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I vandområdeplanerne 2021-2027 indgår 986 søer og 18.500 km 
vandløb, som alle er målsat til god økologisk tilstand. Ved ind-
gangen til 2021 var kun ca. 20 % af søerne og ca. 30 % af vand-
løbene i målopfyldelse. I 2023 er der stadig en lang række vand-
områder, som har brug for restaurering for at opnå god økologisk 
tilstand.
Der er mange potentielle vandområdeprojekter rundt omkring i Dan-
marks kommuner, men i en travl hverdag kan det være svært at nå 
dem alle. Sweco står klar til at hjælpe jer både før, under og efter pro-
jektet.

I Sweco arbejder vi ud fra det princip, at den bedste naturgen-
opretning sker ved at genskabe de naturlige hydrologiske for-
hold i projektområdet i så høj grad som muligt. Dette giver de 
mest fremtidssikrede og velfungerende projektløsninger, som 
oftest medfører et minimum af vedligeholdelse og den størst 
opnåelige biodiversitet. I projekter, hvor det ikke er muligt el-
ler ønskeligt at genoprette de naturlige forhold, finder vi gode, 
alternative løsninger.

Forskellige projekttyper i effektive forløb
For vores kunder løser vi mange forskellige typer af projekter. Som 
eksempel kan nævnes:
-  Vandløbsrestaurering
-  Vådområdeprojekter
-  Genskabelse af naturlig hydrologi
-  Naturkortlægning og -vurdering
-  Klimatilpasningsprojekter 

I alle projekter garanterer vi et overskueligt og effektivt projektfor-
løb, hvor vores projektleder er jeres faste kontaktperson. Vi løser op-
gaverne i tæt samarbejde med jer for at sikre en fælles forståelse for 
opgavens problemstillinger og målsætninger. På den måde identifi-
cerer vi tidligt i forløbet udfordringer og særinteresser, og vi går efter 
den løsning, som I og borgerne finder mest optimal. 

Ved alle opgaver sammensætter vi et team udvalgt på baggrund af 
den konkrete opgave, og som samlet kan løse opgaven effektivt med 
input fra jer for at komme bedst muligt i mål. 

Spidskompetencer og stort engagement 
Med Sweco som rådgiver får I adgang til en række specialister med 
erfaring og kompetencer inden for besigtigelser og undersøgelser af 
vandløbskvalitet, søer og opmålinger samt håndtering og realisering 
af natur- og vådområdeprojekter. Det betyder, at vi har et stort kom-
petencemæssigt råderum, lige fra feltarbejde med biologisk indsigt i 
botanik og fauna til hydrologiske beregninger, konsekvensvurderin-
ger og dimensionering af vandløb og vådområder. 

Helhedsorienterede tværfaglige løsninger
Da vi er en stor organisation, kan vi sammensætte stærke tværfagli-
ge teams med f.eks. landskabsarkitekter, hydraulikere, planlæggere, 
ingeniører, geologer og biologer. På den måde er I sikret rådgivning 
på højeste niveau om de mest optimale løsninger i komplekse pro-
blemstillinger. 
Vi tilbyder både projektledelse og yder rådgivning og fremdrift i alle 
projektfaser fra tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, de-
tailprojektering til udbud og realisering samt effektvurderinger. I pro-
jekterne sørger vi for, at der bliver lagt vægt på synergi, klima og bio-
diversitet som en selvfølge. Desuden kender vi lovgivningen og kan 
rådgive om sagsbehandling og ansøgning af projektmidler. 

Høj kvalitet i projekterne
Alt arbejde kvalitetssikres efter Swecos høje kvalitetssikringsstan-
darder. Sweco er certificeret ved ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 
for kvalitetsledelse, miljøledelse og arbejdsmiljøledelse.

