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1. Retablering af vådområder -
procesforløb og vilkår/bindinger

2. Eksempler på tekniske og 
hydrologiske kortdatas anvendelse

3. Historisk kortmateriale - muligheder 
og begrænsninger

Disposition
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Processen - fra start til slut

Identificering af potentielt vådområde
Kontakt til berørte lodsejere

Tekniske og biologiske forundersøgelser
Ejendomsmæssige forundersøgelser

Detailprojektering
Lodsejerforhandlinger

Entreprise
Overvågning
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Identificering af potentielt vådområde
Kontakt til berørte lodsejere

Tekniske og biologiske forundersøgelser
Ejendomsmæssige forundersøgelser

Detailprojektering
Lodsejerforhandlinger

Entreprise
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• Vanskelige lodsejer-forhandlinger
• Små næringsstof-reduktioner (VMP II)
• Tekniske anlæg – ledninger/vejanlæg m.v.
• Sjældne/fredede botaniske forekomster

Vilkår og bindinger ved naturgenopretning



Nr. 6 21-06-2005

Dræn- og kulturtekniske kort

•Naturlig afvanding (gravitative systemer, 
som regel på højbundsjorde)
•Kunstig afvanding (pumpesystemer, ved 
recipientafhængigt afvandingsbehov)
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Dræn- og kulturtekniske kort
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Drænkort
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Drænkort
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Kulturtekniske kort
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Vådområdeprojekt ved Gudenåen (VMPII)
Skipper Gylliam, 1736:



Nr. 12 21-06-2005

Vådområdeprojekt ved Gudenåen (VMPII)
Modellering af ”levéer”:
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Hedeselskabet Systematiske Eng- og 
Moseundersøgelser 1919-1942
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Flybåren laserscanner
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Laserscanning og kulturspor
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• Endnu kun lidt fokus på landskabets 
udvikling og tidsdybde ved gen-
opretning af vådområder.

• Naturgenopretning er oftest et udtryk for 
et uudtalt ønske om at fastfryse et givent 
kulturlandskab på et bestemt stadie ud 
fra nogle tekniske kriterier.

• Historiske topografiske kort er godt –
men ikke nødvendigvis særlig 
nødvendige for genopretning af 
vådområder (fx højkantskortene).

Historisk kortmateriale - muligheder og 
begrænsninger
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Historisk kortmateriale - muligheder og 
begrænsninger

• Vigtige historiske oplysninger er b.l.a. 
fladenivellementer og oplysninger om 
tidligere tiders afvandingsforhold.

• Genskabelse af ”naturlig hydrologi” i et 
givent vådområdeprojekter giver ikke 
nødvendigvis autencitet i genopretningen 
af landskabet.

• Terrænsætninger som følge af årtiers 
afvandingsarbejder medfører ændrede 
forudsætninger for genopretningen af 
landskaber.
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Historisk kortmateriale - muligheder og 
begrænsninger

• Historiske kort kan i højere grad end i 
dag bruges i naturgenopretningen, men 
det vil i så fald kræve et mere helheds-
orienteret syn på landskabet i dansk 
miljølovgivning.
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Stemningsbillede…

TAK


