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Disposition 

• Scenarier for klimaændringer 

 

• Klimaændringers betydning for vandføring i vandløb og afvanding 

 

• Vurdering af udvalgte virkemidler i relation til klimatilpasning 

 

• Integreret vandforvaltning i det åbne land 

 

• Konklusioner 

 

Klimarobuste virkemidler i vandplanerne. Wilhjelm+ 2014 2 



Klimarobuste virkemidler i vandplanerne 

 

• Rapport til Naturstyrelsen i 2014  

 

• Eksisterende og supplerende 

virkemidler vurderet. 

 

• Vurderingsskema: ---,0,+++ 

 

• A1B scenariet i 2021-2050 

 
(www.klimatilpasning.dk/publikationer) 
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Forventet stigning i nedbør 
A1B scenariet 2021-2050 

• Sommer: 0-8 % 

 

• Vinter: 8-14 % 

 

• Årsmiddel: 4-10 % 

 

• Hyppigere og kraftigere skybrud 
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Max 100 års vandføring stiger 10- >50 %.  

Stor geografisk variation  
GEUS, 2013 
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Afstrømning i Ørum Å  
Klimafaktor fra GEUS, 2013 
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Afvanding omkring Ørum Å 
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VASP beregning af vandspejl kombineret med højdemodel 
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Randzoner langs vandløb som virkemiddel 
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Randzoner  

Effekt + 

• Ekstremnedbør:  
– Overfladevandet optages af græssets 

rodlag og siver diffust igennem randzonen i 

stedet for overfladenært gennem riller i 

marken 

 

– Effekt reduceres, når randzonen er 

vandmættet eller drænet 

 

• Virkemidlet kan forbedres  

Klimarobuste virkemidler i vandplanerne. Wilhjelm+ 2014 9 

www.vandforvalter.dk 
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Vådområder som virkemiddel  

N-fjernelse 



Vådområder 

Effekt ++ 

• Ekstremregn:  

– Stort potentiale for tilbageholdelse af vand, bedst om sommeren 

– Magasinkapaciteten kan blive opbrugt ved langvarig regn 

– Placering opstrøms oversvømmelsestruede arealer 
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Koblede virkemidler. Stampmøllebækken i Odder 
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Brug af ådalen 

Brendstrupkilen under skybrud 
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Landmanden som vandforvalter 

www.vandforvalter.dk 

Nyt partnerskab under Naturstyrelsen ”Vandet fra landet” 
http://www.klimatilpasning.dk/vandet-fra-landet.aspx 
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Vandet fra Landet 
Screening af klimaeffekt ved potentielle nye virkemidler i 

vandplanerne 

• Storå, Grejs Å, Egå og  

     Højbro Å. 

 

• MIKE 11 modellering 

 

 

 

Beregnede virkemidler: 

• Kontrolleret dræning 

• Tilbageholdelse af vand i og ved vandløb 

• Tilbageholdelse af vand i vandløbsnære lavninger 



Kontrolleret dræning 



Kontrolleret dræning - Storå 



Kontrolleret dræning – Storå  

– effekt på vandstand ved Holstebro 

Vandstande i reference situationen (lyseblå) og ved hhv 10%, 20%, 30 % og 

100% kontrolleret dræning af landbrugsoplandene i Storå vandløbssystemet 

Fald på max. 4 cm 



Tilbageholdes af vand i oplandets naturlige 
lavninger – Storå (> 1 ha og < 300 m fra vandløb) 

Samlet volumen: 870.000 m30 



Tilbageholdelse af vand i oplandets naturlige 
lavninger – Storå. Vandstand ved Holstebro 

Blå linje: Reference vandstanden  

Rød linje: Vandstand ved fuld udnyttelse af lavninger langs vandløb i 

oplandet.  

Fald på max 7 cm 



Konklusion 

• Betydeligt potentiale for klimatilpasning med vandplanvirkemidler, der kan 

forsinke afstrømningen til nedstrøms byer 

 

• Stor geografisk variation i effekt af klimaændringer, jordbund og vandløbenes 

fysiske karakter kræver specifikke analyser af effekter 

 

• Placering af vandplanens virkemidler bør sammentænkes med behov for 

klimatilpasning og evt. modificeres herefter 

 

• Nye potentielle virkemidler som styret dræn, minivådområder og 

tilbageholdelse af vand i naturlige lavninger kan dæmpe store 

afstrømningshændelser i vandløb. En markant virkning kræver udnyttelse af 

vandkapaciteten i hele ådale. 

 

• Landbruget og forsyningsselskaberne bør inddrages i løsninger for 

opmagasinering af vand i det åbne land.  
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