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Forslag til restaureringsprojekt i Krumbæk 

 
Sønderborg Kommune, Vand & Natur, har efter Vandløbsloven1 udarbejdet et 
forslag til et vandløbsrestaureringsprojekt i Krumbæk.  
 
Projektområdet omfatter det målsatte vandløb Krumbæk, anført som 
vandområde 08091 i Statens vandområdeplaner. Krumbæk er et offentligt 
vandløb og er målsat til god økologisk tilstand. Krumbæk lever ikke op til 
målsætningen for smådyr og fisk jf. basisanalysen for Vandområdeplanerne 
2021-2027 (VP3). Formålet med projektet er, at give fisk, smådyr og planter 
bedre levevilkår i Krumbæk ved at forbedre bækkens fysiske forhold.  
 
Forundersøgelse 
Sønderborg Kommune bad Bangsgaard & Paludan ApS om at udarbejde en 
teknisk forundersøgelse med tilhørende detailprojekt for Krumbæk i 2021. 
Undersøgelsen redegør bl.a. for 8 projekttiltag, der kan øge muligheden for at 
opnå målopfyldelse på de økologiske parametre i Krumbæk. Den tekniske 
forundersøgelse kan fremsendes efter anmodning.  
 
Projekttiltag 
Restaureringsindsatsen indbefatter 8 projektiltag. Projektstrækningerne kan 
ses på oversigtskortet, se figur 1. 
 

                                                      
1 § 37 i Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om lov om vandløb (Vandløbsloven) og 
§§ 23-25 i Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v. 
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Figur 1. Oversigtskort af projektstrækningen i Krumbæk og foreslået 
projekttiltag  
 
Projekttiltag 1: Fjerne rør, udligne styrt og udlægge skjulesten st. 35-81 
m.  
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Figur 2. Placering af projektforslag 1. Markering af rør, udligning af styrt og 
udlægning af skjulesten.  
 

 
Figur 3. Ø800 betonrør, som spærrer for fisk og smådyrs adgang til de øverste 
50 m af Krumbæk. 
 
Betonrøret i st. 48-57 m og kratbevoksningen omkring det fjernes, se figur 2 
og 3.  
 
Der anlægges et stryg fra st. 35 m i kote 13.73 m til nuværende bund ved st. 
81 m i kote 12.88 m, jf. tabel 1. Det vil resultere i en bundhældning på 18,5 ‰.  
 
Tabel 1. Nuværende og projekterede bundkoter og bundhældninger for 
strækningen mellem st. 35-81 m.  
 

 
 
Fra st. 35 m til det nuværende rørudløb i st. 57 m graves sandmateriale bort til 
en dybde på op til 0,2 m under projekteret bund med en bundbredde på 0,5 m 
og et brinkanlæg med forhold 1:2. Der fyldes op med et 0,2 m tykt lag 
gydegrus. Efter st. 57 m fjernes løst aflejret materiale og fyldes op med 
gydegrus til projekteret bundniveau indtil st. 81 m. Der anlægges ligeledes et 
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forløb med bundbredde på 0,5 m og bunden skal udlægges varieret inden for 
rammerne af nuværende overbrede forløb. Der er ikke drænudløb på 
strækningen. 
På hele strækningen udlægges skjulesten af stentype III (150-200 mm) med 
en frekvens på 1 pr. løbende meter. Projekttiltaget vil forbedre de fysiske 
forhold i vandløbet og åbne op for faunapassage til de første 50 m af 
Krumbæk.  
 
Projekttiltag 2: Udskiftning af bundmateriale, st. 350-525 m.  
 

 
Figur 4. Oversigtskort af projekttiltag 2 og 3.  
 
Bunden udskiftes på en strækning på 175 m, jf. figur 4.  
 
Sand graves væk til en dybde på op til 0,2 m og gydegrus udlægges i hele 
vandløbets bredde. På strækninger hvor eksisterende bund udgøres af 
stenmaterialer løsnes disse i stedet for bortgravning. Det samlede jordarbejde 
på strækningerne er opgjort til 25 m3, og den samlede mængde af gydegrus er 
ligeledes opgjort til 25 m3. Det vil forbedre de fysiske forhold for fisk, smådyr 
og planter.  
 
Projektiltag 3: Udlægning af skjulesten, st. 350-1.370 m.  
På en strækning på 1.020 m, jf. figur 4, udlægges skjulesten i stentype III 
(150-200 mm) med en frekvens på 1 sten for hver anden løbende meter. 
Skjulestenen vil både øge variationen i strømningsmønstret, virke som skjul 
for fisk og smådyr samt virke som substrat for en række smådyr og på den 
måde øge den fysiske variation i vandløbet.  
 
