11,5
84,5
8
100
100
100
99,1
5,8
52,9
4
99,8
99,8
99,9
85,4
2,0
27,7
2
99,2
98,6
98,9
55,1
0,8
18,0
1
94,4
90,8
93,1
31,6
0,4
14,7
0,5
54,6
48,6
56,0
16,9
0,2
13,3
0,25
2,4
2,7
2,2
4,2
0,1
11,3

Sedimentprøver udtaget d. 20. januar 2009 – der er udtaget 2 x sand og 2 x grus.
Sigte
[mm]
32
16
8
4
2
1
0,5
0,25
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2m
Gennemfald
%
31,77
3,70
0,46
0,10
0,06
0,04
0,03
0,01

3m
Gennemfald
%
33,10
10,93
6,40
4,48
3,10
2,10
1,32
0,80

17 m
Gennemfald
%
100
92,38
73,05
59,81
49,83
42,95
37,03
24,28

18 m
Gennemfald
%
100
100
100
99,27
98,41
98,24
97,99
95,43
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Profil 3:

Sedimentprøver udtaget d. 9. oktober 2008 – der er udtaget 3 x sand og 3 x grus.
2m
4m
6m
8m
10 m
12 m
Sigte Gennemfald Gennemfald Gennemfald Gennemfald Gennemfald Gennemfald
[mm]
%
%
%
%
%
%
32
1,9
24,9
6,5
100
100
100
16
1,0
17,8
3,6
100
100
100
8
0,5
11,5
2,6
100
99,6
99,6
4
0,5
6,6
2,3
98,9
99,4
96,2
2
0,4
4,7
1,9
95,0
97,2
82,1
1
0,4
3,7
1,6
81,5
81,3
54,6
0,5
0,3
2,9
1,0
48,1
38,2
25,3
0,25
0,1
1,7
0,2
3,5
1,8
1,6

Sedimentprøver udtaget d. 4. december 2008 – da der hovedsageligt er grus/sten i
profilet, er der udtaget 1 x sand og 2 x grus/sten.
Sigte
[mm]
32
16
8
4
2
1
0,5
0,25

4m
Gennemfald
%
90,0
25,2
3,3
1,0
0,7
0,6
0,4
0,2

5m
Gennemfald
%
75,6
16,8
1,6
0,2
0,2
0,1
0,1
0,04

14 m
Gennemfald
%
87,3
81,7
75,6
65,6
52,4
39,0
23,8
5,5

Sedimentprøver udtaget d. 20. januar 2009 – der er udtaget 2 x sand og 3 x grus.
Sigte
[mm]
32
16
8
4
2
1
0,5
0,25

5m
Gennemfald
%
29,32
2,18
0,51
0,19
0,15
0,11
0,06
0,02

6m
Gennemfald
%
21,45
1,32
0,26
0,04
0,01
0,00
0,00
0,00

7m
Gennemfald
%
39,21
10,36
3,40
1,69
1,17
0,88
0,55
0,22

13 m
15 m
Gennemfald Gennemfald
%
%
100
100
85,00
100
80,83
97,90
73,28
92,10
55,84
77,42
32,79
55,44
11,92
32,00
0,57
5,70
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Profil 4:

Sedimentprøver udtaget d. 26. oktober 2008 – der er udtaget 3 x sand og 3 x grus
6m
9m
11 m
13 m
14 m
16 m
Sigte Gennemfald Gennemfald Gennemfald Gennemfald Gennemfald Gennemfald
[mm]
%
%
%
%
%
%
32
54,5
14,4
72,2
100
100
100
16
5,9
6,8
33,5
100
100
100
8
2,6
4,0
18,4
100
100
100
4
1,3
2,1
9,9
97,5
98,7
99,7
2
0,6
0,8
4,2
90,2
90,2
98,9
1
0,3
0,3
1,2
66,0
74,1
88,0
0,5
0,1
0,2
0,5
20,6
24,4
27,4
0,25
0,03
0,1
0,2
1,2
4,7
4,2

Sedimentprøver udtaget d. 13. december 2008 – da der kun er sand i profilet, er der kun
udtaget 3 x sand.
Sigte
[mm]
32
16
8
4
2
1
0,5
0,25

