NOTAT

Dato:

13. december 2018

Projektnavn:

Brende Å og Søndergårde
Bæk
1181111
Kasper Abildtrup
Rasmussen
Esben A. Kristensen
Jakob Hemdorff
1 af 16

Projekt nr.:
Udarbejdet af:
Kvalitetssikring:
Modtager:
Side:

Vandløbsgennemgang og restaureringsmuligheder i
Brende Å og Søndergårde Bæk

1.

Indledning og formål

Formålet med nærværende notat er at belyse mulighederne for at gennemføre vandløbsrestaurering
i Brende Å og Søndergårde Bæk – med særlig fokus på udlægning af groft materiale.
For at sikre et godt kendskab til de lokalspecifikke forhold samt for at kunne vurdere
projektmulighederne er de to vandløb gennemgået fysisk i efteråret 2018. Der er gennemført
registreringer samt indsamlet fotodokumentation – begge dele georefereret.
Notat bygges op med en strækningsgennemgang som leder over i udvælgelsen af projektlokaliteter
og -tiltag. Slutteligt præsenteres realiseringsmulighederne inkl. økonomiske overslag. Notatet
suppleres af et GIS-lag, således at screeningens væsentligste elementer kan præsenteres digitalt.
Det samlede arbejde har til formål at give Assens Kommune et robust vidensgrundlag om de to
vandløb, samt om mulighederne for at gennemføre og prioritere restaureringsindsatser.

2.

Vandløbsgennemgang og fysiske forhold

I bilag 1a og b præsenteres oversigtskort med Brende Å inkl. vandløbsstationering - tilsvarende for
Søndergårde Bæk fremgår af bilag 2. De to strækninger, der er i fokus, er flg.:
·
·

Brende Å: St. 16.500 – 6.800 m
Søndergårde Bæk: St. 4.200 – 0 m (udløbet i Brende Å)

I forbindelse med gennemgangen er der foretaget fotodokumentation. Fotos er nummereret jf.
nummereringen i bilag 3. Grundet antallet af fotos (ca. 110 stk.) præsenteres der kun enkelte fotos
i nærværende notat, mens de samlet leveres i en separat mappe – suppleret af en GIS-fil, hvor
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fotonummereringen og placeringen fremgår. I mappen/GIS-filen er billederne nummereret således
at ID’er startende med S er foto fra Søndergårde Bæk og ID’er med B er Brende Å. På nogle
lokaliteter er der taget to fotos. Disse er markeret med ”_2”.
I det følgende afsnit præsenteres de fysiske forhold baseret på den gennemførte besigtigelse
suppleret af relevante data. Der er i den forbindelse anvendt en ældre regulativopmåling fra 1986 i
Brende Å (bilag 5). I Søndergårde Bæk har der ikke været en tilgængelig opmåling.
I forbindelse med gennemgangen foretages en strækningsinddeling baseret på de fysiske forholds
ensartethed. I afsnit 3 præsenteres projekttiltag med udgangspunkt i de fysiske forhold beskrevet i
nærværende afsnit.

2.1

Brende Å

2.1.1 St. 16.500 – 15.000 m
På denne strækning er Brende Å meget præget af, at det løber bynært (Aarup). Dvs. vandløbet
ligger dybt, og mange steder forekommer der tekniske anlæg som låser vandløbet. Vandløbet er
desuden overbredt med sandet og kedelig bund til følge. De fysiske forhold bliver dog markant
bedre på den nederste halvdel af strækket.
Ved besigtigelsen var der begrænset vandføring, men der var indikationer på brinkerne på, at
vandet kunne stå markant højere på trods af det brede profil. Der er desuden rigtig mange rørudløb
på denne strækning – dog klart mest markant på den øverste halvdel af strækket.
Faldet er meget begrænset på hele strækket, og det gennemsnitlige fald er således ca. 0,5 ‰.

Figur 2-1 Et par repræsentative fotos fra strækningen. Th. ca. st. 15.400 og tv. ca. st. 15.220.