Projekttiltag 4: Etablering af strømkoncentratorer, st. 3.510-3.680 m. 
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Figur 5. Skitsering af placeringen af strømkoncentratorerne på strækningen st. 
3.510-3.680 m. 
 
Der etableres strømkoncentratorer på en 170 m lang strækning, hvor 
eksisterende fald er 5 ‰.   
Løse sandaflejringer bortgraves før strømkoncentratorerne etableres 11 
steder på strækningen, jf. principskitse figur 5.  
 
Koncentratorerne etableres ved, at der indledningsvist afgraves dele af 
vandløbets østlige brink som genindbygges på vandløbets vestlige brink. 
Afgravningen sikres med gydegrus omtrent 15 cm op af brinken. 
Delstrækninger med sandet bund udskiftes ligeledes med gydegrus. 
Udformning og afsætning af koncentratorerne fastlægges i samarbejde 
mellem bygherre, tilsyn og lodsejer, da de ønskes placeret mest naturligt i 
vandløbet. Tiltagene vil øge variationen i vandløbets strømningsmønster og 
forbedre de fysiske forhold til gavn for smådyr, fisk og planter. 
Det samlede jordarbejde på strækningerne er opgjort til 32 m3, og det samlede 
stenarbejde er estimeret til 14 m3 gydegrus.  
 
Projekttiltag 5: Udligning af styrt og udlægning af skjulesten, st. 3.873-
3.891 m.  
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Figur 6. Oversigtskort af projekttiltag 5.  
  
En opstemning nedstrøms en stenkiste, som er forårsaget af store sten og 
trærødder, skal brydes og derefter skal styrtet udlignes over en strækning på 
ca. 18 m, se figur 6. Stenkisten har bund i kote ca. 3,40 m og stryget skal 
møde nuværende bund i kote 3,25 m. Det betyder, at bundhældningen på 
stryget gennemsnitligt bliver 8,3 ‰. Først bortgraves løst liggende 
sandmateriale på strækningen og derefter de store sten, der sammen med 
rødderne udgør spærringen, jf. figur 7.  

 
Figur 7. Spærring af rødder og sten samt skitsering af placering af 
strømrenden ved anlæggelse af stryget, der skal udligne styrtet (grøn pil) ved 
st. 3.873 m.  
 
Stenene skal efter anlæggelsen af stryget placeres strategisk på stryget for at 
skabe variation i strømningen og for at danne områder med strømlæ.  
Stentype II (32-120 mm) udlægges fra stenkistens udløb, så der skabes en 
jævn bundhældning på 8,3 ‰ henover de følgende 18 m, indtil stryget møder 
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nuværende bund. Strømmen ledes fra stenkisten over mod højre side af 
vandløbet, rundt om trærødderne og derefter tilbage mod venstre side af 
vandløbet. Herefter slynges strømrenden frem mod nuværende bund i kote 
3,25 m i st. 3.891 m med en bundbredde på 1 m. Der skal udlægges 
stenmateriale i hele vandløbets nuværende bredde (2-2,5 m). Foruden de 
ovennævnte store sten udlægges stentype IV (200-300 mm) med en frekvens 
på 1 på hver anden løbende meter på hele strækningen. Skjulestene skal 
skabe en varieret strømning og strømlæ. Udlægningen af stenene skal ske så 
de fremstår naturligt i vandløbet. Det samlede stenarbejde er estimeret til 15 
m3 stentype II og 18 stk. stentype IV. Dette projekttiltag vil øge ørredens 
muligheder for at vandre op i vandløbet for at gyde, og det vil forbedre de 
fysiske forhold. 
 
Projekttiltag 6: Udlægning af gydegrus, st. 4.037-4.122 m 

 
Figur 8. Oversigtskort af projekttiltag 6.  
 
Der er før udlagt gydebanker for at koncentrere strækningens generelle fald 
på få korte delstrækninger. Det resulterer i meget stillestående vand i de 
stuvningspåvirkede zoner mellem gydebankerne. Derfor udlægges gydegrus i 
hele bundens bredde mellem st. 4.037-4.122 m, jf. figur 8. 
 
Der foretages i udgangspunkt ingen afgravning af materiale, da der i stedet 
fyldes op til gydebankernes topniveau. Udlægningen medfører en 
gennemsnitlig hældning på 4,7 ‰ mellem gydebankerne i st. 4.037 – 4.097 m. 
Fra st. 4.097 m udlægges gydegrusset mod nuværende bund i st. 4.122 m i 
kote 2,29 m, hvilket medfører en bundhældning på 8,4 ‰, jf. tabel 2.  
 
