
Interkalibrering, kvalitetselementer 

og vandplaner
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Indhold: 

• Forpligtigelse:
• Vandrammedirektivets bilag v 1.4.

• Udfordringer: 
• Implementering af yderligere kvalitetselementer 

• Oversættelse af interkalibreringen til nationale typer

• Status: 
• Vandløb

• Søer

• Kystvande

• Kvalitetselementer i de kommende vandplaner 
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Danmark forpligtet til at

• vurdere den økologiske tilstand ud fra økologiske kvalitetselementer

• indgå i sammenlignende vurdering af de enkelte landes 

målsætningssystemer mhp at fastlægge ensartede målniveauer / 

interkalibrering

• anvende de interkalibrerede kvalitetselementer

• oversætte de interkalibrerede kvalitetselementer fra de interkalibrerede 

vandområder til øvrige nationale vandområder

• benytte de kvalitetselementer, der endnu ikke er interkalibrerede
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IC-beslutningens bilag 1

(Typologi)
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Direktivmæssig forpligtigelse

VRD - Bilag V, punkt 1.4: Klassificering og præsentation af økologisk tilstand

• ”Medlemsstaterne skal opbygge et eller flere ”overvågningssystemer” 

(kvalitetsindeks/red.) til fastsættelse af værdier for de biologiske 

kvalitetselementer”

• ”Værdien for grænsen mellem høj og god tilstand og værdien for grænsen 

mellem god og moderat tilstand fastsættes gennem interkalibrering” 

• ”Lokaliteterne udvælges ved ekspertvurderinger på grundlag af fælles 

inspektioner og anden til rådighed værende information.”

• 1.4.2 ”….den økologiske tilstand for alle kategorier af overfladevand 

repræsenteres ved den laveste af værdierne for de biologiske og fysisk-

kemiske overvågningsresultater (one out all out/red.).
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Klassifikation

God økologisk tilstand –
Miljømål og referencetilstand

Menneskeskabte 
ændringer i de 
biologiske forhold
viser sig ofte gradvist. 

Overgange mellem de 
økologiske tilstande er 
glidende med en 
naturlig variation

Vandrammedirektivet 
opdeler økologisk 
tilstand i fem klasser

Ingen eller kun ubetydelig afvigelse fra 
uberørte forhold

Høj tilstand

Svag afvigelse fra uberørte forhold God tilstand

Mindre grad af afvigelser

Større afvigelser med væsentlige ændringer i 
de biologiske samfund

Alvorlige ændringer hvor store dele af  
biologiske samfund ikke er til stede

Moderat tilstand

Ringe tilstand

Dårlig tilstand

Vandrammedirektivets 
miljømål 

er 
mindst god tilstand

Referencetilstand

Værdierne for tilstand og miljømål skal udtrykkes ved en EQR (økologisk kvalitets-
ratio) mellem nul og én, hvor høj tilstand er tæt på én og dårlig tilstand er tæt på nul.

1,0

0,0



Interkalibrering 

Start fase I: 2003

Afslutning:30. oktober 2008

• Vandløb: smådyr (DVFI)

• Søer: klorofyl a

• Kystvande: ålegræs dybdegrænsen

Start fase II: 2008

Afslutning: 28. januar 2013
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IC-beslutningen af 

28. januar 2013
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IC-beslutningen artikel 1 & 2
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Betragtning 18 i IC-beslutningen
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IC-beslutningens bilag (I & II)



IC-beslutningens bilag

(EQR) 
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Status kvalitetselementer 

Vandløb: 

. 
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Interkalibreret

i 2013

Klar til vandplan 

2014

Behov for 

oversættelse

Interkalibreres

frem til 2016

Vandløb:

Alger (phytoplankton) Ej relevant i DK - - -

Planter:

- vandplanter x x x

- alger (phytobenthos)    x x

Bunddyr (DVFI) x x

Fisk x x



Status kvalitetselementer 

Søer:
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Interkalibreret

i 2013

Klar til 

vandplan 

2014

Behov for 

oversættelse

Interkalibreres

frem til 2016

Søer:

Alger (phytoplankton) x x x

Planter:

- vandplanter x x x

- alger (phytobenthos)    x (x) x

Bunddyr x (x) x

Fisk (x) x x

(x): klar til vandplan 2014 i begrænset omfang 



Status yderligere kvalitetselementer 

Kystvande Nordsøen og Kattegat:

x*  : Interkalibreret i V3 områder og skal derfor oversættes til V1 og V2 områder
x**: Mangler afslutning af interkalibrering med Sverige 16

Interkalibreret

i 2013

Klar til vandplan 

2014

Behov for 

oversættelse

Interkalibreres

frem til 2016

Kystvande:

Nordsøen

Alger x x*

Bunddyr x x*

Makroalger og 

blomsterplanter:

- makroalger Ej relevant i DK - -

- blomsterplanter Ej relevant i DK - -

Kattegat

Alger x** x x

Bunddyr x x** x

Makroalger og 

blomsterplanter:

- makroalger x** x x

- blomsterplanter x** x x



Status yderligere kvalitetselementer 

Kystvande Østersøen Øst og Vest:

x*  : Interkalibreret i V3 områder og skal derfor oversættes til V1 og V2 områder
x**: Mangler afslutning af interkalibrering med Sverige 17

Interkalibreret

i 2013

Klar til vandplan 

2014

Behov for 

oversættelse

Interkalibreres

frem til 2016

Østersøen Vest

Alger x x* x

Bunddyr x x* x

Makroalger og 

blomsterplanter:

- makroalger x* x x

- blomsterplanter x x x

Østersøen Øst

Alger x** x x

Bunddyr x x** x

Makroalger og 

blomsterplanter:

- makroalger x** x x

- blomsterplanter x** x x


