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Foreløbige effektvurderinger af det nyetablerede vandløbsprojekt ved det
tidligere rørlagte vandløb, Rabæk, som var et markant okkertilløb til Gundesbøl
å, i Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune afsluttede i løbet af december måned 2018 et mindre restaureringsog reguleringsprojekt på den nederste del af det private rørlagte vandløb ved Rabæk.
Vandløbet løber til Gundesbøl Å ca. 850 m opstrøms dennes sammenløb med Omme Å.
Restaureringsprojektet er tidligere omtalt i Ringkøbing-Skjern Dagblad – Se vedhæftede bilag 1.
Foreløbig konklusion: ”Med gennemførelse af ovenstående vandløbsrestaureringsprojekt ved
Rabæk, har Ringkøbing-Skjern Kommune nu fået et ca.1 km langt fint vandløb, som potentielt kan
blive et rigtig fint gyde- og yngelopvækstområde for områdets ørred- og laksefisk”.
Projektområdet fremgår af oversigtskort i figur 1.

Figur nr. 1. Oversigtskort med placering af projektområdet ved Rabæk

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Anlægsprojektet har omfattet en åbning af et ca. 1 km langt rørlagt vandløb og etablering af et nyt
okkerrensningstiltag ca. 1 km opstrøms for udløbet (Se det vedhæftede oversigtskort i bilag 2 med
det tidligere planlagte projektforslag og den planlagte linjeføring af det nu fritlagte bækforløb).
Formål
Det overordnede formål med restaurereingsprojektet har været at forbedre og sikre naturindholdet i
Rabæk, samt Gundesbøl Å.
Den tidligere rørlagte strækning af Rabæk, var før gennemførelse af restaurerings-projekt, et
stærkt okkerbelastet rørtilløb med en negativ effekt på fisk og fauna i Gundesbøl Å.
Ud over åbningen og fritlægningen af det rørlagte vandløb – har formålet også været at, få skabt
en bedre vandkvalitet på det ny-slyngede bækforløb. Dette er sket ved, at der på den øverste del
af projektområdet er blevet etableret 2 nye okkerrensningsområder. De nyetablerede
okkerrensningsbassiner, renser og filtrerer det jern- og okkerholdige tilløbsvand fra den øverste del
af Rabæk-systemet.
Hertil vil den efterfølgende bundhævning af det nye genslyngede bækforløb ved Rabæk, reducere
og begrænse de diffuse okkertilledninger, der tidligere er tilstrømmet rørledningen, fra brønd 1 og
ned til udløbet i Gundesbøl å.
Samlet har genopretningsprojektet ved Rabæk skulle være med til:






At forbedre vandkvaliteten (=okkerrensning) lokalt på den rørlagte strækning og på den
nedstrømsliggende strækning af Gundesbøl Å.
At få genskabt et ca.1 km langt åbent bækforløb – med naturlige slyngninger og med stor
fysisk variation, incl. indbyggede grus- og stenmaterialer. Projektet har været med til at få
skabt forbedrede levesteder for systemets kommende fiskearter (bl.a. ørreder/ål) og
smådyr.
At få sikret helt frie passageforhold fra Gundesbøl å og ca. 1 km opstrøms i den genåbne
vandløb.
At få skabt et mere spændende naturområde med etablering af en række mindre sø-, sjap
og vådområder til glæde for områdets fuglebestand, botanik, padder, fisk og smådyr.

Etablering af nye gyde- og opvækstområder
I forbindelse med projektets gennemførelse er der blevet etableret en lang række nye gydestrækninger og yngelopvækstområder på den nye vandløbsstrækning (Se figur nr. 2a og 2b med
foto af de nye gydeområder).
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Figur 2a. Foto af de nye gydeområder ved Rabæk

Figur 2b. Foto af de nye gydeområder ved Rabæk
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Etablering af nye okkerrensningstiltag ved Rabæk
Der er etableret 2 nye okkerrensningsbassiner umiddelbart nedstrøms den østlige brønd nr.1.
Etableringen af de nye sø- og bassinområder skal sikre en god og tilfredsstillende vandkvalitet, ved
det nye vandløb nedstrøms okkerrensningsbassinerne.
Figur nr. 3 viser foto af det okkerholdige vand som nu behandles i okkeranlægget Se bilag 2, der
indeholder et oversigtskort for de planlagte restaureringsindgreb i området ved Rabæk.