4m
Gennemfald
%
100
100
99,3
97,8
88,6
50,7
6,5
0,2

8m
Gennemfald
%
100
100
100
98,9
93,9
74,0
25,7
0,2

12 m
Gennemfald
%
100
100
100
98,7
93,8
71,7
19,7
0,3

Sedimentprøver udtaget d. 22. januar 2009 – da der kun er sand i profilet, er der kun
udtaget 2 x sand.
Sigte
[mm]
32
16
8
4
2
1
0,5
0,25
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6m
Gennemfald
%
100
94,51
87,86
80,95
70,28
41,36
9,36
0,41

9m
Gennemfald
%
81,40
66,04
48,92
30,78
17,02
5,73
0,54
0,00

12 m
14 m
Gennemfald Gennemfald
%
%
100
100
80,56
97,10
73,48
94,36
68,02
92,72
61,96
89,08
52,00
75,47
26,57
26,68
4,29
0,72

16 m
Gennemfald
%
100
100
100
99,13
96,66
84,57
48,64
16,89
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Profil 5:

Sedimentprøver udtaget d. 12. oktober 2008 – der er udtaget 3 x sand og 2 x grus
Sigte
[mm]
32
16
8
4
2
1
0,5
0,25

2m
Gennemfald
%
100
95,7
83,4
80,3
77,3
75,8
74,3
58,4

3m
Gennemfald
%
100
98,2
95,8
94,1
92,9
91,7
74,7
15

7m
Gennemfald
%
66,3
10,5
2,8
1,1
0,6
0,4
0,4
0,3

15 m
17 m
Gennemfald Gennemfald
%
%
100
100
36,0
98,995,6
17,0
95,6
8,9
90,9
4,7
87,4
2,4
83,1
1,2
72,3
0,2
21,1

Sedimentprøver udtaget d. 13. december 2008 – da der kun er sand i profilet, er der kun
udtaget 3 x sand.
Sigte
[mm]
32
16
8
4
2
1
0,5
0,25

4m
Gennemfald
%
100
100
99,3
98,6
92,6
61,2
8,2
0,1

8m
Gennemfald
%
100
100
99,6
97,6
88,9
62,1
16,3
0,3

12 m
Gennemfald
%
100
100
99,0
97,3
90,8
67,7
20,4
0,5

Sedimentprøver udtaget d. 22. januar 2009 – der er udtaget 3 x sand og 3 x grus
3,25 m
5m
8m
12 m
14 m
17 m
Sigte Gennemfald Gennemfald Gennemfald Gennemfald Gennemfald Gennemfald
[mm]
%
%
%
%
%
%
32
100
100
100
100
100
100
16
100
88,63
95,09
98,45
95,97
98,36
8
100
76,17
88,80
93,29
94,43
95,61
4
99,56
53,07
80,03
82,66
92,90
90,05
2
98,84
36,26
70,41
65,29
87,73
88,02
1
94,58
23,12
54,68
44,84
70,13
86,81
0,5
33,59
8,93
24,30
18,89
26,18
82,28
0,25
6,07
1,35
1,15
0,55
0,51
28,02
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Profil 6:

Sedimentprøver udtaget d. 13. december 2008 – der er udtaget 3 x sand og 3 x grus
Sigte
[mm]
32
16
8
4
2
1
0,5
0,25

7m
Gennemfald
%
53,30
13,55
5,35
2,15
1,36
0,88
0,32
0,04

8,5 m
Gennemfald
%
100
92,85
91,50
90,29
89,50
85,86
72,54
6,33

10 m
Gennemfald
%
73,24
24,49
14,43
9,65
7,48
5,25
2,08
0,11

12 m
15,5 m
Gennemfald Gennemfald
%
%
100
100
80,35
100
76,01
100
72,07
99,84
65,45
98,78
47,46
87,55
13,15
29,17
0,23
1,47