Tabel 2. Projekterede bundkoter og bundhældninger for strækningerne 
mellem st. 4.037-4.122 m.  
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Gydegrusset udlægges med variation, således at det danner turbulens og 
dynamik på strækningen. Desuden skal der efterlades huller på strækningen, 
hvor i ynglen kan opholde sig om sommeren og ældre ørreder kan gemme 
sig.  
 
 
Projekttiltag 7: Udskiftning af bundmateriale og udlægning af skjulesten, 
st. 4.415-4.510 m.  

 
Figur 9. Placering af projekttiltag 7 og 8.  
 
Vandløbets bundmateriale på en 95 m strækning udskiftes med gydegrus, jf. 
figur 9. Strækningen gennemsnitlige fald på ca. 4 ‰ bliver prioriteret på to 
delstrækninger med et fald på 5,2 ‰, som blandt andet skal fungere som 
gydestryg for ørreder. Koter og bundhældninger fremgår af tabel 3.  
 
Tabel 3. Projekterede bundkoter og bundhældninger for strækningen mellem 
st. 4.415-4.519 m.  
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På strækningen bortgraves først de partier med tagrør inklusiv rodnet, som 
står i vandløbet og bundmaterialet til en dybde på mindst 0,2 m under 
fremtidig bundkote. Dernæst udlægges gydegrus i en tykkelse på 0,2 m i 0,5 
m bredde. Efterfølgende udlægges skjulesten i stentype III (150-200 mm) med 
en frekvens på 1. stk hver anden meter.  Stenmateriale udlægges med 
variation, således at der dannes noget turbulens og dynamik på strækningen. 
Det samlede jordarbejde er opgjort til ca. 30 m3, og de samlede stenarbejder 
er opgjort til ca. 23 m3 gydegrus og 18 stk. stentype III (150-200 mm). 
Projektet forbedrer de fysiske bundforhold og med et fald på 5 ‰, skabes der 
ideelle betingelser for at ørreden kan bruge strækningen til at gyde.  
 
 
 
Projekttiltag 8: Plantning af træer, st. 4.410-4.520 m 
For at forhindre genvækst af tagrør og for at fastholde bundbredden etableres 
skyggegivende vegetation langs vandløbets sydlige side på en strækning på 
110 m, jf. figur 9. Beplantningen består af 14 rød-el, der plantes på brinken ca. 
30-40 cm fra sommervandsspejlet med en indbyrdes afstand på ca. 8 m.  
 
 

Afvandingsmæssige konsekvenser 
De foreslået projekttiltag er ikke vurderet til, at have afvandingsmæssige 
konsekvenser for opdyrkede arealer. På et fåtal af delstrækningerne vil der 
ske ændringer af vandspejlet. Ændringen af vandspejlet på delstrækningerne 
vil være af mindre skala, og de vil ofte opstå som følge af, at et styrt, en 
spærring eller en ”pukkel” på vandløbsbunden udlignes. Et eksempel på dette 
kan ses på figur 10, hvor det nuværende og fremtidige vandspejl for 
projekttiltag 1 er vist. Vandspejlet sænkes og hæves således som følge af at 
bunden udlignes. Det vil tilstræbes at skabe frit afløb fra de udløb og dræn, 
som erkendes under etableringsfasen.  
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Figur 10. Nuværende og projekteret bund samt tilhørende beregnede 
vandspejle ved en vintermiddelafstrømning ved projekttiltag 1: Udligning af 
styrt i st. 35-81 m (nuværende bund – sort streg, projekteret bund – rød streg, 
nuværende vandspejl – blå streg, projekteret vandspejl – grøn streg 
vandløbets brink højre – gul og vandløbets brink venstre - brun). 
 
Projekttiltag 1: Udligning af styrt og udlægning af skjulesten, st. 35-81 m  
Idet bunden sænkes opstrøms eksisterende betonrør, sænkes vandspejlet 
tilsvarende med ca. 0,2 m. Tilsvarende hæves vandspejlet ca. 0,3 m 
nedstrøms eksisterende betonrør pga. hævning af vandløbsbunden, jf. figur 
10. Strømrenden bliver slynget lidt ned over stryget, hvilket vil skabe mindre 
variationer i vandspejle, -hastigheder og –dybder. Stryget etableres med en 
stejl bundhældning på 19 ‰. Det bemærkes, at eksisterende dræntilløb ved 
st. 42 opnår bedre afvanding, som følge af projektet.  
 
Projekttiltag 2: Udskiftning af bundmateriale, st. 350-525 m  
Der forventes ingen vandspejlsændring ift. nuværende situation, da bunden vil 
blive udskiftet 1:1.  
 