Figur 3. Foto af det okkerholdige tilløbsvand fra brønd 1, der nu føres til rensning ved okkerrensningsområderne nr. 1-2

Figur 4 viser foto af det nye indløb og det nye bundfældningsanlæg 1, ved det nyetablerede
okkerrensningsområde ved Rabæk.
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Figur 4: Foto af indløb og det nye bundfældningsområde ved det nyetablerede okkerrensningsområde ved Rabæk.

Figur 5A og 5B viser fotos af det nye lavvandede bassinområde – sommeren 2020

Figur 5A. Foto af det nyetablerede lavvandede bassinområde – set mod vest – taget i sommeren 2020
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Figur 5B. Foto af det nyetablerede lavvandede bassinområde – set fra afløbet mod øst – taget i sommeren 2020

Introduksering af nye naturlige vandløbsplanter til den nye og genåbne vandløbsstrækning
ved Rabæk:
Den 13. september 2019 gennemførte Danmarks Center for Vildlaks et større udplantningsarbejde
af naturlige forekommende vandplanter som vandranunkel, mærke og vandstjerne ved både det
lavvandede bassinområde og ved den nye genåbne og restaurerede delstrækning af Rabæk.
Nedenstående fotos i figur nr. 6- 11 viser nogle af de berørte strækninger kort efter
udplantningerne blev gennemført.
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Foto 6. Vandranunkel udplantet på den restaurerede delstrækning af Rabæk

Foto 7. Vandranunkel og mærke udplantet på den restaurerede delstrækning af Rabæk
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Foto 8. Små puder af vandstjerne som er udplantet på den restaurerede delstrækning af Rabæk

Foto 9. Symbiose af sammenvokset vandstjerne og vandranunkel på den restaurerede delstrækning af Rabæk
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Foto 10. Udplantet vandranunkel på gruset og stenet vandløbsbund ved den restaurerede delstrækning af Rabæk
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Foto 11. Udplantet vandranunkel på gruset og stenet vandløbsbund ved den restaurerede delstrækning af Rabæk
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Generelt har der været en rigtig god og tilfredsstillende tilgroning/tilvækst af de udplantede
vandløbsplanter på vandløbsstrækningen. Lyseksponeringen for de nyudplantede vandløbsplanter
i bækken har da også været noget nær optimale, idet den genåbne vandløbsstrækning i dag
genløber en hel lysåben ådal.
Udplantningsarbejdet er gennemført fordi de opstrømsliggende strækninger er rørlagte og det er
derfor ikke muligt at få en naturlig spredning af vandløbsplanter.
Som det kan ses på nedenstående foto i figur 12, sker der dog også en mere naturlig
tilgroning/tilvækst af de nye skråninger og kantzoner ved bækken med bl.a. lokale
sumpvegetationer, græsser og plantearter mv. som helt eller delvist kan tåle at være periodisk
oversvømmet.

Figur 12. Foto af den nu naturlig tilgroede del af den restaurerede delstrækning af Rabæk

Som det ses af figur nr. 13 har tilgroningen af det lavvandede bassinområde endnu ikke opnået
den helt ønskede og optimale vegetationstilstand, hvilket dog ikke er unormalt. Det betyder at den
fulde og helt optimale renseeffekt af okkerrensningsanlægget, først ses efter 1-2 års vækstperioder
og indtil hele bassinanlægget er fuldt tilgroet.
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Figur nr. 13. Foto af den manglende tilgroning ved det lavvandede bassinområde

Gennemførelse af effektundersøgelse på smådyrene ved den ny-restaurerede Rabæk
Der er på nuværende tidspunkt endnu ikke gennemført en decideret undersøgelse af smådyrene
på den nye vandløbsstrækning. I forbindelse med vand-løbsafdelingens miniekskursion i
sommeren 2020, blev der dog smugkigget lidt på smådyrene i bækken og der blev allerede fundet
visse spændende og interessante smådyr, som kunne indikere en god vandløbskvalitet. Se figur
14. med foto af feltobservationer af smådyrene i Rabæk.
Ringkøbing-Skjern Kommune planlægger i løbet af foråret og sommeren 2021 at få gennemført en
decideret smådyrsundersøgelse.

Figur 14.Foto af de foreløbige løselige feltobservationer af smådyrssammensætningen i Rabæk.
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Figur nr. 15 og 16 viser de tidligere mark- og engarealer inden restaureringen og efter at
fritlægningen af rørledning blev gennemført.

Figur. 15. Foto af de eksisterende markarealer der er anvendt i forbindelse med etableringen af den nye
vandløbsstrækning. Fotoet er taget fra den eks. markvej og set mod vest – efteråret 2018.

