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De undersøgte bassiner har det til fælles, at 
de er blevet etableret inden for de seneste 
4-7 år, at de er permanent vandfyldte (såkaldt 
våde bassiner) og at vanddybden ikke er sær-
lig stor. Dertil kommer, at alle bassinerne er 
omgivet af grønne arealer. Men derudover er 
de vidt forskellige med hensyn til størrelse og 
teknisk udformning. Nogle har således sepa-
rate sandfang, mens sandfanget i andre er en 
integreret del af bassinet.

Stort naturpræg
Når talen falder på regnvandsbassiner, tænker 
mange mennesker på tekniske anlæg med 
ringe æstetiske kvaliteter og begrænset natur-
indhold. De 6 undersøgte regnvandsbassiner 
i Silkeborg adskiller sig på afgørende vis fra 
dette billede.

Både udformningen og omgivelserne gør, 
at alle bassinerne på afstand mere ligner vand-
huller eller småsøer end de tekniske anlæg, de 
rettelig er, se figur 1. Og selv når man kommer 
tættere på, har bassinerne meget til fælles med 
vandhuller og småsøer i det åbne land.

Veludviklet vegetation
En af de ting, der giver bassinerne det største 
naturpræg, er den store forekomst af vand- og 
sumpplanter.

Blandt vandplanterne er én art - svøm-
mende vandaks - helt dominerende og fore-
kommer i næsten alle bassinerne. I flere af 
dis se dækker dens flydeblade således op mod 
90 % af vandfladen, se figur 2.

Årsagerne til at netop denne art optræder 
med så stor hyppighed og med så høje dæk-
ningsgrader er formodentlig flere. Først og 
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Det er velkendt, at nyanlagte småvande hurtigt koloniseres af plan-

ter og dyr. 6 våde regnvandsbassiner i Silkeborg by giver et indblik i, 

hvad man kan forvente. De er alle anlagt som tekniske områder og 

udformet med øje for rekreativ værdi, og de har alle været genstand 

for en bemærkelsesværdig naturlig indvandring af både planter og 

dyr fra omgivelserne. Om end også menneskelig mellemkomst har 

haft indflydelse på det biologiske indhold.

fremmest er svømmende vandaks en af de 
mest almindelige og udbredte vandplanter - 
det er derfor ikke overraskende, at netop 
denne art optræder med så stor hyppighed 
blandt bassinerne. 

Dernæst klarer den sig erfaringsmæssigt 
godt i næringsrige vandhuller og småsøer. Og 
endelig synes den at kunne klare de fluktuer-
ende forhold i regnvandsbassiner bedre end 
mange andre arter. Sidstnævnte skyldes 
formo dentlig især, at dens flydeblade gør den 
næsten uafhængig af vandets klarhed: så 
læn ge vanddybden tillader den at sende skud-
dene helt op i overfladen og dér danne tæp-
per af flydeblade, vil den ved normal vand-
stand få det nødvendige lysindfald direkte på 
bladene. De almindeligvis kortvarige hændel-
ser med høj vandstand og uklart vand i for-
bin delse med nedbør synes i den sammen-
hæng at være uden afgørende betydning for 

plantens trivsel.
Med dækningsgrader på op mod 90 % 

svømmende vandaks er der i sagens natur be-
grænsede muligheder for forekomst af andre 
vandplanter, og i de tættest bevoksede bass-
iner er der da heller ingen eller kun meget 
begrænset forekomst af andre arter. Men i de 
bassiner, hvor svømmende vandaks kun dæk-
ker en del af vandfladen eller slet ikke fore-
kommer, har andre arter mulighed for at få 
plads og lys nok til at kunne danne bevoks-
ninger. Det drejer sig dels om almindelige 
arter som almindelig vandpest, liden vandaks 
og enkelt pindsvineknop, men derudover 
også om mindre almindelige arter som smal-
bla det vandstjerne og spæd pindsvineknop 
samt den sjældne art småfrugtet vandstjerne, 
se figur 3.