18 m
Gennemfald
%
17,18
7,72
4,24
2,29
0,89
0,36
0,05

Sedimentprøver udtaget d. 22. januar 2009 – der er udtaget 3 x sand og 3 x grus
2m
5m
8m
15 m
16 m
20 m
Sigte Gennemfald Gennemfald Gennemfald Gennemfald Gennemfald Gennemfald
[mm]
%
%
%
%
%
%
32
100
30,01
85,25
100
100
100
16
100
2,64
59,75
100
60,14
100
8
99,36
0,79
41,41
94,92
48,59
98,49
4
99,10
0,44
30,59
81,46
43,05
97,35
2
98,17
0,31
17,77
69,97
35,78
96,13
1
93,31
0,18
10,01
63,22
27,69
87,09
0,5
64,24
0,06
5,04
45,39
10,54
46,66
0,25
19,31
0,01
1,47
3,54
0,37
18,72
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Sandfang:

Sedimentprøver udtaget d. 7. november 2008 – Udtaget tre prøver forskellige steder i
hver af de fire forskellige bunker sediment der blev opgravet d. 7. november.

Sigte
[mm]
32
16
8
4
2
1
0,5
0,25

12,5 m - 1
Gennemfald
%
100
100
99,5
97,2
84,5
59,6
21,3
0,9

12,5 m - 2
Gennemfald
%
100
100
99,6
96,0
86,2
63,6
24,9
1,4

12,5 m - 3
Gennemfald
%
100
100
98,5
94,7
84,7
62,3
25,2
1,5

37,5 m - 1
Gennemfald
%
100
100
100
96,9
88,0
67,6
28,8
3,3

37,5 m - 2
Gennemfald
%
100
100
100
98,1
88,2
69,3
36,1
4,5

37,5 m - 3
Gennemfald
%
100
100
100
97,0
90,3
73,3
35,5
4,1

Sigte
[mm]
32
16
8
4
2
1
0,5
0,25

62,5 m - 1
Gennemfald
%
100
100
100
99,2
94,8
82,5
47,8
7,2

62,5 m - 2
Gennemfald
%
100
100
100
98,7
94,5
79,4
38,5
4,0

62,5 m - 3
Gennemfald
%
100
100
100
98,8
96,8
91,4
70,6
14,2

87,5 m - 1
Gennemfald
%
100
100
100
99,1
94,7
81,0
37,7
3,9

87,5 m - 2
Gennemfald
%
100
100
100
99,4
97,5
89,0
51,2
4,3

87,5 m - 3
Gennemfald
%
100
100
100
99,3
96,0
87,1
53,4
5,9
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Bilag J:
Fundne Makroinvertebrater
Profil 1
Fint sediment/ Groft sediment
Oktober December*
Antal
Antal
-/14
2/41

Art
Glossiphonia complanata
(Lysegrøn bruskigle)
Helobdella Stagnalis
(To øjet bruskigle)
Erpobdella octoculata
(Hundeigle)
Dugesia sp.
(Fladorm)
Lumbriculiedae
(Børsteorm)
Tubificidae indet
(Børsteorm)
Sphaerium sp.
(Bønnemusling)
Bithynia tentaculata
(Snegl)
Gammarus pulex
(Ferskvandstangloppe)
Ephemera danica
(Døgnflue nymfe)
Baetis sp.
(Døgnflue nymfe)
Paraleptophlebia sp.
(Døgnflue nymfe)
Heptagenia sp.
(Døgnflue nymfe)
Centroptilum sp.
(Døgnflue nymfe)
Brachyptera sp.
(Slørvinge nymfe)
Leuctride fusca
(Slørvinge nymfe)
Sericostoma personatum
(Vårflue larve)
Glossosomatidae - Agapetus sp.
(Vårfluelarve)
Hydropsyche sp.
(Vårflue larve)
Limnephilidae indet
(vårflue larve)

