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Lige så nærværende træer, især ask og el, er 
ved naturlige, små vandløb i vores klimare
gi on, lige så fraværende har de været i vores 
forberedelser af vandplanerne. De dukkede 
dog op i Natur og landbrugskommissionens 
rapport (2013) under den i øvrigt meget 
ud mærkede anbefaling 9: Tidssvarende for
valtning af vandløb, s. 34. Men et lidt overra
skende budskab var: ”Vi mangler bedre viden 
om manglende skyggegivende bevoksnings 
betydning for den aktuelle miljøtilstand i 
vand løbene.”

Den melodi er ligesom hørt før, og det 
kunne man nok sige en del om. Men her skal 
lejligheden stedet bruges til at repetere et lille 
udvalg af konkret, let tilgængelig og ret ind
lysende viden om elletræer og anden skyg ge
givende plantevækst, der umiddelbart kan ud
nyttes i vores forvaltning af vandløbene. Der 
er tilstrækkelig, operationel viden til at an
ven de de skyggende træers og bredplanters 
potentiale til at regulere grødevækst og til at 
forbedre de økologiske og fysiske forhold i 
vandløbene. Det er en viden, der, som det 
hedder i dag, er evidens baseret (fx Dawson 

et. al. 1978, KernHansen m fl. 1980, Jorga et. 
al. 1982, Mandel 1995), og den er gjort opera
tionel gennem vandløbsmyndighedernes erfa
ringer (fx Christiansen et. al. 1987, Næstved 
kommune 2008, Tent 2011, 2013). 

En debatartikel i Vand & Jord (Larsen 2012) 
var et tiltrængt skridt videre for atter at få el
letræerne i spil, først og fremmest som et 
mid del til at kontrollere grødevæksten. Heri 
er henvist til de arbejder, som Ulrich Kern
Hansen og Hugh Dawson gennemførte her
hjemme i 1970erne.

Vi havde for over 30 år siden viden nok til 
at overbevise lovgivere om, at ”skyggegivende 
bevoksning”, herunder elletræer, skulle med 
som en ny paragraf i Vandløbsloven af 9. juni 
1982, se boks 1. Den ”erstattede” tidligere be
stemmelser om, at træer ikke må stå i vejen 

for de rendegravere og mejekurve, der hær
ge de vore vandløb, da skatteyderne skulle 
betale for landbrugets afvanding efter lovrevi
sionen 1963. Den onde cirkel med øget grø
devækst blev startet her. Yderligere blev også 
rørgræs og andre bredplanter slået, hvor de 
før havde givet skygge over de små vandløb, 
hvori pragtnymferne udfoldede sig, og hvor
fra der dryssede græshopper og dværgmus 
ned til sultne ørreder. 

Miljøstyrelsen (1980) præsenterede viden 
nok til, at Amter og kommuner valgte at ud
nytte muligheden for at undlade at slå plan
tevæksten på bredden, og nogle steder valgte 
man at (gen)plante elletræer (Figur 1), Mulig
hederne er langtfra udtømt. De er med held 
og entusiasme brugt i Nordtyskland (Tent 
2011, 2013), hvor man også tidligere havde 

Elletræet: Mangelfuld viden  
– eller uvidenhed

Netop nu debatterer vi i Vandløbsforum, hvilke virkemidler, der skal 

forbedre  vore vandløb. Med elletræerne som eksempel fortælles 

her, at ”manglende viden” er en dårlig undskyldning for forsinke de 

nødvendige handlinger. Vi behøver ikke at opfinde den dybe taller

ken en gang til. Der er viden og erfaringer nok at støtte sig til, både 

herhjemme og udenlands.

Bent Lauge Madsen

Boks:1
VLL § 34: ”Vandløbsmyndighe-
den kan for at begrænse grøde-
væksten...foretage beplantning 
langs offentlige vandløb, lige-
som det kan påbydes bredejer-
ne at bevare skyggegivende ve-
getation.”  

