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Det er på tide, vi giver
noget tilbage til naturen
Peter Bønløkke Adamsen får 27. maj overrakt prisen som årets unge
europæiske rådgiver. Det er den europæiske brancheforening for
rådgivende ingeniører, EFCA, der uddeler prisen

Af | Irene Brandt

”Prisen er vigtig for mig, fordi den er en
anerkendelse fra uvildige kollegaer af, at
det arbejde, jeg laver, er i topklasse,” siger
Peter Bønløkke Adamsen. Han er ansat ved
Rambølls miljødivision på Fyn og er netop
kåret til årets unge europæiske rådgiver.
Peter Bønløkke Adamsen har fået
prisen for sit arbejde med naturgenopretning, og ikke mindst sin evne til at tænke i
løsninger frem for problemer. Hans speciale
er faunapassager og vandløb.

”Jeg er også rigtig glad for, at prisen
anerkender, at man som ingeniør også kan
lave andet end at bygge broer og høje huse.
Prisen understreger betydningen af naturområdet, og vil ganske givet være med til at
skærpe interessen for naturindsatsen blandt
ingeniører,” siger Peter Bønløkke Adamsen.

Vokset op i et vandløb
Både interessen for naturen og for ingeniørfaget har dybe rødder i Peter Bønløkke

Adamsens familie. Selv er han tredje generation af ingeniører i familien, og hans far var
i mange år ansat i Fyns Amt, hvor han stod
for overvågningen af øens vandløb gennem
fauna-undersøgelser og ved kontrol med de
800 målestationer, der dengang var opstillet
i de fynske vandløb. Fra første parket kunne
han følge resultaterne af spildevandsrensningerne fra 70erne, og frem til amtet lukkede
og slukkede 31. december 2006. I sin fritid
tog han sine to sønner med på fisketure.

Smolt følger strømmen
Peter Bønløkke Adamsen har specialiseret sig i at udvikle faunapassager (stryg),
der forhindrer fiskeynglen i at gå i smoltfælder. Smoltfælder er typisk skabt som
resultat af, at man har ønsket at bevare
eksempelvis mølledamme.
Når Peter Bønløkke Adamsen 27. maj kan
tage til Berlin og modtage prisen som
årets unge europæiske rådgiver, er det
ikke mindst hans store engagerede indsats til gavn for den danske fiskebestand,
der har bragt ham så vidt i karrieren.
”Siden 80erne er der blevet etableret en
hel del fisketrapper og stryg i de danske
vandløb. Nogle har dog efterfølgende vist
sig ikke altid at væreoptimale løsninger.
Godt nok lader de de voksne fisk passere
op i vandløbet, når de skal op for at gyde;
men når ynglen er klækket og begynder
sin rejse tilbage til havet, kan de ikke
komme tilbage,” fortæller Peter Bønløkke
Adamsen.
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Ynglen havner i smolt-fælder - og bestanden uddør i takt med at gedderne
og fugle tager for sig af retterne i det
smulte vand bag spærringerne.
”Smolten følger strømmen, og når de
når frem til en spærring, stopper deres
rejse mod havet. Vi har derfor udviklet
forskellige metoder, til at lede smolten
udenom spærringerne og gennem faunapassagerne,” fortæller Peter Bønløkke
Adamsen og viser med en tegning,
hvordan han har fundet på løsninger,
som på én gang spærrer fiskeynglens
adgang til det stillestående vand bag
spærringerne og samtidig sikrer, at vandet kan slippe igennem, så dammen bag
spærringen ikke tørrer ud.
”Man kan enten lave en uigennemtrængelig barriere, men med en fremadrettet rørforbindelse, som sikrer vandet til
dammen. Så længe åbningen på røret
vender væk fra strømmen, slipper smol-

