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De sidste 20 år er der brugt mange millioner 
kroner på forskellige restaureringsprojekter 
i vandløb rundt omkring i Danmark. Kun de 
færreste af disse projekter har gennemgået en 
egentlig effektvurdering før og efter anlægs
fasen, og derfor mangler en række spørgsmål 
at blive besvaret. Har projekterne haft den 
forventede effekt, og står effekten mål med 
de økonomiske midler, som er anvendt på 
projekterne? Det er vigtige spørgsmål, som vi 
er nødt til at forholde os til, når projekterne 
skal evalueres og i forhold til planlægning og 
prioritering af fremtidige indsatser. 

Inden kommunalreformen igangsatte 
Skjern Kommune og Ringkjøbing Amt en 
ræk ke naturgenopretningsprojekter ved Ga
ner Å. Projekterne blev efterfølgende overta
get og udbygget af RingkøbingSkjern Kom
mu ne. I dag er ca. 8,5 km af Ganer Å og ca. 1,2 
km af Kirkeåen blevet genslynget. Der er eta
bleret nye gydebanker for laksefisk, og åen er 
i videst mulig udstrækning lagt ud i de oprind
elige svingprofiler med naturlige høl og stryg
sekvenser. Ganer Mølle Dambrug er nedlagt, 
og Ganer Å er forlagt udenom dambruget, 
således at det naturlige fald er genetableret, 
og faunaen kan passere uhindret. Hele projek
tet blev gennemført i 4 etaper, og foregik i 
perioden fra 20062010 (se figur 1 og 2). Pro
jekterne er finansieret af RingkøbingSkjern 
Kommune, tidligere Skjern Kommune, Ring
kjøbing Amt samt EUmidler (Interreg.), VMP 

IIImidler (DFFE) og gennem midler fra stat
ens såkaldte ”miljømilliard”. 

Undersøgelsen
Allerede i 2008 iværksatte vi en effekt un der
sø gelse af projektets etape 1 af fuglelivet i de 

nye vådområder /1/, samt en undersøgelse af 
vandløbenes smådyrsfauna. Undersøgelsen af 
smådyrsfaunaen blev påbegyndt i maj 2008, 
hvor der på 10 stationer i Ganer Å (se figur 1) 
blev lavet Fysisk Indeks (DFI) samt udtaget 
og oparbejdet faunaprøver, der blev bedømt 

Genslyngning af vandløb –  
betydning for smådyr

RingkøbingSkjern Kommune har gennemført en undersøgelse af 

smådyrsfaunaen før og efter genslyngningen af Ganer Å og Kirkeåen. 

Undersøgelsen viste, at faldforholdene har stor betydning for effek

ten af restaureringen. På strækninger med gode faldforhold forekom 

signifikante stigninger i antallet af slørvingearter, rød og gullistede 

arter og DVFI. Effekterne udeblev på strækninger med lavt fald. 

Klaus Kevin Kristensen

Figur 1. Oversigtskort over stationer (røde og blå prikker) med tilhørende stationsnumre 
og etaper. På blå stationer er der udført DVFI og DFI både før og efter genslyngning, og på 
røde stationer kun efter genslyngning. ©Kort- og Matrikelstyrelsen.
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efter Dansk Vandløbsfauna Indeks (DVFI). 
Stationerne blev udlagt systematisk med 

samme afstand mellem hver station. 5 af dis
se stationer lå på den genslyngede strækning i 
etape 1 og 5 stationer lå på en strækning ned
strøms i etape 2, som endnu ikke var blevet 
genslynget (se figur 1). Herved blev det mu
ligt at lave en sammenlignende analyse. 

Resultaterne viste, at stationerne på den 
gen slyngede strækning havde markant højere 
DVFI (DVFI 57) end den udrettede og fysisk 
set forarmede strækning (DVFI 4). Artssam
mensætningen på den genslyngede strækning 
var anderledes end den udrettede med ind
slag af arter som bl.a. Leuctra hippopus, Leuc-
tra fusca/digitata, Sericostoma personatum 
og Limnius volckmari. Det er alle arter, som 
tæller højt i Dansk Vandløbsfauna Indeks, og 
som indikerer god vandløbskvalitet. 

Vi valgte derfor at udvide smådyrsunder sø
gelsen og havde faktisk en enestående mulig
hed for at lave en undersøgelse af smådyrs
sam fundene før og efter et stort gen slyng
 ningsprojekt. Genslyngningen var endnu ikke 
blevet gennemført på etape 2 og 4.

Effektundersøgelsen blev udvidet således, 
at den også skulle omfatte de nedre stræk
nin ger af Ganer Å og Kirkeåen i etape 4. Sam
tidig skulle undersøgelsen tilvejebringe data 
for smådyrssamfundene og fysiske forhold 
både før og efter genslyngningen. Derfor fik 
vi i maj 2009 gennemført en smådyrsunder sø
gelse på de nedre strækninger af Ganer Å og 
Kirkeåen forud for genslyngningen. 