Figur 1: Elle- og asketræer er plantet i grupper og som solitærtræer i Køge Å ved Regne-
mark 1987 (personlig oplysning fra K. Schrøder-Thomsen)
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fældet træerne. 
Fraværet af dette virkemiddel til gode øko

logiske forhold i vandplanerne er besynderlig. 
Elletræer kan, ud over at holde grøden nede, 
være et godt virkemiddel til at genskabe gode 
økologiske forhold, især i små vandløb. I VRD 
er det vandløb under 2 m bredde, mens det i 
andre sammenhænge i Danmark har været 2,5 
m. VRD arbejdsgrupper i EU har i en tidlig fa
se arbejdet med muligheden for at inkludere 
elletræer langs vandløb som et økologisk ele
ment, bl.a. i et konkret projekt i spanske Gali
cien (A. Meulengrath Olsen, personlig med
delelse 2013). Dette kom dog, uvist af hvilken 
grund, ikke ind i det endelige resultat, ej hel
ler i vore vandplaner. Direkte spurgt, hvorfor 
elletræer som virkemiddel ikke var overvejet i 
vandplan 1 (Bøtcher 2012) svarede Natursty
relsen: ”Fordi ingen af vore faglige rådgivere 
havde peget på det.” 

  
Elletræer og vandløbets økosystem
En nærliggende indvending mod beskyggede 
vandløb kunne være, at der så kommer for lidt 
lys ned til de grønne planter, som er starten 
på fødenettet. Først skal det slås fast, den le
vende grøde, med ganske få undtagelser, ikke 
spises af smådyrene. Men grøden er underlag 
for bl.a. kiselalger, som smådyrene spiser. Så 
det er korrekt, at med øget skygge mindskes 
både den grødeoverflade, som kiselalger ne 
sider på, og kiselalgernes lysbetingede pro
duk tion af organisk stof. Det mærkes på 
pro duktionen af smådyr og på produktionen 
af ørreder. For over 60 år siden viste Allen 
(1951) i sit klassiske arbejde i Horokiwi floden 
på New Zealand, at der var en markant større 
ørredproduktion i lysåbne end i beskyggede 
strækninger. I andre New Zealand vandløb 
fandt Hopkin (1976) at der blev produceret 
24 x større smådyrsbiomasse på lysåbne 
end på beskyggede strækninger. De lysåbne 

vandløb er mere eller mindre autotrofe, dvs. 
det organiske stof produceres i vandløbet, i 
hvert tilfælde forår og sommer. 

Men dyrelivet kan også være rigt i de be
skyg gede vandløb som fx i skovbække. Aller
ede 1960erne blev man klar over, at fødenet
tet her starter uden for vandløbet (Hynes 
1970, Madsen 1974, Iversen et al 1977). Føde
grundlaget er døde blade, der ender i vandlø
bet. Disse vandløb er heterotrofe. Det er ikke 
ringe føde, der tilbydes de små dyr nederst i 
fødenettet, under forudsætning af, at det er 
de ”rigtige” blade. Her er ellebladene helt i 
top, fulgt af ask og, noget længere nede af 
rangstigen, bøg. Fx øgede en slørvingelarve 
(Nemoura flexuosa) sin daglige vådvægt med 
3,8% når den spiste elleblade, mens den kun 
blev øget med 2,3% med bøgeblade. Slørvin
gen Brachyptera risi, der skraber biofilmen af 
overfladen af stenene (se boks 2), øgede sin 
daglige vådvægt med 3 % når den skrabede 
bio film med svampe og bakterier i beskyg
ge de strækninger, mens den steg til over det 
dobbelte når kunne skrabe kiselalger af sten 
på en lysåben strækning.

Løv fra fx eg, pil og nåletræer er dårlig føde. 
Det er noget med kemi, både næringsstoffer, 
ligninholdigt støttevæv og giftige forsvarsstof
fer. Døde elleblade er rige på kvælstofforbind
elser, sandsynligvis fordi de kan danne dem 
selv med symbiose med kvælstoffikserende 
Frankia actinomyceter. Andre træarter trækker 
før lovfald disse kostbare stoffer ind i træet, så 
de er i beredskab til næste løvspring. Små dy
rene er ikke i tvivl: Får de valget mellem flere 
slags blade, ender de i løbet af kort tid (timer) 
ved el. Dog kan kun få smådyr udnytte de 
stof fer, der er tilbage i de døde blade. Men 
bladene er føde for svampe, der kan nedbryde 
bladets cellulose og andre komponenter. Og 
de kan, sammen med bakterier, hente opløste 
organiske stoffer, som i øvrigt også kommer 

fra de døde blade, ind fra vandet. Alt det er i 
dag fælles forståelsesgrundlag i faglitteraturen, 
fx Dobson 2008. 