Alle de nævnte arter er sandsynligvis ind-
vandret til bassinerne ad naturlig vej. Til gen-
gæld må forekomster af nøkkerose (både 
hvide og rødlige former) og krebseklo ses 
som resultat af menneskelig mellemkomst. 
Hvad enten det drejer sig om bevidst udsæt-
ning for at forskønne bassinerne, eller det 
drejer sig om ”nænsom” bortskaffelse af til-
oversblevet materiale fra havebassiner o.l., så 
er det lidet sandsynligt, at disse arter og 
former er indvandret ad naturlig vej.

Som vandhuller og småsøer i det åbne land 
huser også regnvandsbassinerne i Silkeborg 
by forskellige arter af sumpplanter. Det drejer 
sig fortrinsvis om almindelige arter som 

Figur 1. Udsigt over et regnvandsbassin, anlagt i randen af en eksisterende skov og med 
udtalt karakter af naturlig småsø.
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bredbla det dunhammer, smalbladet dunham-
mer, almindelig sumpstrå, lyse-siv, grenet 
pindsvineknop, tagrør og manna-sødgræs. I et 
enkelt bassin er der tillige forekomst af den 
mindre almindelige by-skræppe.

Bredbladet dunhammer er den mængde-
mæssigt dominerende art blandt de registre-
rede sumpplanter. I et enkelt bassin dækker 
bevoksninger af bredbladet dunhammer så-
ledes op mod en tredjedel af bassinets areal. I 
modsætning til de øvrige arter af sumpplanter 
vokser den i flere af bassinerne ikke kun i 
bred zonen, men også ude på bunden. Denne 
udbredelse hænger utvivlsomt sammen med, 
at bassinernes dybde er for ringe til at forhin-
dre planterne i at vokse i de centrale dele af 
bassinerne.

Tagrør forekommer kun i et enkelt af de 
undersøgte bassiner, og endnu kun i ringe 
mængde. Den er i endnu højere grad end 
dunhammer i stand til at vokse overalt på bas-
sinernes bundflader, og har derfor potentialet 
til med tiden at dække alle bundfladerne.

Endelig skal det nævnes, at der i randen af 
alle bassinerne er begyndende opvækst af 
træ er (rødel) og buske (forskellige arter af 
pil). Selvom der ved nogle bassiner er udplan-
tet buske og træer, synes de forekommende 
buske og træer for en stor dels vedkommende 
at være resultat af naturlig indvandring.

Speciel fauna
Mens vegetationen i alle bassinerne er præ get 
af naturligt indvandrede danske arter, for-
holder det sig i flere af bassinerne omvendt, 
når man ser på faunaen.

I to bassiner er det mest iøjnefaldende fau-
naelement således tusindtallige bestande af 
guldfisk (sølv-karuds), se figur 4, og i et en-
kelt bassin er det nogle få, store individer af 
koi karper.

Det kan ikke med sikkerhed siges, hvordan 
disse prydfisk er havnet i regnvandsbassin-
erne, men det er overvejende sandsynligt, at 
de er blevet udsat af mennesker, der har fået 
fisk i overskud, eller som har ønsket sig at 
skille sig af med fisk på ”nænsom” vis.

De to bassiner med forekomst af store be-
stande af guldfisk tyder på, at bassinerne dels 
er velegnede levesteder og dels er gode yng-
lelokaliteter, idet det er lidet sandsynligt, at 
der er udsat tusinder eller endog titusinder af 
individer. Hvorvidt de få koikarper også vil 
kunne danne bestande, er endnu uvist, idet 
der ikke er registreret unge individer.

Fiskene har i kraft af deres meget store an-
tal en afgørende indflydelse på den øvrige 
fau na i bassinerne, idet de i udstrakt grad le-
ver af de smådyr, der naturligt vil kunne leve i 
bassinerne. Hvortil kommer, at de har stor 

indflydelse på bassinernes funktion som yng-
levande for padder, idet fiskene også gerne 
æder de fleste paddearters larver (haletud-
ser), ikke mindst salamandernes larver.

Selvom der ikke er gennemført målrettede 
undersøgelser af paddefaunaen, synes denne 
dog påvirket af fiskene, idet der ved de to 
bassiner med guldfisk var enten ingen unge 
padder i de nære omgivelser eller kun unge 
skrubtudser - skrubtudse er nemlig mindre 
følsom overfor fisk end frøer og ikke mindst 
salamandre.