Figur nr. 16.Foto der viser ådalen og de nuværende bæk- og engarealer efter restaureringen og fritlægningen af
rørledning er gennemført. Fotoet er taget fra den eks. markvej og set mod vest – sommeren 2019
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Fiskeudsætninger ved ”den åbne Rabæk” i sommeren 2020
For at få løbet processen godt i gang og for at få ”kick-startet” det nye fiskesamfund ved den nye
vandløbsstrækning, fik Danmarks Center for Vildlaks udsat ca. 500 stk. ½ års ørredyngel – som
blev jævnfordelt på hele den ny-slyngede og restaurerede strækning af Rabæk.
De nye fysiske forhold ved Rabæk, nu med et helt naturligt slynget bækforløb og med en masse
fine grus- og stenpartier, med en god og naturlig vandløbsvegetation, med fine smådyr og med
mange nye rentvandsarter i bækken, samt noget helt rent og klart vand, vil skulle kunne give nogle
optimale muligheder for at fiskene fremover ville kunne overleve og få ”fodfæste” i det nye vandløb.
Det kan dog kun tiden vise men nu er ”grundstene” til stede i det lille nye fine vandløb.
Ringkøbing-Skjern Kommune planlægger at følge op med en mindre elfiskeundersøgelse i løbet af
sommeren/efteråret 2021 for at se hvordan overlevelsesraten på de udsatte ørredyngel har været
siden udsættelse i sommeren 2020. Evt. med en ny supplerende udsætningsrunde af 500 stk. ½
års ørredyngel.
Påvirkning af de omkringliggende naturområder
Efter at den rørlagte strækning er blevet fritlagt i et nyt vandløbsprofil er vandløbets nye
bundniveau blevet anlagt så højt ved indløbet til naturområderne, at vandløbet ikke vil have en
drænende effekt på disse områder – snarere tværtimod.
Bundniveauet for den nye bækstrækning, er blevet placeret så højt kotemæssigt som
anlægsteknisk muligt og så tæt på terrænoverfladen som faldforholdene i området har tilladt det.
Det har betydet at den nye vandløbsbund nu ligger langt højere end det tidligere rørlagte vandløb.
Det har haft stor betydning for at der nu er sket en markant reducering af diffuse og skadelige
okkertilledninger til den nye vandløbsstrækning.
Også sammenholdt med at der pt. allerede er etableret og indvandret en række nye plantearter
ved vandløbet, og der er etableret en ny vegetationsstruktur i overgangen mellem vandløb og
engområde. Dette er også til stor gavn for en række dyrearter som er tilknyttet disse levesteder.
Projektet vurderes til at være til gavn for nærområdets dyre- og planteliv og det har bidraget til
forbedre den generelle biodiversitet i området.
Sammenligning af gamle og nye jernmålinger ved Rabæk
Der er tidligere gennemført ”Før jernmålinger i 2018” ved den tidligere rørlagte strækning og der er
netop gennemført nye ”efter jernmålinger” ved den ny-restaurerede vandløbsstrækning – disse nye
jernmålinger er gennemført i februar 2021.
I løbet af vinteren 2018 gennemførte Ringkøbing-Skjern Kommune en række jernmålinger ved den
tidligere rørlagte vandløbstrækning. Der blev målt aktuelle jernkoncentrationer (opløst jern) ved alle
mulige samlebrønde nr. 1-4 i projektområdet, samt ved udløbet i Gundesbøl Å.
Resultaterne af disse jernmålinger viste dengang en høj jernkoncentration ved brønd nr. 1, som
gradvist aftog lidt ned mod brønd 4 og ved udløbet til Gundesbøl (se tabel nr. 1 på side 16).
De målte jernkoncentrationer ved rørstrækningen viste dog, at niveauet var så højt at der ikke vil
kunne opnås gode og acceptable vandkvalitetsforhold for en fremtidig fiskebestand og for en
alsidig og varieret smådyrsfauna.
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Konklusionen på de gennemførte jernkoncentrationsmålinger i vinteren 2018 viste derfor, at der vil
være behov for etablering af en nødvendig vandrensning med henblik på fjernelse af de høje
jernholdige koncentrationer for at kunne opnå fremtidig fiskebestand på en restaurering af bækken.
Vedr. de tidligere gennemførte jernmålinger i ”Tilløbet fra Rabæk”
På baggrund af den generelle viden om vandløbet og rørledningens okkerbelastninger, blev der
gennemført en kampagnemåling på den nederste halvdel af rørstrækningen i marts måned 2018.
Figur 18 viser den konkrete punktkilde ved Rabæk – svarende til Samlebrønd nr. 1.

