
Nyhedsbrev – Kommuner pr. mail februar 2019 
 

Inden længe starter sæsonen for undersøgelser af dyr, planter og miljøtilstand i vandløb, søer og 
på land, og som tidligere år henvender vi os for at tilbyde vores hjælp med opgaver på områderne. 
 
Vi tilbyder faglig rådgivning med: 

 
● Vandløb 

• Faunaundersøgelser (DVFI) – prøvetagning, oparbejdning, bedømmelse af faunaklasse i DVFI, 
rapportering og dataindlæggelse i Winbio. Faunabestemmelse fra basisniveau (DVFI) til udvidet 
niveau. Opgaver f.eks. på dambrugsstationer, udvalgte vandløb og stationsnet mv.   
 
• Fiskeundersøgelser – elektrofiskeri, arts- og størrelsesregistrering, bestandsopgørelse af 
ørreder, bedømmelse i fiskeindeks DFFVa/DFFVø, rapportering og dataindlæggelse i Winbio. 

• Effektundersøgelser af fisk og smådyr (DVFI) før og efter indsatser, f.eks. ifm. 
Vandplansindsatsprojekter, spildevandsplaner, ændret vedligeholdelse - eller akut ved 
forureningshændelser mv. 

• Gennemgang af vandløbenes fysiske tilstand (DFI) og vurdering af forbedringspotentialet med 
anvisning til restaureringsindgreb for at opnå god økologisk tilstand. Registreringer indlægges 
på GIS-platformen StreamGIS for overblik (se mere på www.foel.dk ).  

• Status over den biologiske tilstand (DVFI) i kommunens vandløb fra ubehandlede data i 
Winbio. Slår indsatserne igennem, og hvor langt er udviklingen ift. miljømål? 

• Kortlægning af muligheder og nødvendige restaureringstiltag med henblik på at opnå 
målopfyldelse, hvad angår tæthed af ørreder (DFFVø). Hvor findes flaskehalse ift. gydeområder, 
yngelsucces, opvækstvand for yngel og ungfisk, smoltificering, opgang af moderfisk mv. 

• Forundersøgelser af restaureringsprojekter i vandløb beskrevet i Vandområdeplanerne, f.eks. 
omløb, faunapassage, genslyngning, stryg, salmoide gydebanker, udlægning af fast substrat, 
beplantning mv. 

 
● Søer 

• Undersøgelse af biologiske, fysiske og vandkemiske forhold, såsom fiske-, plante- og 
smådyrsundersøgelser og søtilsyn iht. NOVANA-programmet eller efter formål. 

• I småsøer, vandhuller og regnvandsbassiner – screening af vandplanter, smådyr, fisk, padder, 
vandkemi og brednær vegetation for vurdering af tilstand og naturværdier, herunder anvisning 
til plejeplaner og miljøforbedrende indgreb. 

• Udtagning af sedimentprøver for undersøgelse af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer. 

• Forundersøgelser til vurdering af sørestaurering for søer beskrevet i Vandområdeplanerne 
samt hjælp til at gennemføre anviste, konkrete tiltag. 

http://www.foel.dk/


• Biomanipulationsprojekter – opfiskning, udplantning af vandplanter i netbure mv. 

• Sammenskrivning af ubehandlede sødata i Miljøportalen fra Statens overvågningsprogram for 
vurdering af tilstand, muligheder og anvisning til indsatser. 

• Rådgivning til restaureringsprojekter, udredningsopgaver, klimatilpasningsstrategier mv. 

 
● Terrestriske naturområder og paddeundersøgelser 

• Registrering af habitatområder, følsomme naturtyper og naturværdier - § 3 områder.  

• Kortlægning og bestandsopgørelse af vores 14 danske paddearter. 

 
● Naturformidling og undervisning 

• Faglige ekskursioner og undervisning for kommunens medarbejdere og naturdage for 
læreanstalter, skoler og institutioner. Tema, indhold og undervisning tilrettelægges efter 
målgruppe og formål.  

 

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, der findes ved at Google Fiskeøkologisk Laboratorium eller 
på www.foel.dk . 
 
Såfremt ovenstående skulle have jeres interesse, kontaktes vi gerne på tlf.: 4921-0370 / 4921-3370 
eller e-mail: foel@foel.dk . 
 

Mvh. 
 
 
Fiskeøkologisk Laboratorium 

http://www.foel.dk/
mailto:foel@foel.dk