2.1.2 St. 15.000 – 13.600 m
Fra omkring st. 15.000 m begynder faldet at øges, hvilket afspejles tydeligt i den fysiske
vandløbskvalitet. Faldet er i snit ca. 2,4 ‰ på denne strækning. Der forekommer langt mere
variation i såvel dybde som bredde. Substratet bliver domineret af grus og sten, hvor det tidligere
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var sand og mudder. Der er på størstedelen af strækket rødel langs vandløbet og dermed masser af
såvel dødt som levende ved, der skaber yderligere variation. Vandløbet bliver desuden markant
mere terrænnært.
Der vurderes, at være rigtig mange steder med velegnet gydesubstrat, og det ser også ud til, at der
flere steder er udlagt gydegrus for år tilbage.
Nedstrøms Ålykkevej løber vandløbet langs en ejendom. Ved besigtigelsen snakkede vi med
lodsejeren, som var meget interesseret i vandløbet, og i at forbedre forholdene. Han foreslog
desuden udlægning af gydegrus tre steder langs hans jord. Disse gydestryg præsenteres i afsnit 3.
Lodsejer kunne desuden fortælle, at fiskebestanden var gået tilbage i de senere år. Hans forklaring
lød på, at rensningsanlægget i Aarup til tider lukkede gråligt, ildelugtende vand ud – med drivende
fisk til følge.

Figur 2-2 Et par repræsentative fotos fra strækningen. Th. ca. st. 13.650 og tv. ca. st. 14.270.

2.1.3 St. 13.600 – 6.800 m
Omkring st. 13.600 m løber Brende Å ind i et område med mere ekstensivt udnyttede arealer.
Typisk er der træer omkring vandløbet med enge og moser rundt om. På hele denne ca. 6.800 m
lange strækning er der tale om et type 2 vandløb der – for danske forhold – har meget høj fysisk
kvalitet. En del af forklaringen på dette er faldet, som er meget jævnt fordelt, og som i snit er ca.
4 ‰, hvilket er forholdsvis unikt for så stort et vandløb over så lang en strækning.
Der vurderes på langt størstedelen af forløbet at være en god variation mellem stryg og høller. Der
er masser af gydestryg og større sten. Vandløbsbredden varieres konstant og flere steder med flere
100 % over korte afstande, hvilket resulterer i vanddybder der konstant svinger mellem ganske få
centimeter og op til betydeligt over en meter. Der er masser af træer, der gror delvist ud i
vandløbet, og når disse vælter, får de i langt de fleste tilfælde lov at ligge.
Der er således også utroligt mange velegnede gyde- og opvækstområder for ørred på dette stræk.
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Figur 2-3 Et repræsentativt foto fra strækningen ca. st. 11.420.

2.1.4 Tekniske anlæg
Der forekommer en række broer på strækningen. Der er dog ikke registreret nogen, som skaber
passageproblemer, eller som på anden måde har en betydelig negativ indflydelse på vandløbet.
Bortset fra oppe ved Aarup By, er der registreret forholdsvis få dræn, hvilket primært skyldes at de
ånære arealer på størstedelen af strækningen er ekstensivt udnyttede. I forbindelse med
projekteringen af mulige indsatser præsenteres eventuelle afværgeforanstaltninger ved dræn,
såfremt det er relevant.
2.1.5 Arealanvendelse og landskabelige værdier
Stort set samtlige arealer langs Brende Å på den pågældende strækning er ekstensivt udnyttet. En
del er græsnings- eller høslet-arealer, men der er også en del arealer, der er helt ubenyttede. Det
gælder såvel skove som enge og moser.
2.1.6 Historisk forløb
Baseret på de høje målebordsblade, så er det eksisterende forløb stort set sammenfaldende med
det daværende – dvs. slutningen af 1800-tallet (Figur 2-4). Der er således ikke noget der indikerer
større reguleringer siden da. Det bemærkes dog, at reguleringerne oppe omkring Aarup allerede var
gennemført dengang – sandsynligvis som følge af vandløbets placering mellem byen og jernbanen.
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Figur 2-4 Udklip fra lave målebordsblade af strækningen langs Brende Å. Den blå linje angiver vandløbet
nuværende forløb.

