
1

CB Vand & Miljø

Ferskvandsbiologiske konsulenter
- Biologiske undersøgelser i søer og vandløb

CB Vand & Miljø � Nybøllevej 47 � 2765 Smørum
 Tlf. 44 32 65 64 � E-mail: info@cbvand.dk � Web: www.cbvand.dk



CB Vand & Miljø � Nybøllevej 47 � 2765 Smørum 
Tlf. 44 32 65 64 � E-mail: info@cbvand.dk � Web: www.cbvand.dk

Konsulentydelser

Indhold

Fiskeundersøgelser Side 4

Fugletællinger Side 5

Planktonanalyse Side 6 

Vegetationsundersøgelser Side 7

Vandløbsundersøgelser Side 8

Sørestaurering Side 9

Prøvetagning og tilsyn Side 10

Småsøer og vandhuller Side 11

2.



Konsulentydelser 

Hvem er vi?

CB Vand & Miljø er et konsulentfirma, der arbejder med opgaver indenfor 
vandmiljøområdet. Vores primære arbejdsområde er de ferske vande,  hvor vi 
udfører undersøgelser af de biologiske forhold i vandløb og søer. På de 
følgende sider kan du læse mere om hvad vi kan tilbyde.

Firmaet blev etableret i foråret 2005 og har siden arbejdet med mange 
forskellige opgaver indenfor vandmiljøområdet. Vores opgaver og kunder 
spænder vidt - fra private grundejere med mindre vandhuller til større amtslige 
og kommunale overvågningsopgaver. Eksempelvis har vi deltaget i 
restaureringen af Frederiksborg Slotssø og Gurre Sø, samt udført NOVANA-
overvågning for Københavns Kommune.

Vi lægger stor vægt på et højt fagligt niveau, der sikres via løbende 
efteruddannelse af medarbejderne. Firmaet har desuden et stort netværk af 
specialister, der kan hentes ind til specialopgaver. Vi er derfor altid klar med et 
godt og konkurrencedygtigt tilbud på en opgave. 

I forbindelse med kommunalreformen og omfordelingen af opgaver indenfor 
vandmiljøområdet, kan vi tilbyde rådgivning og vejledning på det ferskvands-
biologiske område. 

Med venlig hilsen 

CB Vand & Miljø
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Fiskeundersøgelser

• Kvalitative og kvantitative undersøgelser af fiskebestanden i søer
og vandløb.

• Vurdering af fiskenes betydning for vandmiljøets tilstand.
Herunder mulighed for forbedring af vandkvaliteten ved udførelse
af indgreb i fiskebestanden.

• Kontrolfiskeri og bestandsopgørelser i forbindelse med restaure-
ringsprojekter.

• Specialundersøgelser for enkelte arter, bl.a. radiomærkning af
laks, ørred, gedder m.fl.

Konsulentydelser

Fiskebestanden kan give mange informationer om et vandområdes 
tilstand. Vi har stor erfaring med standardiserede fiskeundersøgelser 
efter NOVA- og NOVANA-programmerne. Vi kan bl.a. tilbyde:
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Konsulentydelser

• Optælling og registrering af ynglende og rastende vandfugle efter
NOVANA-programmet.

• Vurdering af fuglenes betydning for vandområdets økosystem,
herunder påvirkning af vegetation og næringsstofbalance.

• Prognoser for enkelte arter i forbindelse med naturgenopretnings-
projekter, herunder årsagssammenhænge og konsekvenser.

Fugletællinger

Antallet og artsfordelingen af vandfugle kan være en vigtig indikator 
for et vandområdes tilstand. Fuglene kan desuden have stor betydning 
for succesen af naturgenopretningsprojekter. Vi kan bl.a. tilbyde:
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Konsulentydelser

• Artsbestemmelse, optælling og biomasseberegning for plante- og
dyreplankton, bl.a. efter NOVANA-programmet.

• Vurdering af planktonets årstidsvariationer, betydning for søens
tilstand og andre vigtige økologiske sammenhænge.

• Overvågning og udførelse af toksinanalyser på potentielt toksiske
algeopblomstringer - herunder blågrønalger.