Gennemførelse af genslyngningen af etape 
24 blev gennemført i perioden fra 20082010, 
hvor der også blev udlagt gydegrus udvalgte 
steder, og faunaspærringen i Ganer Å ved 
Ganer Mølle Dambrug blev fjernet.

Smådyrsundersøgelsen blev gentaget i maj 
2013, hvor de samme personer som tidligere 
blev sendt i felten. Herved kunne vi sikre, at 
data blev indsamlet på et ensartet grundlag. 
Alle faunaprøver blev oparbejdet og smådyr 
blev artsbestemt af InvertConsult, der også 
stod for indsamlingen af prøver på stræknin
gerne i etape 1 og 2. Artsbestemmelsen blev 
foretaget efter retningslinjerne for kontrol
overvågningen i det nationale overvågnings
program – NOVANA.

Ordinationsanalyse 
Restaureringsprojektet blev igangsat med en 
forventning om, at genslyngning kan være et 
effektivt virkemiddel til at opnå en god eller 
forbedret økologisk tilstand for smådyr. Det 
var således vores hypotese. 

Vi ønskede samtidig at klarlægge eventu
elle ændringer i smådyrssamfundene som 
følge af ændringerne i de fysiske forhold. 

Kunne vi opnå et højere artsantal og en hø
je re diversitet? Kunne vi opnå en højere DVFI 
og flere arter, som indikerer god økologisk 
tilstand og hvad med antallet af smådyr? 

For at få et overblik over det indsamlede 
datasæt for smådyr efter genslyngningen blev 
der udarbejdet en PCAordinationsanalyse 
(Principal Component Analysis) på alle arts
data og fysiske data, som blev indsamlet i 
foråret 2013 på de genslyngede strækninger 
(se figur 3). Ordinationen viser, at der er stor 
forskel i sammensætningen af arter på de for
skellige prøvetagningsstationer. Artssammen
sætningen på de forskellige stationer fordeler 
sig langs gradienter i forhold til bl.a. fald, 
groft substrat og mudder. Stationer, der i or
dinationsdiagrammet ligger tæt har en mere 
ens artssammensætning end dem der ligger 
fjernt. 

Der ses også en tydelig opdeling af station
erne i ordinationen baseret på, hvor de er ud
taget. Gruppen af stationer opstrøms Skjern 
(Ganer 610) fordeler sig i højre halvdel af or
dinationen og med høj korrelation med bl.a. 
fald, grus, DFI og DVFI. Stationerne fra etape 
4 i Kirkeåen (Kirke 14) og nedre strækninger 
af Ganer Å (Ganer 1113) fordeler sig i venstre 
halvdel af ordinationen, hvor de er opdelt i to 
grupper langs akse 2. 

På baggrund af ordinationen er der fore
taget en videre analyse af artssamfundene før 
og efter genslyngning på de undersøgte sta
tioner i etape 2 og de nedre strækninger af 
Ganer Å og Kirkeåen i etape 4. 

Resultater  
– øvre strækninger i etape 2
På den øverste undersøgelsesstrækning 
(stræk ning 610) er der store forskelle i de 
fysiske forhold før og efter genslyngningen, 
hvilket tydeligt fremgår af de beregnede 
vær dier for Fysisk Indeks (se tabel 1). Forlæg
ningen af åen ved Ganer Mølle Dambrug har 
medført markante forbedringer i faldforhol
dene og især på de tre stationer, som ligger 
tættest på opstemningen (st. Ganer 8,9,10). 

De forbedrede fysiske forhold har medført 
signifikant højere DVFI på stationerne i etape 
2, hvilket skyldes indvandring af en række in
dikatorarter for god økologisk tilstand bl.a. 
slørvingerne Perlodes microcephala, Leuctra 
fusca/digitata, Isoperla difformis, Isoperla 
grammatica, døgnfluen Ephemera danica 
og klobillen Limnius volckmari. 

Undersøgelsen viser også, at antallet af rød 
og gullistede arter af smådyr er signifikant 
højere på den genslyngede strækning, hvor 
der bl.a. er forekomst af slørvingen Perlodes 
microcephala, vårfluerne Itytrichia lamella-
ris og Psychomyia pusilla. Af gullistede arter 
forekom Baetis niger på strækningen før 
genslyningningen, mens der efter genslyng
ningen yderligere forekom Deronectes latus 
og Simulium morsitans. Der er også signi
fikant flere slørvingearter på strækningen. 

Smådyrsfaunaens arts og individsammen
sætning indikerer derfor, at der er sket en 
ind vandring af nye arter til de genslyngede 
strækninger, og at forklaringen skal søges i de 
forbedrede fysiske forhold. Det kan dog ikke 
afvises, at der kan være en effekt forårsaget af 
forbedret vandkvalitet i vandløbet, da 2 

Figur 2. Genslynget strækning af Ganer Å i etape 4 - marts 2014.
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dambrug opstrøms i systemet har indstillet 
driften. Dambrugene ligger ca. 2,8 km fra sta
tion 6 så påvirkningen vurderes dog at være 
marginal. Allerede i 2008undersøgelsen og 
mens dambrugene var i drift kunne vi regi
stre re DVFIklasser på 6 eller 7 på station 1, 3, 
4 og 5 med betydelige indslag af rentvands in
dikatorer. Resultaterne skal derfor forklares 
med et større udbud af forskellige levesteder 
(substrattyper, vandhastigheder m.v.) og sig
nifikant højere fald og Fysisk Indeks på den 
genslyngede strækning. 