2.1.7 Vandområdeplanen
Jf. MiljøGIS for vandområdeplanerne 2015-2021 er den samlede økologisk tilstand ”god” for
strækningen omkring Aarup By og opstrøms, mens den er registreret som ”ringe” på hele strækket
fra Aarup og til kommunegrænsen. Dette virker meget paradoksalt de fysiske forhold taget i
betragtning. Årsagen er dog, at fisk og makrofytter ”ukendt” mens smådyrene har ”god” tilstand
ved byen. Dvs. at tilstanden vurderes udelukkende på baggrund af smådyr ved byen, mens resten af
strækket vurderes på alle tre parametre. Umiddelbart vurderes tilstandsvurderingerne at være et
eksempel på tilstandsvurderingens mangelfuldhed mere end et udtryk for den reelle tilstand.
Forstået således, at havde tilstanden for fisk (som er ”moderat” på hele strækningen) været kendt
ved Aarup By, så var denne strækning blevet registreret som ”moderat”. Og desuden vurderes den
”ringe” tilstand på makrofytter nedstrøms Aarup By, at skyldes, at der kun på enkelte stræk er
lysindfald nok til, at man må forvente makrofytter i stort antal og diversitet.
Ovenstående ændrer dog ikke på, at det er mystisk, at et vandløb med så fine fysiske forhold ikke
kan opnå ”god” økologisk tilstand målt på fisk. Særligt set i lyset af, at tilstanden for smådyr er
”høj” på stort set hele strækket. Var der en markant påvirkning af vandkvaliteten, burde denne
afspejles i smådyrene, hvilket ikke er tilfældet. På baggrund af besigtigelsen vurderes Brende Å fra
Aarup og nedstrøms, at være noget nær optimalt ørredvand - både mht. gydning og opvækst. Det
bemærkes dog, at da der er tale om et type 2 vandløb, så er det muligt at den økologiske tilstand
for fisk er baseret på andet end ørred, så det kan være en del af forklaringen på den manglende
målopfyldelse. Dette understøttes af at DTU Aqua (ørredkortet) har registreret store yngeltætheder
fra st. 12.200 og nedstrøms.

2.2

Søndergårde Bæk

2.2.1 St. 4.200 – 3.775 m
Søndergårde Bæk ser umiddelbart ud til at udspringe fra et moseområde få hundrede meter
opstrøms besigtigelsens begyndelse i st. 4.200. Opstrøms st. 4.200 er bækken helt tilgroet i
dunhammer m.m. Bunden er sortbrun og består af finkornet substrat med højt organisk indhold. Det
er tydeligt at faldet i vandløbet er meget begrænset. Det lave fald fortsætter på hele strækket – via
terrænmodellen er vandspejlsfaldet ca. 30 cm på de ca. 400 m. Bækken løber på hele strækket i en
skov, og vandplanterne forsvinder derfor. Bunden er domineret af finkornet substrat. Enkelte steder
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forekommer lidt grusbund, men det er ikke deciderede grusbanker, men blot lidt grovere substrat
ovenpå et tykkere lag finkornet substrat.
Vandløbet er kraftigt reguleret og nedgravet.
Der forekommer to rørbroer på strækket ved hhv. st. 4.120 og 3.775 m. Der vurderes ikke at være
nogle faunapassageproblemer ved de to underføringer.

Figur 2-5 Et par repræsentative fotos fra strækningen. Th. ca. st. 4.080 og tv. ca. st. 4.120.