Januar*
Antal
2/15

Marts*
Antal
-/11

-/2

-/-

-/-

-/-

-/1

1/-

-/1

-/-

2/1

-/-

1/-

-/2

-/-

-/-

-/1

-/-

-/>1000

-/-

-/-

-/4

15/670

4/7

4/-

6/1

-/4

-/-

-/-

-/-

57/117

¾

-/2

1/5

44/7

-/-

-/-

-/2

2/1

-/1

-/1

1/1

-/1

-/-

-/-

-/-

-/-

1/6

-/-

½

-/-

-/-

-/1

-/-

-/-

-/-

-/-

1/-

-/1

-/-

-/-

-/-

-/4

-/1

-/-

3/1

-/-

3/-

-/-

-/-

-/-

-/-

2/-

-/-

7/-

1/-

-/-

1/-
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Limnephilidae - Anabolia nervosa
(Vårflue larve)
Rhyacophilidae - Rhyacophila sp.
(Vårflue larve)
Molanna sp.
(Vårflue larve)
Silo sp.
(Vårflue larve)
Athripsodes sp.
(Vårflue larve)
Asellus aquaticus
(Vandbænkebider)
Chironomus sp.
(Dansemyg)
Ablabesmyia sp.
(Dansemyg)
Simuliidae larve (simulium sp.)
(Tovinger)
Puppe af Ceratopogonidae
(Puppe af tovinger)
Puppe af Empedidae
(Puppe af tovinger)
Puppe af Simuliidae siddende i
kokon (Puppe af tovinger)
Puppe af Tabanidae
(Puppe af tovinger)
Hexatominae
(Stankelbens larve)
Calopteryx splendens
(Guldsmed)
Argyroneta aquatica
(Vand edderkop)
Lambrat
(Fisk)
Antal arter
Antal individer

Afgangsprojekt
2008/2009
2/-

1/-

-/-

-/1

-/-

-/-

-/-

-/1

1/-

-/-

-/-

-/-

-/-

2/-

-/-

1/-

-/-

3/-

-/-

-/-

2/-

-/-

-/-

-/-

1/-

-/-

-/1

-/-

1/-

-/-

-/-

-/5

-/-

8/12

9/19

31/135

-/-

-/-

-/-

-/1

-/-

-/-

-/-

1/1

-/-

-/-

-/-

-/3

-/-

-/-

-/-

1/-

-/-

-/-

-/1

-/-

1/-

-/-

-/-

-/-

1/-

-/-

-/1

-/-

1/-

-/-

-/-

-/-

22
1960

13
101

13
61

20
224

Tabel J-1: Ved måneder der er markeret med * i denne tabel er begge prøver taget på groft sediment, da
hele profilet var dækket med groft sediment. Prøverne er igennem hele måleperioden udtaget ved 4 m/13
m.
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Profil 2
Fint sediment / Groft sediment
Oktober December*
Antal
Antal
-/1
2/24

Art
Glossiphonia complanata
(Lysegrøn bruskigle)
Erpobdella octoculata
(Hundeigle)
Dugesia sp.
(Fladorm)
Tubificidae indet
(Børsteorm)
Sphaerium sp.
(Bønnemusling)
Potamopygrus jenkinsii
(Snegl)
Gammarus pulex
(Ferskvandstangloppe)
Ephemera danica
(Døgnflue nymfe)
Baetis sp.
(Døgnflue nymfe)
Heptagenia sp.
(Døgnflue nymfe)
Sericostoma personatum
(Vårflue larve)
Odontoceridae – Odontocerum
albicorne (Vårflue larve)
Hydropsyche sp.
(Vårflue larve)
Limnephilidae indet
(Vårflue larve)
Limnephilidae - Anabolia nervosa
(Vårflue larve)
Silo sp.
(Vårflue larve)
Stenophylax latipennis
(Vårflue larve)
Rhyacophila sp.
(Vårflue larve)
Athripsodes sp.
(Vårflue larve)
Limnephilidae – Philopotamus
(Vårflue larve)
Asellus aquaticus
(Vandbænkebider)
Limnius volckmari
(Vand bille)

Januar
Antal
-/-

Marts
Antal
2/-

-/-

2/-

-/-

-/1

-/-

7/-

-/1

-/-

-/>100

5/-

-/-

2/-

11/987

3/29

4/1

9/1

-/-

-/-

-/1

-/-

-/93

22/22

2/1

-/1

-/90

16/2

2/1

5/1

-/3

1/5

-/-

-/1

-/5

13/4

-/-

-/-

1/

-/2

-/-

-/-

2/

1/-

-/-

-/-

1/18

1/2

-/-

-/-

-/-

3/3

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

2/-

-/1

1/-

-/-

-/-

-/1

-/-

-/-

-/-

-/-

-/1

-/-

-/-

-/-

-/3

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

1/-

1/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/1

-/-

-/-
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Chironomus sp.
(Dansemyg)
Ablabesmyia sp.
(Dansemyg)
Simuliidae larve (simulium sp.)
(Tovinger)
Dicranota bimaculata
(Stankelbens larve)

