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Erfaringer fra et å-restaureringsprojekt 
– Vegetationsudviklingen på engene langs en restaureret 
strækning af Gels Å

Af Stine Cortzen og Anna Bodil Hald

Studier af vegetationsudviklingen på retablerede 
enge kan give os en idé om, hvad vi fremover kan 
få ud af de våde enge, der genskabes i forbindelse 
med Vandmiljøplan II. I dette studium er der ta-
get udgangspunkt i et naturgenopretningsprojekt 
i en ådal i Sønderjylland, hvor vegetationsudvik-
lingen er fulgt igennem 11 år. 

Der er i Danmark kun udført gan-
ske få undersøgelser af  vegetati-
onsudviklingen på enge i forbin-
delse med vandstandshævning. Vi 
har derfor kun sporadisk viden 
om, hvilken type vegetation, der 
vil opstå på enge, når de genop-
rettes ved at hæve vandstanden, 
hvilket f.eks. bliver tilfældet på de 
såkaldte Vandmiljøplan II-våd-

enge. Mange af  de kårfaktorer, 
der forudsætter vegetationsty-
perne, har ændret sig siden den-
gang engene kun blev brugt til at 
skaffe græs og hø til dyrene som 
en del af  landbrugsdriften. På de 
lavbundsarealer, der har været un-
der opdyrkning, har jordbunden 
sat sig som følge af  mange års 
dræning og den deraf  følgende 

omsætning af  tørven (Larsen & 
Vikstrøm 1995). Derudover er 
der sket en berigelse af  lettilgæn-
gelig næring i jorden, dels pga. 
næringsstoffers frigivelse ved tør-
vens omsætning og dels pga. 
gødskning. Sidst, men ikke 
mindst, er der blevet langt imel-
lem de arealer, der indeholder en 
naturlig engvegetation, hvilket 
har medført, at en spredning af  
engarter fra et område til et andet 
er blevet næsten umulig (Hald 
1999). Alle disse faktorer tilsam-
men gør det svært at gisne om 
den fremtidige vegetationsudvik-
ling på retablerede enge. 

En anden betydende faktor for 
vegetationsudviklingen på retable-
rede enge er vandregimet – en be-
tegnelse for vandets strømnings-
mønster og vandstand (Hald et al. 
2003). Partier med stillestående 
overfladevand resulterer i en an-
den flora end trykvandspåvirkede 
områder, hvor grundvand siver 
gennem tørven og risler hen over 
jordoverfladen. 

Formålet med projektet beskre-
vet i denne artikel, var at bidrage 
med viden og erfaringer, der kan 
anvendes i kommende naturgen-
opretnings- og vådeng-projekter 

Figur 1, øverst: 
Flyfoto af Gels Å-dalen før genopret-
ning. Foto: Sønderjyllands Amt.

Figur 1, nederst: 
Flyfoto af Gels Å-dalen efter genop-
retning. Foto: Danmarks Digitale or-
tofoto, Kampsax Geoplan, COWI.
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og medvirke til, at vi kan få mere 
natur af  indsatsen.

Projektområdet
De enge, der er undersøgt i dette 
projekt, ligger langs en ca. 1,5 km 
lang strækning af  Gels Å ud for 
byen Bevtoft i Sønderjylland. Li-
gesom så mange andre af  landets 
vandløb blev store strækninger af  
Gels Å rettet ud i starten af  
1950’erne (fig. 1, øverst). Dette 
skete for at skabe bedre dyrknings-
forhold i de omkringliggende jor-
de. Arealerne i ådalen ved Bevtoft 
har dog kun været dyrket kortva-
rigt, og er ellers blevet brugt til af-
græsning med heste og kreaturer 
eller har været uden drift. Et en-
kelt areal var dog i årlig omdrift 
helt frem til 1998.

I slutningen af  1980’erne tog 
borgerforeningen i Bevtoft initia-
tiv til at genoprette åen ud for by-
en, og i 1989 blev den ca. 1,5 km 
lange strækning af  Gels Å genslyn-
get i samarbejde med Sønderjyl-
lands Amt (fig. 1, nederst). Inden 
gravearbejdet gik i gang, udførte 
Danmarks Miljøundersøgelser 
blandt andet en vegetationsun-
dersøgelse af  engene (Kronvang 
et al. 1994). Det skal dog bemær-
kes, at det kun var åen, der var 

målet for genopretningsprojektet. 
Analysen af  engene blev gentaget 
i 2000, dvs. 11 år efter vandløbs-
restaureringsprojektet. 