2.2.2 St. 3.775 – 2.900 m
På denne strækning er der fortsat primært tale om et blødbundsvandløb, der er præget af
regulering. Vandløbet ligger svært tilgængeligt på strækningen fra 3.775 til 3.400 m, og det ser ud
til, at det i høj grad får lov at passe sig selv. Dog er faldforholdene forsat så ringe, at
”selvrestaurering” er en meget langsommelig proces.
På de sidste ca. 100 m inden rørbroen i st. 2.900, kommer der lidt mere fald på vandløbet, og der
bliver mere hårdt substrat på bunden. Det er ligeledes her, at de første små-ørreder kunne visuelt
registreres.
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Figur 2-6 Et par repræsentative fotos fra strækningen. Th. ca. st. 2.925 og tv. ca. st. 3.500.

2.2.3 St. 2.900 – 2.200 m
Umiddelbart nedstrøms rørbroen ved vejen Kronborg er der et fint fald, og bunden bliver stenet og
gruset. Det vurderes, at der for år tilbage er gennemført et projekt omkring st. 2.800, hvor der er
udlagt stendynger for at skabe et slynget strømningsmønster, hvilket delvist er lykkedes. Vandløbet
er dog fortsat meget kanaliseret.
Omkring st. 2.700 og nedstrøms forsvinder faldet, og vandløbet bliver igen med blød bund.

Figur 2-7 Et par repræsentative fotos fra strækningen. Th. ca. st. 2.550 og tv. ca. st. 2.850.
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2.2.4 St. 2.200 – 1.700 m
På denne strækning virker det til at faldet øges lidt, og der forekommer lidt mere variation i
bundforholdene. Bækken er dog stadig meget præget af regulering, og de fysiske forhold er
generelt ikke gode. Bundsubstratet er domineret af sand, men dog med enkelte gruspartier. Det
virker dog til, at vandløbet er for bredt, til at holde det grovkornede substrat fri for tilsanding.
Bækken er omkranset af træer langs højre brink, og løber langs en afgræsset eng på venstre brink.
Der forekommer en række dræntilløb på strækket.

Figur 2-8 Et repræsentativt foto fra strækningen ca. st. 1.800.

2.2.5 St. 1.700 – 900 m
Ca. fra st. 1.700 m løber bækken atter igennem et skovparti. Vandløbet er fortsat reguleret, og
faldet begrænset. Der er dog enkelte stræk med grusbund og lidt mere fald. Vandløbet er heller
ikke så dybt beliggende i terræn, som det var tilfældet længere opstrøms. Der forekommer mange
væltede træer i området, og en del af disse ligger på tværs af vandløbet.

Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.: +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05

Side 9 af 16

Figur 2-9 Et par repræsentative fotos fra strækningen. Th. ca. st. 1.200 og tv. ca. st. 1.650.

2.2.6 St. 900 – 0 m
På dette stræk øges faldet markant, og vandløbskvaliteten øges tilsvarende. På de øverste par
hundrede meter, er vandløbet dog fortsat præget af regulering, men dette aftager hurtigt, og på de
sidste 500-600 m inden udløbet i Brende Å er der tale om et rigtig fint vandløb. Variationen i
bredde- og dybdeforhold er stor, og bunden skifter mellem finkornede partier og sten-/gruspartier.

Figur 2-10 Et par repræsentative fotos fra strækningen. Th. ca. st. 100 og tv. ca. st. 500.

2.2.7 Tekniske anlæg
Der forekommer en række rørbroer, stenkister og broer på strækningen. Der blev dog ikke
registreret nogle, som vurderes at være en spærring for optrækkende fisk.
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På den midterste del af den besigtigede strækning var der rigtig mange dræn. I forbindelse med
projekteringen af mulige indsatser præsenteres eventuelle afværgeforanstaltninger ved dræn,
såfremt det er relevant.
Omkring bækkens krydsning af vejen Kronborg blev der registreret et par forhold, der muligvis er
ulovlige. Opstrøms Kronborg drejede det sig om et rionet, der var sat delvist ned i vandløbet, og
nedstrøms om en pumpe, der leverede vand fra vandløbet til en lille dam i haven.
2.2.8 Arealanvendelse og landskabelige værdier
Den øverste del af Søndergårde Bæk løber igennem Østerskov. Skoven omkring vandløbet er
forholdsvis ekstensivt drevet. Længere nedstrøms bliver arealerne omkring vandløbet mere lysåbne,
men det er meget begrænset, hvad der er af intensivt udnyttede arealer.
2.2.9 Historisk forløb
De historiske kort indikerer at Søndergårde Bæk har været reguleret på størstedelen af sit forløb
minimum tilbage til slut 1800-tallet (Figur 2-11).