Projekttiltag 3: Udlægning af skjulesten, st. 350-1.370 m 

Erfaringsmæssigt forekommer stort set ingen vandspejlshævning, som følge 

af udlægning af skjulesten i vandløb. Årsagen hertil skal findes i vandets 

forøgede hastighed og rotation omkring stenene, særligt når frekvensen med 

1 sten hver anden løbende meter tages i betragtning. Projekttiltaget vil have 

en minimal påvirkning på vandspejlet på op til 1 cm.  

 

Projekttiltag 4: Etablering af strømkoncentratorer, st. 3.510-3.680 m 

Tiltagene tilpasses således, at det alene påvirker strømningsforløbet og ikke 

vandspejlsniveauet. De vil ikke blive etableret på de dele af strækningen, hvor 

der er udløb fra dræn.  
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Projektiltag 5: Udligning af styrt, st. 3.873-3.891 m  

Stryget etableres med en ret stejl bundhældning på estimeret 13 ‰. Idet 

bunden hæves ved udligning af styrtet forventes vandspejlet også hævet med 

ca. 0,2 m ved st. 3.874 m og lineært aftagende frem mod st. 3.891 m. Da 

vandløbet på den 18 m lange strækning i forvejen ligger lavt i terræn og er 

omgivet at skrånende arealer forventes ingen påvirkning af arealer med 

afvandingsmæssige interesser.  

 

Projekttiltag 6: Udlægning af gydegrus, st. 4.037-4.122 m 

Udlægning mellem gydebankerne vil i noget grad udjævne lokale 

vandspejlsstigninger og –fald på strækningen, men det vil ikke hæve niveauet 

for det højeste vandspejl, som er styret af gydebankernes toppe. Idet stryget 

føres til nuværende vandløbsbund før tilløbet fra venstre i st. 4.125 m, vil 

tiltaget ikke påvirke afvandingen fra tilløbet.  

 

Projekttiltag 7: Udskiftning af bundmateriale, st. 4.415-4.510 m 

Tiltaget vil fjerne nogle ”pukler” på vandløbsbunden, hvormed vandspejlet 

lokalt vil sænkes marginalt, men ellers vil der ikke ske påvirkning af 

vandspejlet, jf. figur 11.  

 

 
Figur 11. Nuværende og projekteret bund samt tilhørende beregnede 

vandspejle ved en vintermiddelafstrømning ved udskiftning af bundmateriale i 

st. 4.415 – 4.510 m (nuværende bund – sort streg, projektret bund – rød streg, 

nuværende vandspejl – blå streg, projekteret vandspejl – grøn streg, 

vandløbets brink højre – gul og vandløbets brink venstre - brun).  
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Den nye bund bliver udlagt med varieret hældning, således at to 

delstrækninger vil have en hældning på ca. 5 ‰, mens det mellemliggende 

stykke vil have en hældning på ca. 2 ‰. Ved en vintermiddelafstrømning 

ligger de beregnede vanddybder på strækningen i intervallet 0,22- 0,31 m, 

mens vandhastighederne vil være mellem 0,30-0,44 m/s.  

 

Projektiltag 8: Plantning af træer, st. 4.410-4.520 m.  

Beplantning af den skyggegivende vegetation vil på sigt få en betydning for 

opvæksten af planter på strækningen, hvilket vil mindske modstanden i 

vandløbet om sommeren og vinteren. Det kan medføre en mindre sænkning 

af vandspejlsniveauet ift. nuværende forhold.  

 

 
Tidsplan og økonomi 
Sønderborg Kommune forventer at gennemføre projektet i sommeren 2023. 
Projektet forventes at tage nogle uger at gennemføre.  
 
Vandløbsprojektet finansieres af den nationale tilskudsordning for 
vandløbsrestaurering administreret af Miljøstyrelsen. Ordningen har til formål 
at yde tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering og 
bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk og at forbedre 
forholdene for flora og fauna i øvrigt for omkostningseffektivt at sikre det 
fastlagte miljømål i konkrete vandområder. Anlægsudgifterne forventes at løbe 
op i ca. 210.000,- kr. Sønderborg Kommune forventer ikke at få øget 
driftsudgifter som følge af projektet.  
 
Bemærkninger 
Det er nu muligt at komme med bemærkninger og ændringsforslag til 
projektet.  
 
Bemærkninger med mere til projekt skal sendes til Sønderborg Kommune, 
Vand & Natur, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg eller vand-
natur@sonderborg.dk. Fristen er den 27. oktober 2022 
 
Efter høringsperioden behandler jeg bemærkninger og ændringsforslag til 
projektet. Herefter udarbejdes en egentlig afgørelse efter vandløbsloven.  
 
Alle spørgsmål til sagen kan rettes til mig.  
 
Med venlig hilsen 
 
Henriette Hansen 
Tlf. nr. 29 17 08 66 
htha@sonderborg.dk  