(Stankelbens larve)
Antal arter
Antal individer

Afgangsprojekt
2008/2009
2/-

-/4

-/-

-/1

2/-

-/-

1/-

2/-

-/-

6/12

1/1

8/34

-/1

-/-

-/-

-/-

-/-

6/3

-/-

1/-

16
1320

20
206

7
16

13
72

Tabel J-2: I december er begge prøver udtaget på groft sediment, idet der ikke var fint sediment ved profil
2 på dette tidspunkt. Prøverne er blevet udtaget følgende stedder: januar – 5 m/14 m, december – 4 m/13
m,
januar – 17 m/3 m og marts – 16 m/ 3 m.
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Profil 3
Fint sediment/Groft sediment
Oktober
December
Antal
Antal
-/2/5

Art
Glossiphonia complanata
(Lysegrøn bruskigle)
Erpobdella octoculata
(Hundeigle)
Dugesia sp.
(Fladorm)
Lumbriculiedae
(Børsteorm)
Sphaerium sp.
(Bønnemusling)
Anodonta cygnea
(Stor dammusling)
Lymnaea Truncatula
(Snegl)
Potamopygrus jenkinsii
(Snegl)
Bithynia tentaculata
(Snegl)
Gammarus pulex
(Ferskvandstangloppe)
Ephemera danica
(Døgnflue nymfe)
Ephemera sp., imago
(Døgnflue)
Heptagenia sp.
(Døgnflue nymfe)
Baetis sp.
(Døgnflue nymfe)
Isoperla sp.
(Slørvinge nymfe)
Perlodes sp.
(Slørvinge nymfe)
Sericostoma personatum
(Vårflue larve)
Odontoceridae – Odontocerum
albicorne (Vårflue larve)
Hydropsyche sp
(Vårflue larve)
Polycentropodidae
(Vårfluelarve)
Limnephilidae – Anabolia nervosa
(Vårflue larve)
Limnephilidae – Philopotamus sp.
(Vårflue larve)
Limnephilidae indet

Januar
Antal
3/-

Marts
Antal
9/1

1/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/1

1/1

-/-

-/-

1/-

-/-

227/348

9/-

23/8

2/5

1/-

-/-

-/-

-/-

15/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

3/-

-/-

1/-

-/-

-/-

-/-

3/52

5/39

5/20

12/31

-/54

-/-

2/1

1/-

-/1

-/-

-/-

-/-

-/2

2/2

2/1

7/8

-/-

1/-

-/-

1/6

-/-

-/-

-/-

1/-

-/-

-/-

-/-

1/1

31/3

2/-

-/1

½

20/-

1/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

1/1

-/-

-/-

1/-

-/-

1/-

2/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/1

-/-

5/7

1/1

-/-

181

Genåbning af Gudenåen ved
Vilholt Mølle efter 142 års totalspærring
(Vårflue larve)
Silo sp.
(Vårflue larve)
Stenophylax latipennis
(Vårflue larve)
Athripsodes sp.
(Vårflue larve)
Asellus aquaticus
(Vandbænkebider)
Limnius volckmari
(vand bille)
Ablabesmyia sp.
(Dansemyg)
Bezzia sp.
(Dansemyg)
Elminthidae
(Klobille larve)
Simuliidae larve (simulium sp.)
(Tovinger)
Puppe af Empedidae
(Puppe af tovinger)
(Stankelbens larve)
Sialis lutaria
(Netvinger)
Antal arter
Antal individer

Afgangsprojekt
2008/2009

-/-

3/-

-/-

-/1

14/-

-/-

-/-

-/-

-/-

2/4

-/-

-/-

-/-

3/-

-/2

-/-

-/-

1/-

1/-

-/-

-/-

-/-

1/-

-/-

-/-

-/-

-/-

1/-

-/-

1/-

-/-

-/-

-/-

6/14

1/3

12/3

-/-

-/-

-/-

2/-

-/-

-/-

-/-

5/-

-/1

-/-

-/-

-/-

14
775

15
116

15
82

16
112

Tabel J-3: Ved profil 3 er det lykkedes at udtage makroinvertebratprøver på de to typer sediment hver
gang. Prøverne er udtaget følgende stedder: januar – 9 m/5 m, december – 12 m/6 m, januar – 13 m/5 m
og marts – 13 m/5 m.
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Profil 4
Fint sediment / Groft sediment
Oktober December*
Antal
Antal
-/5
-/-