Figur 2-11 Høje målebordsblade af området ved Søndergårde Bæk.
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2.2.10 Vandområdeplanen
Jf. MiljøGIS for vandområdeplanerne 2015-2021 er den samlede økologisk tilstand ”høj” (baseret på
fisk og smådyr) for hele strækningen i Søndergårde Bæk – ja faktisk for hele vandsystemet, der
løber til bækken. Dette indikerer, at der er en god vandkvalitet, og at der – i hvert tilfælde ved de
enkelte prøvetagningssteder – er fine fysiske forhold og dermed en fornuftig ørredbestand samt en
del værdifulde smådyr.
Tilstanden for planter er ukendt.

3.

Restaureringsmuligheder

Nærværende afsnit præsenterer de restaureringsmuligheder, som EnviDan vurderer relevante på
baggrund af den gennemførte besigtigelse samt de tilgængelige data. De projekterede tiltag
præsenteres grafisk i bilag 4.

3.1

Brende Å

Som det også fremgår af afsnit 2, så vurderes strækningen i Brende Å generelt at have rigtig fine
fysiske forhold, hvorfor der ikke er projekteret mange tiltag på strækningen. Undtagelsen er oppe
ved Aarup By, men her er der nogle klare afvandingsinteresser samt et behov for et ”låst” vandløb,
hvorfor der ikke er projekteret nogle større indsatser her.
3.1.1 St. 16.020: Gydebanke
Umiddelbart nedstrøms og under gangbroen ved st. 16.020, er der en lille forøgelse i faldet. Dette
kan udnyttes til at udlægge en banke af gydegrus. I så fald bør det gøres i kombination med, at der
udlægges nogle større sten (Ø100-300 mm) i hver sin side af vandløbet umiddelbart opstrøms
gydebanken. De store sten lægges 1-1,5 m ud i vandløbet fra siderne, og har til formål at
koncentrere vandenergien hen over gydebanken. De bør ikke rage mere end maks. 0,5 m over
bunden, sådan at vandet ved store afstrømninger rimeligt uhindret kan løbe forbi. Gydegruset
lægges i et ca. 25 cm tykt lag og med et fald på ca. 4-5 ‰.

Figur 3-1 Principskitse.
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Gydebanken laves ca. 10 m lang, og materialet udlægges rodet, men dog med en tendens til, at der
er en strømrende i midten. Der skal anvendes flg. materialer til tiltaget:
·
·

12 m3 Gydegrus: 75 % 16 – 32 mm og 25 % 32 – 64 mm
8 m3 sten (100-300 mm)