Analysemetoder
Kortlægningen af  vegetationen 
blev begge år udført vha. en så-
kaldt kartering. Ved denne me-
tode inddeles området – i dette 
tilfælde ådalen – i vegetationsmæs-
sigt ensartede delområder, og for 
hvert af  disse delområder laves en 
floraliste. I vores undersøgelse er 
arterne endvidere givet points for 
deres hyppighed inden for delom-
råderne. Nedenfor anvender vi 
primært ådalens samlede artsliste 
fra de to undersøgelsesår til at 
give et overblik over floraens ud-
vikling. 

For at kunne give en karakteris-
tik af  vegetationen i ådalen før og 
efter restaurering, er de fundne 
arter inddelt i forskellige taxono-
miske og økologisk definerede 
grupper ud fra Dansk Feltflora 
(Hansen 1981). Grupperne er føl-
gende: 
• Taxonomiske grupper (Græsser, 

Halvgræsser, Andre enkimbla-
dede, Tokimbladede og Karspo-
replanter).

• Voksested (Engarter, Arter vok-

sende ved eller i vand – forkor-
tet: ’Vand’, Kultur- og ruderat-
arter, Arter med et andet 
voksested, f.eks. skov eller over-
drev – forkortet: ’Andet’).

Referenceeng
For at undersøge hvorvidt artssam-
mensætningen i ådalen har udvik-
let sig i retning af  den, der fore-
kommer i en mere naturlig engve-
getation, er ådalen ved Gels Å 
sammenlignet med et reference-
område. Dette område består af  
en eng på ca. 10.000 m2, der al-
drig har været drænet eller gød-
sket, og som ligger ud til et natur-
ligt slynget vandløb. Reference-
engen har endvidere altid været 
græsset med kreaturer, og det be-
tyder, at den i dag fremstår nogen-
lunde som man må formode, en-
gene ved Gels Å så ud før åen 
blev rettet ud i 1952, og som hå-
bet er, at ådalen vil udvikle sig til 
her efter genopretningen. 

Resultater af genopretningen
Overordnet set har genopretning 
af  åen medført, at engene er ble-
vet mere fugtige og oversvømmes 
hyppigere og kraftigere end tilfæl-
det var før åens genopretning. 
Mange steder i ådalen, især i gam-
le mæandere og vældområder, 
hvor grundvand siver frem, er der 
nu blevet så vådt, at kreaturerne 
vanskeligt kan færdes uden at 
synke i. Dette varer indtil langt 
hen på sommeren.

Artsdiversiteten i ådalen er 
stærkt forøget i løbet af  de 11 år 
siden genopretningen fandt sted, 
idet det samlede artsantal for hele 
ådalen er steget fra 99 arter i 1989 
til 181 arter i år 2000. Langt stør-
steparten (88 %) af  de indvan-
drede arter er tokimbladede (fig. 
2). Dette er en god udvikling for 
vegetationen, da netop de tokimb-
ladede arter er ønskværdige i en 
vegetation, der ellers er domineret 

Figur 2. De 99 indvandrede arter fordelt efter taxonomisk gruppe og voksested.

Græsser Tokimbl.
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af  græsser. Det viser sig imidler-
tid, at hovedparten af  de indvan-
drede tokimbladede arter udgøres 
af  arter, der ikke er naturligt hjem-
mehørende på enge. Således ud-
gør kultur- og ruderatarterne 33 
% af  de indvandrede tokimblad-
ede arter, mens arter med ’Andet’ 
voksested tilsvarende udgør 24 %. 
Af  de indvandrede tokimbladede 
arter udgør engarterne derimod 
bare 13 %, dvs. 9 nye engarter i 
ådalen efter 11 år.

Artsoverlap med reference-
engen
Sammenlignes artslisterne fra 
ådalen (før og 11 år efter genop-
retning) med artslisten fra referen-
ceområdet, ses en stigning i antal-
let af  arter, der forekommer fælles 
i de to områder. Dette betyder, at 
de nye engarter i ådalen ved Gels 
Å tilhører reference engsamfundet 
(Tabel 1). Men tilstedeværelsen af  
det store antal arter, der ikke er na-
turligt hjemmehørende på enge 
betyder, at der floristisk set er ble-
vet større afstand til referenceen-
gen, idet procentdelen af  fælles 

arter er faldet fra 60 % i 1989 til 
46 % i år 2000. Sammenlignet 
med 1989 er engarternes floristi-
ske betydning i vegetationen i 
Gels Å-dalen også blevet mindre 
efter åens restaurering. Engarter 
udgjorde således 48 % af  arterne i 
1989 mod 35 % i 2000. 