Art
Glossiphonia complanata
(Lysegrøn bruskigle)
Erpobdella sp.
(Hundeigle)
Dugesia sp.
(Fladorm)
Tubificidae indet
(Børsteorm)
Sphaerium sp.
(Bønnemusling)
Potamopygrus jenkinsii
(Snegl)
Gammarus pulex
(Ferskvandstangloppe)
Ephemera danica
(Døgnflue nymfe)
Paraleptophlebia submarginata
(Døgnflue nymfe)
Heptagenia sp.
(Døgnflue nymfe)
Glyptotaelius punctato – lineatus
(Vårflue larve)
Hydropsyche sp
(Vårflue larve)
Limnephilidae – Limnophilus vittatus
(vårflue larve)
Limnephilidae – Anabolia nervosa
(vårflue larve)
Limnephilidae indet
(vårflue larve)
Sericostoma personatum
(Vårflue larve)
Athripsodes sp.
(Vårflue larve)
Silo sp.
(Vårflue larve)
Limnius volckmari
(Vand bille)
Elmis aenea
(Vand bille)
Chironomus sp.
(Dansemyg)
Ablabesmyia sp.
(Dansemyg)
Atherix ibis

Januar
Antal
-/-

Marts
Antal
-/2

1/2

-/1

-/-

-/-

-/-

-/1

-/-

-/-

1/32

-/1

-/-

-/1

-/51

2/9

4/14

4/63

1/-

-/-

1/-

-/-

4/1

-/-

1/-

-/1

4/1

-/-

-/-

1/1

-/-

-/1

-/-

-/-

-/1

1/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/1

1/2

-/-

-/-

-/-

-/13

-/1

-/-

-/-

-/-

-/-

1/-

-/-

-/-

-/2

1/-

2/4

-/18

-/3

-/1

-/3

1/6

-/2

-/-

-/-

-/2

-/-

-/-

-/-

2/-

-/-

-/1

-/-

-/1

-/-

-/-

-/-

-/1

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/1

-/2

-/-

-/-

-/-
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(Sneppeflue -Tovinger)
Simuliidae larve (simulium sp.)
(Tovinger)
Dicranota bimaculata
(Stankelbens larve)
Dasyhelia sp.
(Mitte)
Antal arter
Antal individer

Afgangsprojekt
2008/2009

-/-

1/1

-/-

-/37

-/-

-/1

-/-

-/-

1/-

-/-

-/-

-/-

18
154

12
27

7
25

10
121

Tabel J-4: I december måned blev begge makroinvertebratprøver udtaget på fint sediment. Prøverne
udtaget på fint sediment er alle udtaget ved 15 m, mens prøverne på groft sediment i oktober og
december er udtaget ved 7 m og i januar og marts udtaget ved 8 m. Prøven fra fint sediment udtaget i
marts indeholdte meget organisk materiale.
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Profil 5
Fint sediment / Groft sediment
Oktober December*
Antal
Antal
-/1
-/-

Art
Glossiphonia complanata
(Lysegrøn bruskigle)
Tubificidae indet
(Børsteorm)
Sphaerium sp.
(Bønnemusling)
Lymnaea Truncatula
(Snegl)
Potamopyrgus jenkinsii
(Snegl)
Gammarus pulex
(Ferskvandstangloppe)
Ephemera danica
(Døgnflue nymfe)
Paraleptophlebia submarginata
(Døgnflue nymfe)
Heptagenia sp.
(Døgnflue nymfe)
Hydropsyche sp
(Vårflue larve)
Limnephilidae - Anabolia nervosa
(vårflue larve)
Limnephilidae indet
(vårflue larve)
Odontocerum albicorne
(Vårflue larve)
Sericostoma personatum
(Vårflue larve)
Silo sp.
(Vårflue larve)
Athripsodes sp.
(Vårflue larve)
Polycentropus sp.
(Vårflue larve)
Limnius volckmari
(Vand bille)
Chironomus sp.
(Dansemyg)
Ablabesmyia sp.
(Dansemyg)
Atherix ibis
(Sneppeflue -Tovinger)
Simuliidae larve (simulium sp.)
(Tovinger)