Gydebankens placering er delvist valgt grundet faldet, men i særdeleshed også fordi et gydestryg
her, vil give en oplagt formidlingsmulighed. Forstået således, at stisystemet og gangbroen gør det
meget nemt at observere gydende ørreder, og i kombination med en infotavle ved broen, er det
oplagt at informere de besøgende om Brende Å’s ørredbestand, vandløbsrestaurering m.m.
Tiltaget kan etableres uden at påvirke dræn eller afledningen af vand. Der må forventes en
vandspejlstigning på 10-15 cm ved lav vandføring umiddelbart opstrøms banken, mens stigningen
mindskes i takt med at afstrømningen stiger.
Økonomisk overslag for levering og udlægning af grus og sten: 20.000 kr. ekskl. moms.
3.1.2 St. 14.500 – 14.000 – Løsning af gydebanker inkl. supplerende gydegrus
På denne strækning vurderes der at være en del velegnet gydesubstrat, og hvis det ikke anvendes
kan det enten skyldes manglende gydefisk, men det kan også være, at materialet skal løsnes. I så
fald bør løsningen foretages i den sene del af efterået – dvs. lige inden gydningen.
En løsning af gydebankerne kan med fordel kombineres med, at der suppleres med udlægning af ca.
10-15 cm nyt gydegrus. Det vurderes, at der skal suppleres med ca. 15 m3 gydegrus (75 % 16 – 32 mm
og 25 % 32 – 64 mm).
3.1.3 St. 13.850 – 13.300: Gydebanker
Lodsejeren på Ålykkevej 9 er meget interesseret i at forbedre gydeforholdene langs hans
jord/ejendom, og vil sågar gerne selv etablere gydestrygene, såfremt kommunen kan levere
materialet. Det vurderes ikke umiddelbart, at der er decideret mangel på gydegrus i området, men
der er udvalgt tre steder, hvor der kan suppleres med nogle grusdynger (75 % 16 – 32 mm og 25 % 32
– 64 mm).
Første banke placeres i st. 13.820 – dvs. lige vest for ejendommen. Den næste banke placeres ca. i
st. 13.720. Den sidste placeres i st. 13.350, hvor der er et lille åbent stræk. Der anvendes 5 m3
gydegrus til hver af de to grusbunker oppe ved selve ejendommen. Derudover anvendes 10 m3 til
gydestryget ved st. 13.350. De to banker ved ejendommen laves ca. 5 m lange, mens den længst
nedstrøms laves ca. 10 m lang. Der lægges et lag på 25-30 cm grus ud, og med et fald på ca. 4-5 ‰ –
hvilket svarer nogenlunde til det generelle fald i området. Der suppleres med enkeltes skjulested
(128-256 mm) på bankerne – svarende til 2 sten pr. lbm.
Tiltagene vil medføre en mindre vandspejlsstigning, men grundet de ekstensive arealer, vil det ikke
få nogen betydning.
Prisoverslag for levering fa 20 m3 gydegrus: 12.000 kr ekskl. moms.
Såfremt materialet også skal udlægges bliver prisen ca. 15.000 kr.
3.1.4 St. 10.700 - 10.630
På dette stræk kan der med fordel tyndes lidt ud i bevoksningen langs venstre brink (den sydlige).
Det vurderes at være nok at fælde 5-7 træer, da der er tale om ret store løvtræer. Herved øges
lysindfaldet, og det må forventes, at der kommer lidt makrofytter og en større fysisk variation.
Enkelte af de fældede træer kan med fordel placeres i vandløbet.
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Umiddelbart er det svært at transportere tunge køretøjer helt ned til åen på den pågældende
strækning. Så hvis der er behov for at transportere træet væk kan det blive en udfordring, hvis det
ikke sker i en tør periode.