De engarter, der er kommet til 
ådalen siden 1989, er hovedsage-
ligt almindelige engarter såsom 
Eng-Rævehale, Bidende Ranun-
kel og Kær-Dueurt. De få engar-
ter hvis tilstedeværelse er tegn på 
en god naturkvalitet, såkaldte in-
dikatorarter for natureng, findes 
meget sporadisk og som små indi-
vider. Dette gælder f.eks. for Eng-
Kabbeleje, Eng-Nellikerod, Tråd-

Siv og arter af  Star. 
På trods af  at mange tokimbla-

dede arter er indvandret til åda-
len, er det stadig græsserne, der 
dominerer i vegetationen. En af  
de arter, der er let at få øje på, er 
Høj Sødgræs (fig. 3). Den har 
bredt sig markant i ådalen siden 
1989, og findes i 2000 i ca. dob-
belt så mange afdelinger som i 
1989 og med højere hyppigheds-
points. Artens forøgede udbre-
delse og hyppighed er tegn på 
øget vandgennemstrømning i tør-
vens rodzone, men også et udtryk 
for husdyrenes fravalg af  netop 
denne art. Også arter som Rør-
græs og Mosebunke breder sig. 
Dette sker primært på de arealer, 
der afgræsses af  heste, da de helst 
ikke vil æde det stride græs, og på 
arealerne hvor græsningen helt er 
ophørt. 

Betydningen af gamle 
mæandere
Før genopretningen var der stor 
forskel på arealernes fugtigheds-
grad, mens der nu efter genopret-
ningen, er blevet mere ensartede 
forhold mht. fugtighed (x-aksen, 
fig. 4). Det skyldes at den gradi-
ent, der før fandtes i vegetationen 
fra de mere tørre til de mere fug-
tige arealer, efter genopretningen 
er blevet indsnævret i begge en-
der. Baggrunden herfor er sand-
synligvis udformningen af  det 
valgte entreprenørprojekt. Øvrige 
væsentlige kårforhold er stort set 
uændrede (y-aksen, fig. 4).

Figur 3. 
Billeder fra hhv. 
1992 og 1995, 
der viser en øget 
udbredelse af  
Høj Sødgræs om-
kring masten til 
højre i billedet. 
(Foto: Anna 
Bodil Hald).

Tabel 1: Opgørelse over antal og procent af fællesarter og indikatorarter for 
god naturkvalitet i området ved Gels Å (1989 og 2000) og i referenceområdet.

Gels Å 

1989

Gels Å

2000
Reference

Totalt antal arter 99 181 110

Arter fælles med referenceområde 59 84 -

% arter fælles med reference 60% 46% -

Antal indikatorarter 12 15 22

% indikatorarter 12% 8% 20%
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Inden gravearbejdet blev påbe-
gyndt i ådalen i 1989, bestod den 
hovedsageligt af  tørre arealer, 
men der eksisterede også områder 
med fugtige partier, primært i 
form af  gamle mæandere og væl-
dområder, og her fandtes – måske 
på grund af  trykvand – en for-
holdsvis artsrig fugtigbundsflora. 
Da man skulle beslutte, hvor i 
ådalen det nye, slyngede vandløb 
skulle placeres, valgte man et for-
løb så tæt på dets ’oprindelige løb’ 
som muligt. Det betød, at de fle-
ste af  de gamle mæandere blev 
gravet op til det nye åløb, uden at 
nye mæandere blev etableret. Ud-
gangspunktet for engenes retable-
ring efter restaureringen var der-
for den mere ensartede og tørre 
del af  ådalen, dvs. den mindre 
heterogene del hvad fugtighed og 
flora angår.

Årsager til engarternes fravær
Hvorfor har engfloraen så svært 
ved at etablere sig i ådalen, mens 
kultur-og ruderatarterne trives i 
stor stil? En af  grundene til at det 
går så langsomt for engarterne at 
indvandre til ådalen, skyldes sand-
synligvis manglen på sprednings-
muligheder fra andre enge. Den 
pulje af  arter, der findes i områ-
derne omkring og opstrøms 
ådalen, består hovedsageligt af  
kultur- og ruderatarter og arter 

med ’Andet’ voksested. Ruderat-
arter nyder specielt godt af  de 
mange ådale med driftsophør og 
bræmmer uden drift. Derfor har 
disse arter, der ud over at være 
udbredt forekommende også har 
et iboende stort spredningspoten-
tiale, frit spil i perioden inden en 
ny ligevægt indstiller sig i vegeta-
tionen i Gels Å-dalen. 

