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Tilbagegang af vandaks
I Danmark har vi omtrent 50 arter af under
vandsplanter fordelt på cirka 10 forskellige 
slægter. Med sine 21 arter udgør vandaks 
derfor en betydelig undervandsplanteslægt. 
De forskellige arter af vandaks udviser stor 
variation, både når det gælder udseende, livs
former og foretrukne levesteder. Fælles for 
dem alle er dog, at de er i tilbagegang i de 
danske vandløb (figur 1). 

Tilbagegangen af vandaks er en følge af, at 
arternes levesteder er blevet sjældnere, samti
dig med at kvaliteten af levestederne er æn
dret. Dræn og rørlægning har tørlagt mange 
kilometer af de mindre vandløbsstrækninger. 
Samtidig er mange kilomenter vandløb for
svun det som følge af udretning og kanalise
ring, og de tilbageværende levesteder er der
for også mere ensformige. Dertil kommer, at 
vandløbene er udsat for konstant ydre påvirk
ning, ikke mindst i form af næringstilførsel fra 
landbruget samt vedligeholdelsesaktivi tet er 
såsom grødeskæring og opgravninger, hvilket 
ændrer kvaliteten af levestederne og påvirker 
plantesammensætningen i vandløbene. 

Vandløbsplanter udsættes konstant for 
naturlige forstyrrelser betinget af ændringer i 
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Figur 1: Forekomst af en række vandaksarter på 13 lokaliteter i ni danske vandløb ob-
serveret i 1896, 1996 og i perioden 2004-2009 /1;2/.
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strømforhold. Ved større hydrologiske forstyr
relser, eksempelvist høj vandføring efter et 
kraftigt regnskyl, kan planter miste rodfæste i 
vandløbet. Dette gælder særligt for arter med 
lav tolerance for forstyrrelser, hvilket er tilfæl
det for flere arter af vandaks (fx Aflangbladet 
vandaks, Bændelvandaks og Glinsende vand
aks) /1/. For ikke at miste arterne i vandløbet 
permanent, er det afgørende, at de kan gen
indvandre fra kildepopulationer. Denne gen
indvandring er formentlig blevet hæmmet i 
takt med tabet af levesteder i vandløbene, og 
måske især ved tabet af levesteder i bagvande. 
Når der er færre levesteder, er der ikke blot 
færre steder at sprede sig til, men også færre 
steder at sprede sig fra. Ved bagvande forstås 
de levesteder, der opstår, når mæanderbuer 
afsnøres fra et mæandrerende vandløb. Bag

vande er karakteriseret ved relativt stille stå
en de vande (figur 2) og kan der for have 
spillet en central rolle for spredning af arter 
tilknyttet mere stille vand. Udretningen af de 
danske vandløb har betydet, at der næsten in
gen bagvande er tilbage i Danmark i dag.

 
Sjældne arter i  
vandløbsgenopretninger
Genopretning af vandløbsstrækninger gen
nemføres med det formål at øge biodiversi
teten på strækningen men også for at nå 
EU’s miljømål om god økologisk tilstand 
/4/. Dette gøres ved eksempelvis at udlægge 
groft substrat, genslynge vandløbets forløb 
eller ved at åbne rørlagte strækninger. Effek
terne af genopretninger i danske vandløb 
bliver ikke systematisk fulgt, men baseret på 
tilgængelige undersøgelser, vender de sjældne 
vandaksarter ikke tilbage til genoprettede 
strækninger /5/. En forklaring kan være, at 
egnede levesteder ikke genskabes for de 
sjældne arter. En anden forklaring kan være, 
at undersøgelserne ofte gennemføres kort tid 
efter genopretningerne er foretaget, og at de 
fulde effekter derfor endnu ikke er slået igen
nem. Sjældne arter er nemlig kendetegnet ved 
at have en ringere spredningsevne end almin
delige arter /1/, og med de førnævnte påvirk
ninger af levesteder, kan afstanden mellem 
kildepopulationer og potentielle levesteder 
være blevet så stor, at spredningen er yderst 
begrænset. Derfor kan man risikere at vente 
længe eller måske forgæves på en naturlig 
ind vandring af sjældne arter på genoprettede 
strækninger. 

Forsøget
Når der genoprettes vandløbsstrækninger i 
Danmark er der ikke tradition for at udplante 
planter, da man ønsker en naturlig indvan
dring. I dette projekt har vi imidlertid valgt 
at udplante 5 sjældne arter af vandaks på 5 
genop rettede vandløbsstrækninger med det 
formål at komme et skridt nærmere i at be
lyse, om der genskabes egnede levesteder for 
sjældne vandaksarter på genoprettede stræk
ninger. De fem arter af vandaks er Glinsende 
vandaks, Langbladet vandaks, Græsbla det 
vandaks, Bændelvandaks og Spinkel vand
aks. Arterne blev udplantet på genoprettede 
vandløbsstrækninger i hhv. Granslev Å, 
Lyng bygård Å, Villestrup Å, Sønderup Å og 
Kastbjerg Å i sommeren 2018. På hver genop
rettet vandløbsstrækning blev der udplantet 
45 individer af hver af de fem vandaksarter. 
Planterne blev udplantet i ni bede bestående 
af fem individer af hver art. Arterne blev ud
plantet ved at plante individerne enkeltvis og 
direkte ned i sedimentet. I hvert bed stod in
dividerne af samme art i et krydsmønster, som 
ikke overlappede med de andre arter (figur 
3). Individernes etablering og overlevelse blev 
fulgt over vækstsæsonen med vækstmålinger 
cirka hver tredje uge. Planternes vækst blev 
blandt andet målt på længden af hovedstæng
len og sideskuddene, samlet kaldet total 
stæn gellængde, samt antallet af blade. På bag
grund af tilvækst i individernes hovedstængel 
og sideskud, blev en relativ vækstrate pr. dag 
beregnet for planterne. 