Kun i et enkelt bassin blev der registreret 
salamander, nemlig Bilag IV-arten (EF’s Habi-
tatdirektiv) stor vandsalamander. Den blev 
registreret i det bassin, hvor der også blev 
registreret koikarper. Sidstnævnte udgør med 
det aktuelt ringe antal individer næppe en af-
gørende trussel mod den fortsatte forekomst 
af stor vandsalamander, men hvis bestandens 
størrelse vokser, kan situationen hurtigt blive 
en anden.

Over og omkring flere af bassinerne var der 
på undersøgelsestidspunktet flere arter af 
guld smede.  Men også for denne iøjnefal-
den de gruppe af smådyr skønnes fiskene at 
have betydning, idet den største tæthed og 

diversitet af guldsmede blev registreret ved 
det bassin, hvor der tilsyneladende endnu 
kun forekommer få koikarper.

Bassinernes funktion 
De undersøgte regnvandsbassiner vidner med 
stor tydelighed om, at hverken den vekslende 
hydrauliske belastning eller kvaliteten af det 
vand, som bassinerne modtager, er til hinder 
for et ganske rigt og veludviklet plante- og 
dyreliv. Det kan ganske vist ikke udelukkes, 
at både plante- og dyrelivet er påvirket af 
både den hydrauliske belastning og af vand-
kvaliteten, men påvirkningen synes på det 
foreliggende grundlag at være langt mindre 
end forventet i et teknisk anlæg.

Spørgsmålet er så, om det biologiske ind-
hold er til hinder for at anlæggene fungerer, 
som de er planlagt at skulle. Bassinernes 
primære funktion er nemlig at forsinke af-
strømningen af regnvand og at rense dette 
gennem tilbageholdelse, sedimentation, ad-
sorption og absorption.

Til det er der at sige, at funktionen frem til 
i dag ikke har været hæmmet - først og 
fremmest af den veludviklede vegetation. Det 
forholder sig måske nærmest omvendt, nem-

Figur 3. Veludviklede bevoksninger af småfrugtet vandstjerne. I længere tørvejrsperioder 
vokser planterne på delvis tørlagt bund, men de tåler også længerevarende vanddække i 
tilfælde af nedbør.

Figur 2. Meget tætte og store bevoksninger af svømmende vandaks
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lig sådan, at de veludviklede bevoksninger af 
især svømmende vandaks og dunhammer er 
med til at forårsage en effektiv sedimentation 
af de partikler, der bliver tilført med det til-
strømmende vand. Hvortil kommer, at vege-
tationens mange bladoverflader formodentlig 
skaber grundlag for veludviklede biofilm, der 
kan bidrage til rensningen af det tilstrøm-
mende vand. Hvilket i overensstemmelse 
med formålet med bassinerne er til gavn for 
de recipienter, som bassinerne afvandes til.

Fremtidsperspektiverne
Selvom det i dag er vurderingen, at bass-
inernes veludviklede vegetation spiller en 
positiv rolle for især sedimentationen af 
til ført partikulært materiale, så står det også 
klart, at sedimentationen med tiden udløser 

behov for oprensning af aflejret materiale. 
Ligesom der kan vise sig behov for at regulere 
mængden af vegetation, hvis denne på et 
tids punkt bliver begrænsende for bassinernes 
funktion.

Oprensning og regulering af vegetationen 
kan umiddelbart synes at være i modstrid 
med ønsket om at bevare og fremme bassin-
ernes biologiske indhold og naturkvalitet. 
Men det forholder sig sådan, at hvis man ikke 
med mellemrum oprenser bassinerne, vil de 
som følge af aflejret materiale, tab af vand-
volu men og tilgroning med sumpplanter med 
tiden miste de naturmæssige kvaliteter, som 
de åbenlyst besidder i den nuværende til-
stand. Det betyder bl.a., at især vandplanterne 
med tiden vil blive udkonkurreret af sump-
planterne, og at padder og smådyr vil miste 

ynglemuligheder og levesteder. Samtidig vil 
bassinerne gradvis miste evnen til at forsinke 
og rense regnvandet på grund af mindsket 
volumen og for stor hydraulisk belastning.