En anden medvirkende årsag er 
sikkert den næringsstofberigelse, 
der er sket som følge af  tørvens 
omsætning og tidligere tiders 
gødskning. Dette giver især kul-
tur- og ruderatarterne gode vilkår, 
mens mange engarter kun kan 
konkurrere på en mindre nærings-
rig jordbund, og derfor ikke har 
mulighed for at etablere sig under 
de mere næringsberigede forhold. 
Stor Nælde er et eksempel på en 
art, der vokser ved højt nærings-
niveau, og den har bredt sig bety-
deligt i ådalen, mens den i referen-
ceengen er helt fraværende. 

At arterne skal komme fra om-
kringliggende, artsrige engarealer 
er en nødvendighed, da engarter 
har en meget kortlevende eller 
helt mangler en frøbank (Hald 
1999). Undersøgelser af  frøban-
ken i forbindelse med nærvæ-
rende undersøgelse ved Gels Å 
samt ved Fussingø (Hald et al. 
2003) viser, at de engarter, der spi-
rer frem fra jorden, hovedsageligt 

er almindelige arter, som findes i 
vegetationen i forvejen. Det er 
derfor ikke herfra de mere inter-
essante engarter kan tænkes at 
etablere sig. 

Efter åens genopretning er de 
tidligere driftsformer fortsat på en-
gene ved Bevtoft. Enkelte områ-
der afgræsses af  kreaturer, mens 
andre afgræsses af  heste. Et om-
råde bliver slet ikke afgræsset og et 
område ligger brak. Arealer med 
manglende pleje gør det ikke let-
tere for engarterne at etablere sig.

Publikums adgang 
I projektet ved Gels Å blev der 
lagt stor vægt på, at borgerne i 
Bevtoft skulle have gode adgangs-
forhold til ådalen, og der blev 
derfor anlagt en grussti igennem 
ådalen. På en del af  strækningen 
anlagdes stien tæt på vandløbets 
brink. Dette har betydet, at van-
det fra vældene ikke kan komme 
væk fra engene, men lukkes inde 
og skaber sumpede områder til 
langt hen på sommeren (fig. 5). 
Enkelte steder har det været nød-
vendigt at lægge dræn under stien 
for at kunne lede vandet væk fra 
engene. En løsning som måske er 
effektiv til bortledning af  vand, 
men ikke særlig hensigtsmæssig 
set i et naturgenopretningsper-
spektiv. 

Hvad har vi lært? 
Gels Å-projektet havde det ene 
formål at give bedre miljø i vand-
løbet. Projektet blev derfor gen-
nemført uden særlige hensyn til 
ådalen som helhed. Vores analyse 
og erfaring har derfor afdækket 
flere uhensigtsmæssigheder, som vi 
vil opfordre til at tage hånd om 
ved kommende vandløbsprojekter.

I Gels Å-dalen kunne man må-
ske have fremmet spredningen af  
engarter ved at have bibeholdt de 
bedste af  de eksisterende områ-
der med fugtigbundsflora. De 

Figur 4. Skitse af Gels Å-dalens vigtigste plantefordelende gradienter i 1989 og 2000. 
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kunne have fungeret som spred-
ningskilder til de øvrige arealer i 
ådalen. Bevaring af  de tidligere 
mæandere og at efterlade enkelte 
utildækkede stykker af  det udret-
tede vandløb som mæander-er-
statning ville sandsynligvis have 
haft en gavnlig effekt på engarter-
nes succes i ådalen. Heterogenitet 
i jordfladeniveau og forskellige 
vandregimer giver en udvidet 
fugtighedsgradient og dermed 
nicher og plads til flere arter.

I stedet for at grave ud hvor der 
var fugtigst, kunne der således 
med fordel dels være bygget vi-
dere på den natur, der fandtes i 
ådalen i forvejen, og dels søgt at 
placere vandløbet gennem områ-
derne med den dårligste engflora-
kvalitet. Hensyntagen til åens tid-
ligere placering i ådalen bør være 
mindre væsentlig, da det oprinde-
lige løb jo i princippet kan have 
ligget hvor som helst i ådalen pga. 
åens tidligere frie mæandreren. 