Januar
Antal
1/-

Marts
Antal
1/1

-/3

-/-

-/1

-/6

12/7

4/4

1/5

23/1

-/-

1/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

3/-

17/19

-/-

-/-

-/-

32/21

-/-

-/2

½

-/1

-/-

-/-

-/-

-/1

-/1

-/1

-/-

4/10

-/-

-/-

-/-

-/-

2/-

-/-

3/-

-/6

2/6

1/3

-/-

-/-

-/-

-/1

-/-

-/1

-/3

-/1

2/-

-/-

-/-

-/-

1/-

-/-

-/8

-/-

-/-

1/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/4

2/2

2/3

-/-

-/-

1/1

2/-

-/-

-/-

-/19

-/3

1/

-/-

-/-

-/-

-/-

-/1

-/5
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Dicranota bimaculata
(Stankelbens larve)
Argyroneta aquatica
(Vand edderkop)
Gedde
(Fisk)
Antal arter
Antal individer

Afgangsprojekt
2008/2009
-/-

-/1

-/-

-/-

-/1

-/-

-/-

-/-

4/-

-/-

-/-

-/-

16
151

9
33

10
22

12
74

Tabel J-5: I december måned blev begge makroinvertebratprøver udtaget på fint sediment, da hele profil
5 var dækket med sand. Prøverne der er udtaget på fint sediment i oktober og december er begge udtaget
ved 16 m, mens prøverne udtaget på fint sediment i januar og marts er begge udtaget ved 15 m.
Prøverne udtaget på groft sediment er i oktober og december udtaget ved 11 m, mens prøverne i januar
og marts begge er udtaget ved 6 m.
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Afgangsprojekt
2008/2009

Profil 6
Fint sediment / Groft sediment
December
Januar
Antal
Antal
-/1/-

Art
Erpobdella sp.
(Hundeigle)
Tubificidae indet
(Børsteorm)
Sphaerium sp.
(Bønnemusling)
Valvata piscinalis
(Posthornsump snegl)
Gammarus pulex
(Ferskvandstangloppe)
Baetis sp.
(Døgnflue nymfe)
Ephemera danica
(Døgnflue nymfe)
Limnephilidae – Anabolia nervosa
(vårflue larve)
Limnephilidae indet
(vårflue larve)
Sericostoma personatum
(Vårflue larve)
Athripsodes sp.
(Vårflue larve)
Polycentropus sp.
(Vårflue larve)
Limnius volckmari
(Vand bille)
Ablabesmyia sp.
(Dansemyg)
Simuliidae larve (simulium sp.)
(Tovinger)
Atherix ibis
(Sneppeflue -Tovinger)
Tipulidae
(Stankelbens larve)
Antal arter
Antal individer

Marts
Antal
1/1

-/-

-/-

1/-

4/1

21/-

12/3

1/-

-/-

-/-

-/-

1/-

-/-

-/-

-/1

-/-

-/-

1/-

4/-

-/-

-/1

-/-

1/2

1/1

-/-

-/2

2/2

-/-

3/1

-/-

-/-

-/2

-/-

-/-

-/3

-/1

1/-

-/-

1/-

-/-

1/1

-/-

-/-

-/1

2/-

-/-

-/-

-/-

-/1

9
23

11
36

6
24

Tabel J-6: Der er ikke udtaget prøver ved profil 6 i oktober, hvorfor der kun er makroinvertebratprøver fra
perioden efter fjernelsen af stemmeværket. Ved alle prøvegangene ved profil 6 er der udtaget prøver fra
de to typer sedimenter. I december er prøven udtaget på fint sediment taget ved 16 m, mens den på groft
er udtaget ved 13 m. I januar og marts er begge prøver på fint sediment udtaget ved 3 m, mens de for
groft er udtaget ved 11 m og 12 m.
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Perlodes sp
Atherix sp