Elletræet og fysiske forhold
De døde blade (og henfalden grøde) har 
en nøglerolle i vandløb. Det forudsætter, at 
tilstrækkelig mange af dem forbliver i vandlø
bet og ikke bare skyller væk. Det klarer elle
træet også: Grene knækker, stammer vælter 
og lægger sig på tværs. I disse naturlige fælder 
samles de døde blade (figur 2). Det er også 
vigtigt at fælderne er små, så der strømmer 
frisk vand igennem, og at de er jævnt fordelt 
gennem vandløbet. Her er strømlæ, skjul og 
fødesmådyr og ørredyngel. Disse naturlige, 
små dæmninger ser vi i skovenes og de ”for
ladte” ådales vandløb,  men ellers ikke mange 
andre steder. Ud fra flere brugersynspunkter 
er de ikke altid ubetinget ønskværdige. De 
bremser vandafledningen, og selv om de er 
fiskevenlige, er de ikke fiskerivenlige: Det er 
svært at svinge fiskestangen. 

Dødt træ kan være et godt, billigt og na tur
ligt alternativ til sten, når man skal fremkalde 
varierede fysiske forhold i forarmede vandløb. 
Der er gode eksempler i Tent 2011 og 2013, 
der uden videre kan overføres til vore vand
løb. 

Døde træstammer kan også med fordel bru
ges som nødløsning, når fysiske forhold skal 
forbedres i problematiske vandløb, fx med 
sandvandring. Her vil sten og grus let blive 
overdækket. Men træstammer af forskellige di
mensioner kan placeres på langs, så de er 
hævet over sandbunden. Her er skjul for ørre
der, og der er et fast underlag for smådyr. De
res arts og individantal blev i et forsøg, ikke 
uventet, hævet med henholdsvis en faktor 2 
og 5 (Schoen 2013). Det et simpelt og billigt 
virkemiddel til at hæve DVFI, omend det stri
der imod vores ideale princip om at behandle 

Figur 2: Døde blade fanges i naturlige fælder, dannet af grene. Figur 3: Elletræer danner en korridor ved Granslev å. Den blev reg-
uleret omkring 1950, men store dele af ådalen har ligget hen i natur-
tilstand i op til et par årtier.  Der er væltede elletræer i åen, men 
endnu holder de intakte træer åen fastlåst i det regulerede løb.

Elletræer
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symptomer i stedet for at helbrede proble
met. Uanset at dette virkemiddel er specifikt 
er nævnt i Vandløbsloven (§ 37 stk. 1 punkt 3) 
fandt det, ligesom elletræerne, heller ikke vej 
til vandplan 1. 

Også uden at de døde elleblade kan holdes 
tilbage i små grenfælder og komme vand lø be
nes smådyr til gode, er det værd at satse på el
letræet som virkemiddel til at forbedre de 
økologiske forhold: Skyggen holder vandet 
køligt og iltrigt om sommeren. Reduktionen i 
grøde og alger mindsker iltdyk om natten. 
Rødderne stabiliserer bredden, og hvor de er 
fritskyllede, er der skjul for ørreder og under
lag for smådyr. Elletræerne er økologiske en
treprenører som kan være med til at forme 

vandløbet. Men de kan også fastholde en ud
rettet form og hindre en naturlig genslyng
ning (figur 3).

Over vandet er elletræerne hjemsted for 
vandløbsinsekternes voksne stadier. Hertil 
kommer, at de er et værdifuldt bidrag til om
givelsernes biodiversitet: Få træer er vært for 
så rigt et liv, både på de grønne blade og i de 
mørnede stammer (for en populær oversigt, 
se Madsen 2013). Ligesom fra anden overhæn
gende plantevækst kan der komme et bety de
ligt fødetilskud til åens fisk (Kawaguchi et. al. 
2001, Dahl 1962: En indvending mod træerne 
kan være, at de er udkigspost for krager, der 
spejder efter engfuglenes reder på græssede 
enge.

Regulering af grøde.
Den fulde udnyttelse af elletræernes rige 
øko logiske potentiale hører i Danmark nok 
kun hjemme i de små vandløb, hvor naturen 
kan råde. I fremtidens prioriteringer af vore 
vandløb bør de have deres, forhåbentligt 
rummelige, naturlige plads, hvor grene og 
væltede træer kan få lov at blive liggende. 