I ådalen ved Bevtoft var der en 
stor interesse og velvilje blandt 
lodsejerne og forpagterne for at få 
det bedste ud af  genopretnings-
projektet. Det kunne være udnyt-
tet til at skabe gode plejeaftaler. 

Desværre fik lodsejere og forpag-
tere ikke efterfølgende informa-
tion om, hvordan engene skal ple-
jes bedst muligt for at fremme 
etableringsforhold for engfloraen. 
Det betyder, at forvaltningen af  
engene ikke er optimal, og at der 
sker overgræsning af  nogle og 
tilgroning af  andre af  arealerne. 
Samtidig får de dominerende 
græsser som tidligere nævnt lov at 
brede sig. For at sikre de bedst mu-
lige vilkår for engenes flora efter 
en genopretning, er det vigtigt at 
få en dialog med lodsejerne om 
græsningens og andre driftsfor-
mers betydning for engvegetatio-
nen – og så at følge op og justere 
hen ad vejen (Hald et al. 2003). 

Hvis man ønsker at genoprette 
en ådal, bør der skabes en natur-
lig dynamik mellem eng og vand-
løb, så vand fra vældene naturligt 
kan løbe over engen og ned i åen. 
Adgangsforholdene til området 
bør derfor etableres med hensyn-
tagen til områdets hydrologi – her-
under oversvømmelser om vin-
teren. I dette tilfælde kunne det 
f.eks. være gjort ved at etablere 
stien ovenfor vældene eller ved at 
lave en gangbro.

Hvorvidt det havde gjort forskel 
om man havde tænkt på disse 
ting, er svært at sige. I sidste ende 
er tilstedeværelsen af  en nærlig-
gende artspulje af  engarter meget 
afgørende for en succesfuld genop-
retning. Uden engarter kan man 
ikke stille meget op. Derfor er det 
også vigtigt at Vandmiljøplan II 
vådeng-projekterne tænkes ind i 
et større perspektiv. Ét er at gen-
oprette, noget andet er om natu-
ren selv kan komme videre fra det 
udgangspunkt man giver den.

Forfatternes adresse:
Stine Cortzen, Æblevangen 24A, 2765 
Smørum, e-mail: stine@smorumnet.dk
Anna Bodil Hald, Danmarks Miljøunder-
søgelser, Frederiksborgvej 399, 4000 
Roskilde, e-mail: abh@dmu.dk

Referencer
Anonym 1998. Bekendtgørelse om krite-

rier for tildeling af  økonomiske midler 
til genopretning af  vådområder. Be-
kendtgørelse nr. 966 af  16. december 
1998. Miljø- og Energiministeriet.

Anonym 2002. Genopretning af  vådom-
råder under Vandmiljøplan II. Årsberet-
ning 2002. Miljøministeriet, Skov- og 
Naturstyrelsen.

Cortzen, S. 2003. Genopretning af  ferske 
enge - vegetationsudviklingen på en-
gene langs en restaureret strækning af  
Gels Å. Speciale fra Botanisk Institut, 
Københavns Universitet.

Hald, A.B. 1999. Landbrugets & agerlan-
dets natur. Samspil – modspil. Fremti-
digt samspil? I: Natur og landbrug. Te-
marapport nr. 1. Naturrådet. pp. 24-34.

Hald, A.B., Hoffmann, C.C., Nielsen, L. 
2003. Ekstensiv afgræsning af  ferske 
enge. Botanisk diversitet, småpattedyr, 
miljø og produktion. DJF rapport 
Markbrug, nr. 91.

Hansen, K. 1981. Dansk Feltflora. Nor-
disk Forlag A/S. København.

Kronvang, B., Græsbøll. P., Svendsen, 
L.M., Friberg, N., Hald, A.B., Kjells-
son, G., Nielsen, M.B., Petersen, B.D. & 
Ottosen, O. 1994. Restaurering af  
Gelså ved Bevtoft. Miljømæssig effekt i 
vandløb og de vandløbsnære arealer - 
Faglig Rapport, Danmarks Miljøunder-
søgelser nr. 110. 86 pp.

Larsen, S.N. & Vikstrøm, T. 1995. Ferske 
enge – en beskyttet naturtype. Miljø- og 
Energiministeriet.

Figur 5: Foto fra 
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(Foto: Stine 
Cortzen).


