
Nyhedsbrev – Forsyningsselskaber pr. mail februar 2019 
 

Inden længe starter sæsonen for undersøgelser af dyr, planter og miljøtilstand i vandløb, småsøer og 
på land, og som tidligere år henvender vi os for at tilbyde vores hjælp med opgaver på områderne. 
 
Forsyningsselskaber råder over en lang række regnvandsbassiner, hvor undersøgelser af de biologiske 
forhold og tilstand har vist sig at fremme processen i ansøgning om § 3 dispensationer for at kunne 
oprense / fjerne planter. Samme undersøgelser kortlægger naturkvaliteten og eventuelt 
beskyttelsestruede dyr og planter, hvis bevarelse kan indarbejdes i plejeplaner under hensyntagen til 
opretholdelse af den anlægstekniske funktion og kapacitetsmål. 
 
Flere forsyningsselskaber har desuden haft stor gavn af målrettede effektundersøgelser på smådyr 
(DVFI) og fisk af påvirkningen fra forsyningsrelaterede udløbspunkter i vandløb ift. indsatser, 

spildevandsplan mv. til forbedring af tilstanden, eller som dokumentation af grad af påvirkning / om 
der sker en påvirkning. Dertil kommer akutte forureningshændelser, hvor vi kan træde til med kort 
varsel og undersøge effekter på den biologiske tilstand og reetablering. 
 

Vi tilbyder faglig rådgivning med: 
 
● Søer – regnvandsbassiner 

• Biologisk screening af vandplanter, smådyr, fisk, padder, vandkemi og brednær vegetation for 
vurdering af tilstand og naturkvalitet (august - september). 

• Udtagning af sedimentprøver for undersøgelse af næringsstoffer, tungmetaller og 
miljøfremmede stoffer, samt opmåling af restkapacitet i bassin (hele året). 

• Udarbejdelse af plejeplaner, der vægter den anlægstekniske målsætning og naturværdier. 

• Anvisning til miljøforbedrende indgreb og restaureringsprojekter. 

 
● Terrestriske naturområder og paddeundersøgelser 

• Registrering af habitatarter, følsomme naturtyper og naturværdier - § 3 områder 
(sommerhalvår).  

• Kortlægning og bestandsopgørelse af danske padder, - frøer, tudser og vandsalamander (d. 15. 
maj - 15. juni). 

 
 ● Vandløb – effektundersøgelser af påvirkning og indsatser ved udløbspunkter fra renseanlæg / 
regnvandsbassiner /andre regnvandstekniske anlæg, samt akutte forureningshændelser  

• Faunaundersøgelser af smådyr (DVFI) – Prøvetagning, oparbejdning, bedømmelse af faunaklasse 
i DVFI, rapportering og dataindlæggelse i fagdatabasen Winbio (februar - april). 

• Fiskeundersøgelser – Elektrofiskeri, arts- og størrelsesregistrering, bestandsopgørelse, 
bedømmelse i fiskeindeks DFFVa/DFFVø, rapportering og dataindlæggelse i Winbio (juli - oktober). 

 
I Fiskeøkologisk Laboratorium er vi fem biologer, der står for det faglige arbejde, projektering, løsning 
af opgaver og rapportering, samt en fiskeriteknikker og oplærte medhjælpere, der anvendes i felten 
og til udsortering af faunaprøver i laboratoriet mv. 
 



Vi lægger stor vægt på at levere bedst mulig kvalitet, en vedkommende rådgivning i samarbejde med 
kunden og trods vores placering på Sjælland konkurrencedygtige priser i hele DK. Læs mere om os på 
vores hjemmeside www.foel.dk . Se også udvalgte referencer nederst. 
 
Såfremt ovenstående skulle have jeres interesse, kontaktes vi gerne på tlf.: 4921-0370 / 4921-3370 
eller e-mail: foel@foel.dk . 
 

Mvh. 
 

Fiskeøkologisk Laboratorium 
 

Opgaver for forsyningsselskaber - udvalgte referencer og eksempler: 

Regnvandsbassiner – biologisk screening mv. 

•  Frederikshavn Forsyning A/S v. Peter Berg (2012-2019): Undersøgelse af biologiske forhold og tilstand i 29 
regnvandsbassiner og Gybelsøerne, herunder den brednære vegetation og udfærdigelse af plejeplaner. 
Opgave fordelt på flere regnvandsbassiner over en årrække. 

• HOFOR Vand Herlev A/S over Kris Ømann, Herlev Kommune (2015-2018): Undersøgelse af biologiske 
forhold i en række småsøer forud for tømning og oprensning, herunder registrering af fisk og indsamling af 
gamle dammuslinger for senere re-introduktion. 

• Hjørring Vandselskab A/S v. Jacob Andersen (2013-2016): Undersøgelse af biologiske forhold og tilstand i 39 
regnvandsbassiner, herunder den brednære vegetation og udfærdigelse af plejeplaner. Opgave fordelt på 
flere regnvandsbassiner over en årrække med den største indsats i 2013. 

• Allerød Rudersdal Forsyning - Novafors v. Charlotte Frandsen (2012): Undersøgelse af biologiske forhold og 
rådgivning ifm. spildevandsudslip i mindre damme ved Hestetangsåen. 

• Hornbæk Vandværk - bestyrelsen (2008-2012): Status over miljøtilstanden i Hornbæk Sø, herunder 
vurdering af udledt opspædet spildevand på miljøtilstanden. 

Vandløb – Faunaundersøgelser (DVFI) / fiskeundersøgelser 

• Frederikshavn Forsyning A/S v. Peter Berg (2012-2019): Faunaundersøgelser (DVFI) ved udløb fra 
regnvandsbassiner. Opgaver fordelt på flere stationer over flere år. 

• HOFOR A/S - i samarbejde m. NIRAS (2016-2019): Faunaundersøgelser (DVFI) på 12 til 15 vandløbsstationer 
årligt ved udløb fra kildepladser HOFOR for bedømmelse af den biologiske tilstand. 

• NK-Forsyning A/S v. Dan Soltau (2014-2017): Faunaundersøgelser (DVFI) på udvalgte stationer i Fladså og 
Rødlersbæk af flere omgange, bl.a. i Rødlersbæk ifm. afskæring af Tappenøje Renseanlæg. 

• Novafos A/S v. Dorte Teinholt (2017): Undersøgelse af den biologiske tilstand af smådyr (DVFI) og fisk i 
Stenløse Å, Spangebæk og Helledemose Vandløbet som forundersøgelse af indsatser i vandsystemet. 

• Hørsholm Vand - Novafos A/S v. Tina Otterstrøm Jensen (2014): Effektundersøgelse af 
spildevandsudledning fra Usserød Renseanlæg på smådyr og fisk i Usserød Å og Nive Å. En status over 
udledningens skadesomfang på dyrelivet og vurdering af langtidseffekten på fiskefaunaen. 

• Arwos Forsyning - Aabenraa v. Timm Bochdam (2012): En undersøgelse af vandløbskvaliteten (DVFI) 
opstrøms og nedstrøms regnbetingede udløb i vandløb i Aabenraa Kommune. En vurdering af 
belastningsforhold på den biologiske tilstand fra udløbene. 

• Energi Viborg Spildevand A/S v. Iben Kristensen (2012): Faunaundersøgelser (DVFI) på udvalgte stationer i 
Mejerigrøften og Vejle Bæk. 
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