For meget skygge kan fjerne al grødevækst. 
Selv om elletræernes frie rødder er et anstæn
digt bidrag til vandløbets fysiske kvalitet også 
i sådanne vandløb (figur 4), så er en passende 
mængde grøde et ønskeligt økologisk ele
ment. De er en værdi i sig selv. De er økolo
giske entreprenører, som former vandløbet. 
De skaber skjul og strømlæ for ørreder. De er 
underlag for smådyrene, der lever af biofil
men her. Grødebanker, bl. a. af vandranun
kel, kan ligesom de før nævnte grendæmnin
ger, holde blade og døde, afrevne grøderester 
tilbage, så de ikke ender i søens og fjordens 
mudderbund, men udnyttes inde i vandløbets 
økosystem. 

Kunsten er at finde en passende beskyg
ning. Det var, hvad Ulrich Kern Hansen’s og 
Hugh Dawson´s projekt gik ud på: Hvad er 
den optimale skygge, hvis vi skal tilgodese 
både afvanding og miljø?

Projektet havde to spor. I den ene del blev 
lysindstråling og grødemængde målt under 
forskellige beskygningsgrader, både fra træer 
og fra urter, og i forskellige vandløbsbredder 
og dybder. Den anden vej var eksperimentel: 
Store trærammer blev beklædt med plasticfo
lie og plasticnet af forskellige maskestørrelser 
og dermed forskellig reduktion af indstråling. 
De blev lagt over grøderige strækninger af 
bl.a. Fjederholt å, og grødetilvæksten blev 
fulgt.

Begge tilgange viste, at der var en meget 
pæn (signifikant) omvendt proportionalitet 
mellem beskygningsgrad og grødemængde, i 
hvert tilfælde for vandranunkel, vandpest og 
kruset vandaks. Som illustration (figur 5) er 
valgt den forenklede, der blev formidlet til 
amter, kommuner og Folketinget.

Den korte konklusion af projektet var, at 
ved at halvere indstrålingen til vandløbets 
overflade i forhold til det helt lysåbne vand
løb, vil man få en halvering i grødemængden, 
der tilgodeser både afvanding og miljø. Den 
lidt længere konklusion er, at det kan være 
halvdelen plus/minus noget mere, afhængig 
af vandløbet bredde, dybde, brinkhøjde, ori
entering, af grødearter, af år til år variationer, 
og af de subjektive brugerønsker. For megen 
skygge kan fx favorisere den lidet ønskelige 
vandpest på bekostning af mere ønskværdige 
arter.

Ved små vandløb kan bredplanterne give Figur 4: Elletræet forbedrer vandløbets fysiske forhold markant. Akvarel Lars Østergaard. 

Elletræer
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tilstrækkelig skygge, i mellemstore og store 
vandløb må der buske og træer til, fortrinsvis 
på sydeksponerede sider. Dawson et al 1978 
har præsenteret en konceptuel model over 
beskygningsstrategi, der er vist i en forenklet 
form i figur 6. 

Samme resultater og samme konklusioner 
er indhentet i det tidligere Østtyskland (Jorga 
et al 1982) og i Estland (Mandel 1995). Både 
de danske og de tyske undersøgelser anbefa
ler, at man af hensyn til de økologiske forhold 

veksler mellem beskyggede og lysåbne stræk
ninger. Fx anbefaler Dawson (1978) at den 
skyggende vegetation afbrydes over en 20 
meter strækning for hver 70 meter beskygget 
strækning. De åbne strækninger kan passen de 
placeres nær drænledninger, så de ikke luk
kes af rødder, der finder vej gennem spræk
ker.

Det er ikke ligegyldigt, hvilke træer man 
væl ger. Ask og el er nærliggende, fordi de kan 
tåle at stå med rødderne i vand. Men der er 

andre muligheder, og her kan man trække på 
de rige erfaringer, vi har med læplantning. 
Det er vigtigt at undgå arter, som fx pil, der 
breder sig ud i vandløbet og lukker det: ” El 
skaber vandløb, pil skaber mose.”

Et spørgsmål, der uvilkårligt vil blive stillet 
er, om ikke de døde blade forurener vandlø
bet. Jo, hvis der er for mange. En tæt træ
vækst (bøg) kan levere 230  300 g blade (tør
vægt) pr m2 pr år (Iversen et al 1977). Dawson 
1976 fandt, at denne tilførsel er af samme 