3.2

Søndergårde Bæk

Det vurderes ikke som oplagt at foretage tiltag på det øverste stræk fra st. 3.775 – 2.900 m. Årsagen
hertil er det begrænsede fald. Derudover er der flere steder en del træer i vandløbet, og arealerne
er meget ufremkommelige, så det vurderes at vandløbet på sigt, vil blive bedre.
3.2.1 St. 2.800 – 2.700 m:
Langs ejendommen Kronborg nr. 9 er der tidligere udlagt strømkoncentratorer i form af mindre
stendynger. De har haft den ønskede effekt, og skabt mere variation. Det er muligt at videreføre
denne restaurering ved at udlægge små dynger af gydegrus ca. fra st. 2.800 – 2.700 m. Der er tale
om ganske små dynger, med det formål at optimere gydemulighederne. Det bemærkes, at denne
del af vandløbet sandsynligvis er det øverste stræk, hvor faldforholdene tillader gydning af ørred.
Der anvendes 5 m3 gydegrus (80 % 16 – 32 mm og 20 % 32 – 64 mm), som fordeles i smådynger
strategisk ned over strækningen.
Prisoverslag for levering og udlægning: 10.000 kr ekskl. moms.
3.2.2 St. 2.400 – 2.300 m
På dette stræk er vandløbet meget kanaliseret og overbredt. Det resulterer i finkornet substrat og
lav vandenergi. Det vurderes oplagt at lave nogle strømkoncentratorer, der kan skabe en mere
markant strømrende og på sigt et mere slynget forløb. Dette kan gøres enten via dødt ved eller via
stendynger. Såfremt det er muligt, vurderes det mest oplagt at udlægge dødt ved fx mindre
trærødder skiftevis ved højre og venstre brink. Dette begrundes med, at bækken her løber igennem
et skovparti, og at jordbunden ikke indikerer, at der oprindeligt har været mange sten netop her.
Ved anvendelse af dødt ved fx rødder/stød, er det vigtigt, at disse forankres i brinken. Fx ved at
stammen graves ind i brinken. Mere info om restaurering med dødt ved/træ kan findes her:
https://www.envidan.dk/ekspertiser/natur-og-vandmiljoe/naturgenopretning
Såfremt det ikke er muligt at skaffe dødt ved, kan nogenlunde samme effekt opnås ved udlægning
af stendynger (3-4 sten i Ø100-300 mm) med ca. 5 m mellemrum og skiftevis langs højre og venstre
brink.
Uanset hvilket af de to tiltag der vælges, vil det kunne gøres for ca.15.000 kr ekskl. moms.
Tiltaget vil få en meget begrænset effekt på afvandingsforholdene, og da arealerne omkring
vandløbet er ekstensivt udnyttede forventes ingen negativ effekt på arealanvendelsen.
3.2.3 St. 2.100 – 1.800 m
På dette stræk er vandløbet helt udrettet og lidt ”overbredt”. Der projekteres en koncentration af
vandets energi ved udlægning af mindre stendynger skiftevis ved højre og venstre brink. Til
formålet anvendes sten i fraktionen 100-300 mm. De placeres i dynger af 5-8 stk. og med ca. 6
meters mellemrum – og gerne så evt. begyndende slyng understøttes.
Der anvendes 15 m3 sten til formålet. Adgangsforholdene er gode langs højre brink, så længe
tiltaget udføres i en tør periode. Det kan overvejes at supplere tiltaget med udlægning af lidt
gydegrus, der hvor strømmen koncentreres. Den optimale placering af gruset er dog nemmest at
klarlægge, når dyngerne har haft en effekt i nogle måneder.
Prisoverslag for levering og udlægning af sten: 25.000 kr ekskl. moms.

Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.: +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05

Side 14 af 16

Stenene udlægges under hensyntagen til de mange dræn på strækket. Tiltaget vil ikke påvirke
afvandingen nævneværdigt, hvorfor det vurderes at kunne implementeres på trods af
drænudløbene.
3.2.4 St. 1.700 – 1.500 m
Ved st. 1.700 løber Søndergårde Bæk ind i et nyt skovparti. Ved besigtigelse lå rigtig mange
mellemstore træer på tværs af vandløbet, dog uden at nå ned i vandløbet, da det hvilede på de to
kronekanter (Figur 2-9). Der projekteres et tiltag, hvor de væltede træer anvendes til at øge
mængden af dødt ved i vandløbet. Dette gøres ved manuelt at gennemgå strækket med en
motorsav, og save de væltede stammer over, sådan at de delvist kommer til at hvile på
vandløbsbunden fremfor på kronekanten. Dette vil skabe mere variation, en begyndende
”selvrestaurering” samt langt flere skjul for fisk og smådyr.
Det vil kun have en meget begrænset effekt på afvandingen, og da arealerne er ekstensivt
udnyttede forventes det ikke at påvirke anvendelsen i negativ retning.
Økonomisk set koster tiltaget en arbejdsdag for 1-2 mand og en motorsav. Det vurderes umiddelbart
som mest oplagt, at dette gennemføres af kommunens åmænd eller ”Vej og Park”.

