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Problemstilling vedrørende permanent sødannelse langs vandløb 

I forbindelse med projekter, hvor der opstår permanent sødannelse langs vandløb, kan der 
opstå problemer med prædation1 af smolt2 (dvs. rovfisk som f.eks. gedder der vil æde af den 
ørredyngel, som er på vej nedstrøms). 
Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) er i forbindelse med gennemførelse af VMPII-
projekter kommet med en række anbefalinger om, hvorledes man kan foregribe nogle af 
disse problemer. Det anbefales, at man ved projekter, hvor der opstår permanent sødannelse 
langs vandløb, tager højde for disse anbefalinger: 
 

1. Undgå så vidt muligt permanent sødannelse. Det vil sige, at vandet efter en evt. 
oversvømmelse af engene omkring et vandløb, ”naturligt” trækker væk fra engene 
som i en typisk ådal. 

2. Kan permanent sødannelse ikke undgås, anbefales det, at så lille en del af 
vandføringen fra vandløbet som muligt ledes gennem søområdet (under hensyntagen 
til beregninger af kvælstoffjernelse). Det oprindelige vandløb bør altid bevares, som 
en direkte forbindelsesvej udenom den dannede sø. 

3. Permanent vandindstrømning fra vandløb ind i søområdet bør så vidt muligt undgås. 
4. Hvis det ikke kan undgås, bør vandet fra vandløbet ledes ind i søområdet over så lang 

strækning som muligt, for at opnå lav vandhastighed og vandhøjde i indløbet og 
derved begrænse antallet af smolt, som bevæger sig ind i søen. Indløbet kunne f.eks. 
være udformet som en levee3, der kun oversvømmes ved høje vandføringer. Det 
ideelle er, at vandet ”sies” inden det løber ind i søområdet. Dette kan f.eks. ske ved, 
at der udlægges granris eller faskiner i indløbet, indtil en naturlig vegetation er 
etableret på leveen mellem sø og å. 

5. Hvis det ikke kan undgås, at alt vandet ledes gennem søen, er det vigtigt, at der 
findes en defineret og afgrænset strømrende i søen, som smoltene har mulighed for at 
følge fra ind- til udløb, eksempelvis kan strømrende skabes ved gravning eller anlæg 
af undervandsleveer. Det er især vigtigt, at strømrenden er klart defineret omkring 
åens ind- og udløb, idet prædationsriskoen er størst her. Endelig bør ind- og udløb 
være placeret så nær hinanden som muligt. 

                                                      
1 Prædation er det forhold, at én art lever af at æde en anden. 
2 Ørredyngel. 
3 Et lavt dige. 