Resultater – nedre strækninger i 
etape 4
På de nedre strækninger af Ganer Å er faldet i 
de genslyngede profiler lavt med en gennem
snitsværdi på 0,4 ‰ (maks. 1 og minimum 
0,1) og tilsvarende 0,23 ‰ for Kirkeåen (maks 
0,5 og minimum 0,15). Smådyrsundersøgelsen 
viser, at der på disse strækninger overordnet 
set ikke er forskel i DVFI eller samfundsstruk
tur før og efter genslyngningen (resultater 
ikke vist her). En undtagelse er dog døgnfluen 
Heptagenia sulphurea, der ikke forekom i 
prøverne før genslyngningen. Efter genslyn
gningen blev den registreret på udlagte sten 
i 6 ud af 7 prøver på de nedre strækninger af 
Ganer Å og Kirkeåen. Det er helt tydeligt, at 
denne art har indvandret på strækningerne og 
tidligere har været begrænset af manglende 
forekomst af sten og grus.

Resultaterne viser, at det kun i begrænset 
omfang er lykkedes at etablere gode fysiske 
forhold for en række smådyrsarter på de ne
dre strækninger af Ganer Å og Kirkeåen. På to 

af stationerne (st. Kirke 1 og st. Ganer 11) var 
faldet og strømhastigheden dog tilstrækkelig 
til at kunne etablere funktionelle stryg. De re
sterende 5 stationer er kendetegnet ved lavt 
fald med langsom strømhastighed og med 
aflejring af mudder. Vandløbets kanter havde 
en del steder kun begrænsede udbredelser af 
vegetation og bar tydelige præg af den nylige 
regulering i 20092010. Arter tilknyttet groft 
substrat bl.a. grus manglede helt eller var kun 
tilknyttet de udlagte sten på strækningen. 

Effekten på smådyrene er derfor marginal 
på de nederste strækninger af Ganer Å og 
Kirkeåen. 

Konklusion
Efter genslyngningen af etape 2 blev der 
eta bleret gode fysiske forhold i de naturlige 
sving profiler i åen. Der blev udlagt gydeban
ker, og faldforholdene på strækningen blev 
forbedret ved forlægning af åen ved Ganer 
Mølle Dambrug. De forbedrede fysiske for
hold på strækningen har medført markante 
ændringer i artssammensætningen af smådyrs
faunaen med signifikant flere slørvingearter 
samt rød og gullistede arter. Faunaindekset 
er steget fra DVFI 4 til 57. 

På de nedre strækninger af Ganer Å og Kir
keåen i etape 4 blev de fysiske forhold for
bed ret på de fleste stationer, men faldforhold
ene var generelt dårlige. Effekten på 
små dy r ene var derfor marginal på disse stræk
ninger. 

Vores undersøgelse kan derfor konkludere, 
at forbedrede faldforhold har afgørende be
tyd ning for, om et genslyngningsprojekt med
fører en forbedret DVFI, og får betydning for 
diversitet og artssammensætning af smådyr. Er 
der tilstrækkeligt fald på strækningerne kan 
genslyngning suppleret med udlægning af 
groft substrat være et effektivt redskab til at 
opnå en bedre økologisk tilstand for smådyr.
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Figur 3. PCA-ordination på arter og fysiske forhold med de vigtigste forklarende akser.

Tabel 1. Resultater fra station 6-10 i etape 2 med angivelse af middelværdi samt min/maks. 
i parentes. Der er udført statistiske tests (parret T-test) for at undersøge om resultaterne 
var signifikant forskellige (* signifikans ved P<0,05, ** signifikans ved P<0,01, NS angiver at 
data ikke er signifikant forskellige). 

Station 6-10 (etape 2)
Før 
genslyngning

Efter 
genslyngning

Statistisk 
signifikans

DVFI 4,0 (4-4) 6,4 (5-7) **

Dansk Fysisk indeks (DFI) 7,8 (6-12) 39 (16-47) **

Fald (‰) 0,4 (0,2-0,7) 1,3 (1,0-1,5) *

Shannon Weaver diversitetsindeks (H) 2,3 (2,0-2,6) 2,2 (2,0-2,3) NS

Antal arter 43,0 (40-53) 40,6 (29-48) NS

Antal EPT-arter (døgnfluer, slørvinger, 
vårfluer)

18,2 (14-22) 17,6 (13-22) NS

Antal slørvingearter 1,0 (0-2) 3,8 (2-6) *

Antal rød- og gullistede arter 0,2 (0-1) 2,8 (2-4) **

Antal dyr (total) 1.352 (769-2.066)
1.625 (1.265-
2.018)

NS