Figur 18. Kraftig okkerpunktkilde ved samlebrønd nr. 1

Der er ved den pågældende målerunde analyseret for oplyst jern (mg/l) og pH. Der er målt
jernværdier ved 4 drænbrønde og ved udløbet i Gundesbøl å.
Jernprøverne er analyseret i henhold til analysemetode ”Kemisk analyse af vandprøver for
koncentration af okker” jf. Teknisk Anvisning (Bøgestrand og Johansson, 2013).
Ny jernmålerunde ved Rabæk i februar 2021
I løbet af vinteren 2021 (præcist den 2. februar 2021), har Ringkøbing-Skjern Kommune gennemført en opfølgende kontrolmålerunde på nogenlunde de samme målestationer som der tidligere
blev målt på i 2018. Der er desuden suppleret med nogle ekstra målestationer på den nedre del af
den ny-restaurerede vandløbsstrækning.
Jernresultaterne for den tidligere målerunde i marts 2018 og den nye jernmålerunde i februar 2021
fremgår af tabel 1 hvor de enkelte stationers målte jernkoncentrationsværdier fremgår og er
sammenholdt.
Placering af de gamle og de nye målestationer fremgår af oversigtskortet på bilag nr. 3.
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Tabel 1. Jernmålinger af opløst ferro-jern - fra den 20. marts 2018 på den rørlagte strækning ved Rabæk og nye jernmålinger fra den 2.
februar 2021 efter åbningen og restaureringen af vandløbet.

Stationer

Opløst
ferro-jern
(mg
Fe2+/liter)

pH

2. februar
2021

20. marts
2018

2,60

Procentvis
fald i
jernkoncentrationen i
(%)

6,83

2.0

Status quo
-

Målestation 2

-

-

095

Brønd 2 = st. 3

2,48

6,40

0,28

88

0,05
0,08
0,03

98
98

0,12

98

Brønd 3 = st. 4
Målestation 4a

2,44
-

6,49
-

Brønd 4=st.4b
Målestation 5
Ved udløb i
Gundesbøl Å=
målestation 6
Gundesbøl å –
opstrøms
udløbet fra
Rabæk

1,65
-

6,46
-

1,57

6,64

-

Bemærkninger til
målestationer

(Målt på det
nye
restaurerede
bækforløb)

(Målt i
betonbrønde ved
eks.
Rørledning)

Brønd 1 = st. 1

Opløst ferrojern (mg
Fe2+/liter)

0,03
0,15

Målestationen er
uforandret i forhold til
tidligere måling
Måling efter
bundfældningsbassinet
Måling efter det lav.
bassinområde
Lige opstrøms ny
markvej over bækken
Lige ud for ny sø
Lige opstrøms ny
broverkørsel
Ved overgang til NST

-

-

Det fremgår af tabel 1 at de tidligere målte jernkoncentrationer fra marts 2018 kraftigt overskrider
de foreskrevne grænseværdier for jernkoncentrationer i vandløb, som er 0.5 mg Fe++ pr. liter.
Til gengæld viser de nye målinger fra februar 2021 nogle helt ekstraordinær lave
jernkoncentrationer ved det nye vandløb - kontra målingerne fra marts 2018.
Der er på de nederste 3 sammenlignende målestationer fra henholdsvis 2018 og frem til i dag
2021, sket et kolossal fald i vandløbets jernkoncentrationsniveau på op til 98 %. Der er sket en
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reduktion, hvor jernværdien falder fra de tidligere 1.6-2.44 mg Fe++/liter og helt ned til omkring
0.03 mg Fe++ /liter.
Dette er en helt uhørt god og meget høj rensningsgrad for okkerrensning i Danmark. Specielt set i
lyset af tidspunktet for gennemførelse af målerunden (vinter), hvor anlæggene her normalvis
renser dårligst og erfaringsmæssigt normalt giver en rensningsgrad på op til 70 %.
Foreløbig konklusion på effekten af de gennemførte okkerrensningstiltag ved Rabæk er
følgende:
De netop gennemførte jernmålinger ved Rabæk, viser således en klar og entydig effekt af
okkerrensningsanlægget og restaureringsarbejderne ved bækken. Det kan således fastslås at de
gennemførte okkerrensningstiltag, har haft en markant og positiv effekt på vandkvaliteten i forhold
til de tidligere målte og registrerede jernniveauer i området.
Det må derfor vurderes sandsynligt at der med tiden vil kunne indfinde sig en ny og tilfredsstillende
bestand af fisk og smådyr mv. i det ”nyfødte vandløb”.
Land og Vand, den 4. februar 2021, Projektansvarlig, Per Søby Jensen
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