Udfordringen består derfor i at gennemføre 
den nødvendige oprensning og vedligehold-
else på en sådan måde, at man på den ene 
side opretholder den tilsigtede funktion, og 
på den anden side sikrer den fortsatte ek-
sistens af et veludviklet plante- og dyreliv.

De undersøgte bassiner giver grundlag for 
at antage, at det vil være muligt at gennem-
føre den nødvendige oprensning og vedlige-
holdelse på en sådan måde, at det ikke vil 
være i afgørende strid mod hverken beskyt-
telsen af bassinerne i medfør af Naturbeskyt-
telseslovens § 3 eller mod kravet om særlig 
beskyttelse af arter, der er omfattet af Habitat-
direktivets Bilag IV, eksempelvis stor vandsala-
mander. Tværtimod, så kan en skånsom og 
hensyntagende oprensning og vedligehold-
else være med til at bevare bassinerne som 
levesteder for både planter og dyr og som 
yng lelokaliteter for padder.

Det skal afslutningsvis nævnes, at de store 
mængder prydfisk, der aktuelt befolker nogle 
af bassinerne, vurderes at udgøre en større 
trussel mod både smådyr og paddelarver, end 
en skånsom vedligeholdelse gør. Og at løsn-
ing af dette fiskeproblem formodentlig er en 
vanskeligere opgave, end det er at tilrette-
læg ge og gennemføre en naturvenlig oprens-
ning og vedligeholdelse af bassinerne.

Bjarne Moeslund er biolog og projektleder i Orbicon | Leif 

Hansen A/S med speciale i vand- og vådområders natur 

og miljø. e-mail: BMOE@orbicon.dk.

Figur 4. Stor stime guldfisk i et af de undersøgte regnvandsbassiner.
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Biodiversiteten i kommende nr.
I dette årets sidste nr. af Vand & Jord har vi 
fået sammensat et tema – om mulig indsats 
overfor den ’monsterregn’, der er aktuelt her 
og mange andre steder. Det synes vi i redak-
tionen er blevet bragende godt, og vi takker 
forfatterne for deres bidrag. 

Om endnu et høj aktuelt emne: Biodiver-
siteten, set i kølvandet af det netop afholdte 
COP10 møde i Japan (se synspunkt i dette nr.) 
vil vi, i et kommende nr. bringe en række ar-
tikler.

Redaktionen / EDJ

Plantekongres 2011  
– produktion, plan og miljø
Hvordan sikrer vi biodiversiteten – både in-
den for og uden for Natura 2000-områderne i 
samspil med en moderne landbrugsproduk-
tion? En lang række regler, tilskudsordninger 
og plejetiltag giver muligheder for at fremme 
naturen, men sætter også begrænsninger for 
den traditionelle produktion. Er der nye veje 
at gå, hvor samspillet mellem produktion og 
naturhensyn forenes på en bedre måde? Og 
giver det mening at etablere konstruerede 
vådområder nu? 

Plantekongres 2011 er stedet, hvor alle in-
teressenter mødes for at sikre landbrugets ud-
viklingsmuligheder på et bæredygtigt grund-
lag, der samtidig forøger natur- og mil jø kva-

li teten til gavn for det omgivende samfund. 
Den store kommunale interesse for kon-
gressen har gjort, at den igen i år er udvidet, 
så der er to dage med endnu flere emner in-
den for natur, miljø, planlægning og udvik ling.

Kongressen er stedet for dine faglige opda-
te ringer og pleje af dit netværk. Oplagte ses-
sioner for natur- og miljømedarbejdere er  
f.eks. ”Naturpleje som driftsgren”, ”Barrierer 
og muligheder i Natura 2000-områder”, ” 
Værktø j er til at fastsætte reduktionsmål for 
fjorde” samt ”Konstruerede vådområder og 
drænfiltre”. 

Nordens største plantekongres finder sted 
d. 11.-13. januar 2011 i Herning Kongrescen-
ter, med ekstra stort fokus på det åbne land 
hhv. d. 12. og 13.januar.
Se hele programmet på www.plantekongres.dk.