ten ikke igennem. En endnu bedre løsning består i at lægge drænrør på tværs
af indløbet til dammen og placeres en
stendæmning ovenpå, som forhindrer
fiskeynglen at svømme ind i bassinet,”
siger Peter Bønløkke Adamsen.
På denne måde har han sikret at både
damme og fiskebestanden har overlevet
i en række danske vandløb.
” … men det egentlige formål med faunapassagen er ikke udelukkende at bevare dammene. Det er i stedet formålet at
skabe passage for fiskene og den øvrige
fauna tilknyttet vandløbet. Mit arbejde
handler om at skabe den mest optimale
faunapassage som overhovedet muligt –
og samtidig sikre eksempelvis rekreative
og kulturhistoriske interesser bedst muligt,” siger Peter Bønløkke Adamsen.
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”Jeg er vokset op i et vandløb og med
en fiskestang i hænderne,” konstaterer Peter
Bønløkke Adamsen.
Derefter er det nærliggende at tro, at
Peter Bønløkke Adamsen er uddannet miljøingeniør; men det er ikke tilfældet. Der står
bygningsingeniør med anlæg som linje - og
speciale i renseanlæg og spildevandsteknik
på Peter Bønløkke Adamsens CV.
”Efter mit første job hos Carl Bro, hvor
jeg arbejdede med fundering af huse og
veje, er jeg målrettet gået efter at arbejde
med dét, der interesserer mig mest: naturen! Min uddannelse som ingeniør er en
adgangsbillet til min stilling; men det er dét,
jeg arbejder med i dag, der viser, hvad jeg
brænder for. Selvfølgelig skal fagligheden altid være i orden; men min erfaring er, at når
man selv brænder for sit arbejde, så smitter
det af på samarbejdsprocessen og resultaterne,” fortæller Peter Bønløkke Adamsen.
Han er også sikker på, det er en
kompliment, når biologerne fra Danmarks
Sportsfiskerforbund og DTU Aqua, i Vejle
og Silkeborg, undrer sig over, at rådgiveren
fra Fyn, der møder op i lystfiskertøj til deres
møder, er blevet ingeniør og ikke biolog.
”Det kan da godt være, at jeg skulle
have været biolog i stedet for - men hvorfor? Jeg laver jo dét, jeg gerne vil arbejde
med,” siger Peter Bønløkke Adamsen.

Naturingeniør
Titlen ’naturingeniør’ findes ikke; men
Peter Bønløkke Adamsens engagement og
interesse for naturen gør ham til en værdig
repræsentant for denne betegnelse.

”Aller helst ser jeg, at alle spærringer
af vandløb uden undtagelse fjernes. Det er
da også dette, EUs vandrammedirektiv lægger op til. Indtil direktivet er gennemført,
og fordi der vil være spærringer, der ikke
kan fjernes af den ene eller anden grund,
er det utroligt vigtigt, at vi sikrer, at både
de voksne fisk og fiskeynglen, smolten,
kan passere spærringerne,” siger Peter Bønløkke Adamsen.
Han har været med til at udvikle en
række løsninger i danske vandløb, som
sikrer fiskenes uhindrede vandring både
op i og ned ad vandløbene - og det er ikke
mindst disse løsninger, som førte til at hans
chef, Lone A. Clowes sammen med direktør
Thorkild Feldthusen Jensen, i første omgang indstillede Peter Bønløkke Adamsen til
at modtage prisen.
”Jeg er så heldig, at jeg er ansat på
en arbejdsplads, hvor jeg får lov til at yde
en indsats for dét, jeg brænder for, og min
arbejdsplads er rigtig god til at anerkende
vores indsats,” siger Peter Bønløkke Adam-

sen. Han brænder for naturen i almindelighed og vandløbene i særdeleshed.
”Jeg synes, det er frustrerende at se,
hvordan vi taber data om vandløbenes
tilstand i forbindelse med, at langt de fleste
af målestationerne i vandløbene er blevet
nedlagt. Indtil det skete, havde vi oparbejdet en stor viden, som nu langsomt går
tabt. Samtidig mister vi muligheden for at
omsætte denne viden til indtjening i form af
eksport af know how til resten af verden,
som har været langt bag efter Danmark på
vandmiljøområdet,” siger Peter Bønløkke
Adamsen.
Han frygter også, at den manglende
indsats for vandløbene kommer til at skade
lystfiskererhvervet og -turismen, der årligt
omsætter for 3 mia. kr.
”Vi skal ikke fortsætte med at påvirke
naturen, som vi gør i dag. Vi har udnyttet
naturen til industrialiseringen, men nu synes jeg, det er på tide, vi giver noget tilbage
til naturen,” siger Peter Bønløkke Adamsen.
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Peter Bønløkke Adamsen er med egne
ord vokset op i et vandløb, og med en
baggrund som ingeniør er det lykkedes at
forene den store interesse for naturen med
arbejdet som rådgivende ingeniør
i Rambølls miljødivision på Fyn.