Figur 2: Luftfoto af Omme Å strækning. Det naturlige forløb af Omme Å hovedløb viser bagvande, i form af afsnørede mæanderbuer, mark-
eret med hvide cirkler /3/.

Figur 3. Eksempel på bedstruktur.illustre-
ret med farvede prikker, hvor hver farve 
repræsenterer en vandaksart. 



27. årgang nr. 1, februar 2020 • 23

Vandaks

Figur 5: Den relative vækstrate for total stængelvækst (pr. dag) for Bændelvandaks, Græsbladet vandaks, Glinsende vandaks og Langbla-
det vandaks på den undersøgte strækning i henholdsvis Kastbjerg Å, Lyngbygård Å, Sønderup Å og Villestrup Å ved sidste vækstmåling 
(september 2018) for n>3 (t-test; signifikansniveau = 0,05). Granslev Å og Spinkel vandaks indgår ikke, idet ingen individer overlevede til 
sidste vækstmåling.

Figur 4a-e: Antallet af individer pr. art til stede på de undersøgte strækninger i henholdsvis Granslev Å, Kastbjerg Å, Lyngbygård Å, 
Sønderup Å og Villestrup Å (a-e) over tid, fra udplantning i juni 2018 til sidste vækstmåling i september 2018. 
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Resultater
Succesraten varierede både mellem arterne og 
mellem vandløbene. Af figur 4 fremgår, at der 
forsvandt individer af alle arter i alle vandløb. 
Ingen arter forsvandt dog i en sådan grad som 
Spinkel vandaks, der sidst blev observeret 
ved tredje vækstmåling (10/07/1811/07/18) 
i henholdsvis Granslev Å og Sønderup Å. De 
fire andre arter, Bændelvandaks, Græsbladet 
vandaks, Glinsende vandaks og Langbladet 
vandaks, blev alle observeret ved sidste vækst
måling (11/09/201812/09/18) i Kastbjerg Å, 
Lyngbygård Å, Sønderup Å og Villestrup Å. I 
Granslev Å var der ingen individer tilbage ved 
sidste vækstmåling. I Kastbjerg Å, Lyngbygård 
Å og Villestrup Å var der flest individer tilbage 
af Langbladet vandaks ved sidste vækstmåling, 
efterfulgt af Glinsende vandaks, Græsbladet 
vandaks og til sidst Bændelvandaks. For Søn
derup Å gjaldt det også, at der var flest indivi
der tilbage af Langbladet vandaks ved sidste 
vækstmåling, men her var det Græsbladet 
vand aks, der var næst flest individer tilbage 
af efterfulgt af Glinsende vandaks og til sidst 
Bændelvandaks, hvoraf der næsten ingen indi
vider var tilbage. 

Der var forskel på den relative vækstrate 
udtrykt (pr. dag) mellem vandløbene (figur 
5). Generelt blev arternes totale stængel
længde forøget i Lyngbygård Å og Kastbjerg Å, 
mens arterne mistede total stængellængde i 
Sønderup Å og Villestrup Å. Den relative  
vækstrate fulgte samme mønster for både 
Græs bladet vandaks, Glinsende vandaks og 
Lang bladet vandaks. For alle tre arter gjaldt, at 
den relative vækstrate udtrykt ved total stæn
gel vækst var positiv i Lyngbygård Å (RGR = 
0,0070,015) og tilnærmelsesvis positiv i Kast
bjerg Å (RGR = 0,0040,008), mens stæn gel
væksten var negativ i Sønderup Å (RGR = 
0,007(0,003)) og Villestrup Å (RGR = 0,018
(0,005)), hvilket betyder, at arterne mistede 

total stængellængde.
 

Konklusion og perspektivering
Konklusionen på denne undersøgelse er, at 
Bændelvandaks, Græsbladet vandaks, Glin
sende vandaks og Langbladet vandaks kan 
etablere sig og overleve den første vækstsæ
son på 1flere af de genoprettede strækninger, 
men også at Spinkel vandaks ikke kunne eta
blere sig. Spredningsbarrierer kan derfor være 
en væsentlig grund til, at arterne ikke naturligt 
indfinder sig på genoprettede strækninger. På 
den baggrund vil det være en god ide at plan
lægge genopretningerne på en sådan måde i 
vandløbssystemet, at der er kildepopulationer 
opstrøms, der kan øge sandsynligheden for 
spredning til genoprettede strækninger ned
strøms. Ligeledes vil det være en god ide at 
genskabe den naturlige dynamik således, at 
erosions og depositionsprocesser kan med
virke til, at udbuddet af levesteder øges i selve 
vandløbet og således, at der over tid kan opstå 
egentlige bagvande. Dette vil også gavne den 
våde natur, som er gået tabt ved blandt andet 
dræning og rørlægning. Endelig kan yderligere 
undersøgelser af levestedspræferencer hos 
arterne måske mere specifikt kunne guide 
genopretningsprojekterne, og sådanne bør 
derfor gennemføres i fremtiden. 

Projektet fortsætter
Undersøgelsen er indgået som en del af pro
jektet ”Genopretning af biodiversitet i vandløb 
– strategi og metodevalg”, som er finansieret 
af Aage V. Jensen Naturfond. Projektet forlø
ber over de næste par år, hvor der bliver 
fo kuseret på at karakterisere, hvilke leve ste
der de sjældne vandaksarter foretrækker, 
af prøvning af forskellige udplantningsmetoder 
samt om arterne kan genfindes i efterfølgende 
vækstsæsoner. 

Tak til
Tak til Aage V. Jensen Naturfond for finansie
ring af projektet.
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