Boks 2: Et elleblads kringlede  vej  gennem den  mørke efterårsbæk
 
Når bladet ender i vandet, lækker opløste 
organiske stoffer (DOM) ud. I turbulent 
vand kan noget af det flokkulere til fine 
partikler (FPOM). Overfladen af dem bli-
ver befolket med bakterier og svampe 
(prikker). De fanges og udnyttes af filtre-
rende smådyr (fx kvægmyglarven).
   Bladet indgår på yderligere to måder i 
fødenettet. Nogle smådyr (fx ferskvand-
stangloppen) gnaver af bladet, hvis næ-
ringsstoffer de delvis kan udnytte. Men 
bladets væsentligste næringsværdi er 
den biofilm af bakterier, svampe og en-
cellede dyr, der sætter sig på det. De to 
første udnytter både vandets opløste og 
bladets faste, organiske stof. Nogle små-
dyr (Fx visse slørvinger, ikke vist) udnyt-
ter denne biofilm ved at skrabe overfla-
den.  De ufordøjede bladrester, tømt for 
biofilm, kommer ud som fint partikulært 
materiale (faeces). Det rekoloniseres hur-
tigt af mikroorganismer, som udnyttes af 
de filtrerende smådyr. 
   Også overflader af sten og træ koloni-
seres af en biofilm (SOL, sten-organisk 
lag).  På en hel glat sten (eller en glaspla-
de) i strømmen sætter sporer af Hypho-
mycet-svampe sig fast.  De ligner meget 
små udgaver af partisansøm, og fra dem 
breder hyfer (svampetråde) sig som et 
netværk ud over stenen. Heri fanges de 
fine bladstumper fra fx ferskvandstang-
loppens faeces (Madsen 1972). Bakterier 
kommer til, og de udskiller klæbrige mu-
co-polysaccarider, som danner en matrix, 
der indhyller lagets mikro-økosystem 
(Dobson et al 2009). Dette lag udnyttes 
af fx huesneglen, der skraber med sin 
raspetunge.

Madsen BL 1972: Detritus on stones in 
small streams. Proceedings of the IBP-
Unesco symposium on detritus and its 
role in aquatic ecosystems. Pallanza, Ita-
ly, May 23-27: 387-403.

Elletræer

CPOM/FPOM: Grove (C) og fine( F) organiske partikler. DOM: Opløst organisk 
stof. SOL: Organisk lag (biofilm) på sten. Prikker: Mikroorganismer.
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Figur 5: Forenklet sammenhæng mellem beskygningsgrad og grø-
demængde. Fra Miljøstyrelsen 1980.

Figur 6: Forenklet oversigt over den optimale skyggegivende vege-
tation ved forskellige vandløbsbredder. Fra Kern-Hansen1981 (æn-
dret). 

størrelsesorden som det, der kan komme fra 
henfaldende grøde. Men da grødemængden 
falder i takt med, at beskygningen fra løv fæl
dende træer stiger, sker der ingen væsentlig 
ændring i nettotilførslen af organisk stof 
(Jorga et. al. 1982).

Konklusion.
Om det er uvidenhed, eller mere gustne over
læg, der ligger bag udsagnet om den mangel
fulde viden om elletræer, og bag deres fravær 
i 13 års VRD forberedelser, har jeg ingen viden 
om. 

Der kunne foreslås mange spændende 
forsk  ningsprojekter, som kan forbedre vores 
viden om vandløbene, også om elletræer og 
anden skyggegivende plantevækst. Men de 
bør vælges med særlig omhu, når forsk nings
midlerne er små. Der er påtrængende opgaver 
nok at bruge dem til. Lad os starte med at se 
på, hvad vi ved, i stedet for hvad vi ikke ved. 
Næste trin er at se, om vi kan handle ud fra 
det vi ved. Og først da kan vi vurdere, om det 
er nødvendigt med ny forskning for at komme 
videre. Der er ingen tvivl om, at vi kan blive 
klo gere på, hvordan vi kan udnytte den skyg
gegivende plantevækst i vandløbene. Men der 
er ingen grund til at forsinke den fortsatte ind
sats med nye forskningsprojekter, når vi har 
viden og erfaringer nok til at handle hen
sigtsmæssigt. Der er stærke kræfter, der er 
parat til at vil udnytte udsagn om mangelfuld 
viden for at udsætte handlinger. Og de har 
som regel held til det. 

En værdifuld og nyttig indsats burde samle 
vore vandløbsmyndigheders mange års erfa
ringer fra det praktiske arbejde. Dette arbejde 
har været præget af det, som nu afdøde Poul 
Harremoes kaldte ”Den empirisk, iterative 

metode” (Harremoes et al 2001). Indsatsen 
bygger på viden, der udvikles og ændres un
der virkelighedens prøver. 
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