
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

  

     

 

 

 

Fiskeøkologisk Laboratorium 

Vi er:  

Fiskeøkologisk Laboratorium er 

et rådgivende biologfirma med 

30 års erfaring indenfor natur og 

vandmiljø. Vores kerneområder 

er søøkologi, vandløbsøkologi 

og terrestrisk økologi med sær-

ligt fokus på undersøgelser af 

dyr, planter og miljøtilstand, 

samt projekter med naturgen-

opretning og plejeplaner af na-

turområder. 

 

Screening af den biologiske tilstand i regnvandsbassiner 

Naturkvaliteten kan ved ganske lave omkostninger bestemmes ved en screening. 

Screeningen er et godt værktøj i udarbejdelsen af ansøgning om § 3 dispensatio-
ner, samt udfærdigelse af plejeplaner.  

 Regnvandsbassiner - dilemmaet 

mellem funktion og natur 

Over tiden får mange regnvandsbassiner udtryk 

som en naturlig sø eller eng og er derfor beskyt-

tet af naturbeskyttelseslovens § 3. Bassinerne 

kan desuden blive levested for bilag IV arter, så-

som visse padder og planter der lovmæssigt har 

en høj grad af beskyttelse.  

Dette er et problem når vandafledningskapacite-

ten skal opretholdes og bassinet renses op. Na-

turbeskyttelsen begrænser forsyningsselskaber-

nes muligheder for frit at oprense bassiner, og 

en god dialog med kommunen er derfor vigtig for 

at få en eventuel § 3 dispensation. Kommunerne 

har interesse for naturkvaliteten i regnvandsbas-

siner og lægger vægt på at få den undersøgt. 

Foruden at øge biodiversiteten i den bynære na-

tur er kommunerne bl.a. via Grønt Danmarkskort 

forpligtet til at indtænke synergieffekter af klima-

tilpasning, vandmiljø og rekreative potentialer. 

Det er vores erfaring, at undersøgelser af natur-

kvaliteten fremmer processen ifm. ansøgning 

om § 3 dispensationer mv. En prioritering af bio-

logisk screening i regnvandsbassiner er derfor 

en god strategi for forsyningsselskaberne. 

 

Biologisk screening - Vi undersøger flora- og 

faunainteresser, samt vurderer eventuelle biolo-

giske konsekvenser ved at oprense. Undersø-

gelsen vil typisk indeholde vandkemi, planter, 

smådyr, padder, fisk og evt. sediment. Screenin-

gen giver indblik i områdets tilstand, naturvær-

dier og grad af forurening, hvilket hjælper kom-

munens sagsbehandlere til at træffe beslutnin-

ger på et stærkere fagligt grundlag. 

 

Plejeplaner – Som oftest kan der findes et godt 

kompromis mellem kapacitetsmålsætning og na-

turmål. En plejeplan kan således både tage hen-

syn til den aktuelle natur og skabe rammerne for 

nye naturværdier samtidig med, at den anlægs-

tekniske målsætning opretholdes. Herved kan 

både natur og vandafledning integreres i det by-

nære miljø. 
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Vi tilbyder: 

 Undersøgelser af miljøtilstand 

 Undersøgelser af dyr og planter 

 Sediment- og vandkemiprøver 

  Vurdering og rapportering af fysi-

ske og biologiske forhold og til-

stand 

 Rådgivning til plejeplaner og miljø-

forbedrende indgreb, der sikrer an-

læggets funktionalitet / naturkvalitet 

 Tilrettelæggelse af opgavens ind-

hold og udførelse 

 Hjælp til ansøgning om § 3 dispen-

sationer 

 Undersøgelse af nedstrøms på-

virkning af tilstand i vandløb ved 

DVFI-undersøgelser af smådyr 
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