
 

 

TM  20025 – Vandløbsrestaurering med træ og vand i skoven 
 
Formål:  

Der er efterhånden en del erfaring med træ (dødt ved) i 

vandløb. Udlægning af træ/dødt ved i vandløb er et både effektivt og 
billigt virkemiddel til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Det 

giver bedre forhold for fisk og rentvandsfauna og dermed 

målopfyldelse, men også for arter der er tilknyttet dødt ved 

over vand. Det er et effektivt virkemiddel, der hurtigt giver 

resultater. Det kan udføres uden at komme i strid med 

bestemmelserne i vandløbsregulativet. På temadagen får i 
viden om lovgivninger, resultater og erfaringer. 

 

Vand er en meget central faktor i naturlige skovøkosystemer. 

Mange naturlige dynamikker er direkte styret af vand, og 

talrige arter er afhængige af vandet i skovene og de 

levesteder, det skaber. Større biodiversitet i skoven kan nås 

med naturlig hydrologi.  
 

Et stort LIFE projekt i Fløjstrup/Moesgårds skovene i Aarhus, 

som også er et Natura2000 område samt fredskov er under 

projektering. Hør om projektet, fordele og udfordringer for at 

skabe vildere skov 

  
Tag din kollega fra naboteamet med, her er vi på land og i 

vand! 

 

Målgruppe: Vandløbs –og naturmedarbejdere.   

 

Sted: Restaurant Mejeriet, Bedervej 101, 8320 Mårslet 
 

Tidspunkt:  Torsdag den 23. marts 2023 

 

Arrangører: Aage Ebbesen, Silkeborg Kommune 

Kristiina Mardi, Aarhus Kommune 

  

Deltagerantal: Minimum 20 deltagere og maksimum 40 deltagere 
 

Pris: NORMALPRIS  
                                   A-medlemmer kr. 1.125,- ekskl. moms 

B-medlemmer kr. 1.625,- ekskl. moms  
 
EARLY BIRD  
Kr. 300,- ekskl. moms fratrækkes ovenstående pris, 
hvis man tilmelder sig senest 15. februar 2023 

 

Tilmelding:                Senest den 1. marts 2023. Tilmeldingen er bindende. 

 



 

 

TM  20025 – Vandløbsrestaurering med træ og vand i skoven 
 

 

Program for torsdag den 23. marts 2023 

 
 

Kl. 09.00-09.45  kaffe/morgenmad 

 

Kl. 09:45-09:50  velkomst Kristiina/Åge 
 

Kl. 09:50–10:45  Esben Kristensen ENVIDAN. Træ i vandløb virkemiddel,  

                            lovgivning, forsøg, vejledning om træ.  

 

Kl. 10:45-11:10 Åge Ebbesen, Silkeborg kommune. Erfaringer og projekter,  

                            træ i vandløb i Silkeborg kommune. 
 

Kl. 11:10-11:20 Pause 

 

Kl. 11:20-11:40  Kristiina Mardi, Aarhus Kommune. LIFE projekt vand i skoven 

                            I Fløjstrup skov er der planlagt et LIFE projekt, hvor en lang  

                            række grøfter lukkes. Lovgivning, biodiversitet og Natura2000.  
 

Kl. 11:40-12:00 Spørgsmål og bemærkninger 

 

Kl. 12:00-12:45   Frokost 

 

Kl. 12:45-14:00  Giber å. Bjarke Delhi, DTU Aqua. Elbefiskning, fisk og ved i  

                            vandløb. Tur langs åen, træ i vandløbet. 
 

Kl. 14:00-14:15  kørsel i egen bil (samkørsel) til Fljøstrup skov 

 

Kl. 14:15-15:30     Fløjstrup skov. Lasse Werling. Nu velfortjent pension, tidligere 

                            Naturstyrelsen – Søhøjlandet, erfaringer med tilsvarende 

                            projekter. Tur i projektområdet med besigtigelse af konkrete 
                            delprojekter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