Planktonanalyse

Biomasse, arts- og størrelsesfordeling af både plante- og dyreplankton 
giver vigtige informationer om søernes økologiske tilstand. Prøverne 
analyseres i eget laboratorium, hvor vi råder over stereolupper og 
mikroskoper af høj kvalitet og anvender specialfremstillet software til 
længdemålinger. Vi kan bl.a. tilbyde:
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Konsulentydelser

Vegetationsundersøgelser

• Kvantitativ og kvalitativ bestemmelse af såvel undervands- som
flydebladsvegetation.

• Indsamling og feltregistrering af makrofyter i henhold til
NOVANA.

• Beregning af udbredelsesgrad og registrering af dybdegrænser for
undervandsvegetation.

• Vurdering af vegetationens betydning for vandområdets tilstand.

Vegetationen kan have stor betydning for de økologiske parametre i et 
vandområde. Nogle arter fremmer en god økologisk tilstand, 
hvorimod andre kan have en negativ virkning. Vi kan bl.a. tilbyde:
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Konsulentydelser

Vandløbsundersøgelser

• Undersøgelser af fiskebestand, vegetation og smådyr, eksempel-
vis i henhold til NOVANA.

• Vurdering af vandløbets tilstand og målsætning, baseret på såvel
biologiske som fysiske parametre.

• Vurdering af effekten på flora og fauna ved overløbshændelser og
spildevandsudslip.

Et vandløbs dyre- og planteliv påvirkes af mange omgivende faktorer. 
Overløbshændelser og udslip fra gylletanke kan have omfattende 
betydning for vandløbets flora og fauna. Vi kan bl.a. tilbyde:
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Konsulentydelser

Sørestaurering

• Projektering og udførelse af naturgenopretningsprojekter i større
og mindre søer.

• Regulering af fredfiskebestande ved opfiskning med vod, garn,
ruser og elektrofiskeri, samt etablering af rovfiskebestande ved
udsætning af geddeyngel og/eller rovaborrer.

• Udplantning og beskyttelse af undervandsplanter.

• Vurdering af muligheder for en succesfuld naturgenopretning,
samt forundersøgelser af bl.a. fisk, vegetation og næringspuljer.

Sørestaurering er efterhånden almindelig praksis i kommuner og 
amter, hvor der gøres en aktiv indsats for at forbedre vandmiljøet. En 
stor del af de søer, der på nuværende tidspunkt fremstår som 
grumsede, uklare vandhuller, kan med en relativt lille indsats 
forandres til indbydende, klarvandede søer, med et spændende dyre-
og planteliv.  Vi kan bl.a. tilbyde:
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Konsulentydelser

Prøvetagning og tilsyn

• Vandkemi, pH, iltindhold og sigtdybde.

• Plante- og dyreplankton.

• Bundfauna.

• Makroinvertebrater i vandløb (sparkeprøver).

• Fisk og fugle (eksempelvis til tungmetal- eller toksinanalyser).

Vi udfører prøvetagninger og tilsyn med søer og vandløb. Følgende 
parametre kan indgå i vores prøvetagningsprogram:

Prøvetagningen kan foretages efter retningslinjerne i NOVANA, eller
efter kundens ønsker.
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Konsulentydelser

Småsøer og vandhuller

• Undersøgelse af miljøtilstanden i småsøer og vandhuller,
herunder screening af de vigtigste biologiske og fysisk/kemiske
parametre.

• Genopretning af et sundt vandmiljø, ved regulering af fiskebe-
standen, udplantning af vandplanter eller etablering af beluftning.

• Udarbejdelse af plejeplaner, indeholdende retningslinjer for den
fremtidige pleje og pasning, således at mulighederne for at bevare
eller genskabe en god økologisk tilstand optimeres.

• Specialundersøgelser af enkelte biologiske parametre, herunder
fisk, vegetation, padder m.fl.

• Fjernelse af uønsket plantevækst (andemad, krebseklo, tagrør).

• Tilsyn og prøvetagning efter NOVANA-programmet for små søer
og vandhuller (ekstensiv-2 og -3 søerne).

I forbindelse med småsøer og vandhuller kan vi tilbyde:
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CB Vand & Miljø

Kontakt os for yderligere information på: 
CB Vand & Miljø

Nybøllevej 47
2765 Smørum

Tlf. 44 32 65 64
E-mail: info@cbvand.dk
Web: www.cbvand.dk