4.

Realiseringspotentiale og prioritering

Nærværende afsnit har til formål at opsummere og prioritere indsatserne, og derved give Assens
Kommune et overblik over, hvor eventuelle midler til restaurering anvendes bedst. I Tabel 1 præsenteres de gennemgåede tiltag. De er listet i prioriteret rækkefølge. Det er i høj grad en subjektiv
vurdering, på baggrund af en vægtning mellem, økonomi, biologi, adgangsforhold m.m.
Det vurderes dog, at den største effekt på vandløbets fysiske forhold kan opnås i Søndergårde Bæk
og særligt på strækningen fra 2.100 – 1.500 m. Derfor er de to indsatser på dette stræk prioriteret
højest.
Tredjeprioritet er gydebanker i Brende Å på strækket st. 13.850 – 13.300 m. Det begrundes med, at
her er en lodsejer, der aktivt ønsker at lægge materialet ud, dvs. at man for et meget begrænset
beløb kan skabe 3 nye gydelokaliteter. Dog er effekten kun sat til ”middel”, hvilket skyldes, at der
generelt er fine gydeforhold i Brende Å, så mere overordnet set ændrer tiltaget ikke forholdene
markant.
Fjerde prioritet er stryget ved Aarup (st. 16.020). Baggrunden herfor er ikke, at forholdene er
optimale til et gydestryg. Dog vurderes det som muligt at skabe gydemulighed i et område, hvor der
ellers er sandbund. Derudover har det også vægtet noget, at det er muligt at skabe en rekreativ
interesse for projektet ved at kombinere gydestryget med en formidlingstavle langs
gangbroen/hjertestien.
Indsats-id henviser til indsatsens id på det tilhørende GIS-lag. Her er også indtastet en række
informationer om de enkelte indsatser. De enkelte indsatsers id fremgår desuden af Figur 4-1.
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Tabel 1 Skematisk præsentation af tiltagene. De er listet i prioriteret rækkefølge. S=Søndergårde Bæk,
B=Brende Å
Indsatsid

Station
(m)

Tiltag

Effekt
(1 stor, 2 middel,
3 begrænset)

Økonomi
(DKK, ekskl.
moms)

Adgangsforhold
for maskiner

S2

2.100-1.800

Stenudlægning

1

25.000

Gode

S1

1.700-1.500

Dødt ved

1

<10.000

Dårlige

B3

13.850-13.300

Gydegrus

2

12.000

Gode

B1

16.020-16.005

Gydegrus

2

20.000

Middel

B2

14.500-14.000

Løsning af
gydestryg +
udlægning

2

25.000

Middel

S4

2.800-2.700

Gydegrus

3

10.000

Middel

S3

2.400-2.300

Dødt ved

3

<15.000

Dårlige

B4

10.700–10-630

Træfældning

3

10.000*

Dårlige

* Prisen er uden transport af træet ud af området.

Det bemærkes at prissætningen er baseret på gennemsnitlige erfaringspriser fra lignende
restaureringer. Dog er der ofte meget store udsving på prisen for udlægning af sten og grus i
vandløb.

Figur 4-1 Oversigtskort med de enkelte indsats-id’er.
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4.1

Konklusion

Generelt er indtrykket af de ca. 14 km gennemgåede vandløb, at de fysiske forhold overordnet set
er gode – og på lange stræk endda rigtig gode. Dette afspejles også i de forholdsvis simple indsatser,
der er projekteret og i prioriteringen af dem. De højest prioriterede indatser er beliggende i
Søndergårde Bæk, hvilket er et resultat af, at de fysiske forhold generelt er lidt ringere her, end
det er tilfældet i Brende Å
Som beskrevet kan det undre, at fiskebestandene ikke er bedre i Brende Å – særligt i den øverste
halvdel af strækket. Det kunne være interessant at undersøge årsagerne til dette. Evt. i form af elbefiskninger af udvalgte stræk og gerne i kombination med implementering af projekttiltag.
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