Kom godt i mål med vandområdeprojekterne
Vores ydelser favner bredt med adgang til specialistkompetencer og 
tværfaglige løsninger, hvor vi tilpasser vores rådgivning specifikt til 
jeres behov. Særligt inden for vandområdeprojekterne kan vi blandt 
andet tilbyde:

Et vandtæt samarbejde med Sweco

Foto: Forundersøgelse til genskabelse af naturlig hydrologi i våde habitatnaturtyper ved Draget, Thisted Kommune.
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- Screening for mulige vådområder
- Beregninger og vurderinger af reduktionspotentiale for CO2, kvæstof og 

fosfor  
-  Afklaring af planforhold og øvrige eksisterende forhold
-  Udarbejdelse af projektforslag
-  Indsamling af biologiske, hydrologiske og geologiske data
-  Feltundersøgelse og vurdering af både terrestriske naturtyper, søer og 

vandløb
-  Genopretning af vandløb
-  Effektvurdering af genopretninger 
-  Konsekvensvurdering på beskyttet natur og arter, Natura 2000, ørred-

bestande m.v.
-  Ejendomsmæssige forundersøgelser, herunder lodsejerkontakt og vej-

ledning
-  Udarbejdelse af detailprojektering med udbudsmateriale og afholdelse 

af licitation
-  Udbud, realisering og tilsyn

Få yderligere information hos

Katrine Bell Meisner, biologi og seniorkonsulent
Vandløbs- og lavbundsprojekter, vådområder, 
vandløbsopmålinger, vandløbsregulativer, myndig-
hedsbehandling og effektvurdering (DVFF).
T: +45 2328 6551
E: katrinebell.meisner@sweco.dk

Hans Paarup Thomsen, biolog og seniorkonsulent
Hydrologiprojekter, kortlægning af terrestrisk natur, 
Natura 2000 og skovnatur, artskendskab samt bilag 
IV-arter.
T: +45 6064 4666
E: hanspaarup.thomsen@sweco.dk

Anders Tommerup, biolog og seniorkonsulent
Botanik, beskyttet natur, naturvurdering, § 3-natur, 
genopretning, plejetiltag og klimatilpasning.
T: +45 5372 1366 
E: anders.tommerup@sweco.dk

Birgitte Eriksen, biolog og seniorkonsulent
Ferskvandsøkologi, effektvurdering (DVFI), sagsbe-
handling jf. vandløbsloven og vandløbstilsyn.
T: +45 5372 1803
E: birgitte.eriksen@sweco.dk

Jeannette Høltzermann, biologi og juniorkonsulent
Vandløbs- og lavbundsprojekter, forundersøgelser, 
vådområder og sagsbehandling.
T: +45 2725 4105 
E: jeannettebjerg.holtzermann@sweco.dk

Trine Johnsen, biolog og juniorkonsulent
Ferskvandsøkologi, vandløbsbiologi, effektvurderinger 
(DVPI, DFI), databehandling og GIS.
T:  +45 2725 4104 
E: trine.johnsen@sweco.dk

Udvalgte referencer

Vådområde Lindenborg Å, Mariagerfjord og Rebild
I et fællesprojekt mellem Mariagerfjord Kommune og Rebild Kom-
mune i 2015-2020 har Sweco været rådgiver med det formål at løfte 
naturkvaliteten af enge, kilder og vandløb samt den økologiske sam-
menhæng mellem Lindenborg Å og det store væld, der starter åen. 
Dette blev gjort ved blandt andet at afbryde dræn og grøfter, gens-
lynge 3 vandløbsstrækninger og udlægge 25 gydebanker. Vådom-
rådeprojektet er beregnet til at fjerne 2,2 ton kvælstof pr. år og gen-
nemført med frivillige aftaler med landmændene.

Gjellerup Enge, Herning
I forbindelse med konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE 
Kommune 2022 udarbejdede Sweco for Herning Kommune en Na-
tur- og Friluftsplan for Gjellerup Enge. I planen indgik samtidig en 
vurdering af potentialet for at skabe mere naturlig hydrologi i områ-
det. Ud af de 98 konkurrerende kommuner endte Herning Kommune 
i finalen. 

Lavbundsprojekt ved Råby Sø, Møn
Området omkring Råby Sø er udpeget som en egnet lokalitet til at 
gennemføre et lavbundsprojekt. Vordingborg Kommune har derfor 
med rådgivning fra Sweco fået udarbejdet tekniske, biologiske og 
ejendomsmæssige forundersøgelser samt udført hydrauliske be-
regninger og konsekvenskort. Formålet var at opnå et tilstrække-
ligt grundlag til at vurdere, om projektet, der omfattede etablering af 
dige, 1-2 større søer samt områder egnet til rigkær, skulle realiseres. 
Forundersøgelserne blev udført i 2017- 2019, og projektet er igangsat 
i 2022.


