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VRD Jura

Naturvidenskab

Afgrænsning
af de enkelte vandområder 

Karakterisering af overfladevand
Sø, vandløb, overgangsvand, kystvand

Stærkt modificerede, kunstige

Typeinddeling
Samling af 

vandområder med ”ens” 

karakteristika



Baggrund

• Karakterisering, type inddeling og afgrænsning er helt centralt i Vandrammedirektivet

• Karakterisering har betydning for:

• Valg af kvalitetselementer til fastlæggelse af tilstand

• Valg af parametre til type inddeling

• Type inddeling er et redskab til fastlæggelse af referenceværdier og miljømål

• Vandområder er den centrale forvaltningsenhed
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Baggrund fort.

• I dag eksisterer 119 danske marine 

vandområder – hovedparten er 

karakteriseret som kystvande og 6 er 

defineret som Heavily Modified Water 

Bodies

• Anvendelsen af typologier er helt i tråd med 

Vandrammedirektivet
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Reference: CIS guidance document no. 5



Typologi er centralt redskab i VRD
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• Fastlæggelse af referenceværdier

• Interkalibreringsprocessen

• Tilstandsklassifikationssystemet



Fordele og ulemper ved typologi tilgang

• Fordele: 

• Udnytter områders ”ens-hed” til at kompensere for sparsomt datagrundlag

• Reduktion af usikkerhed/minimering af tilfældigheder (flere data indgår)

• Mulighed for at ”udrulle” til områder uden modeller/data

• Ulemper:

• ”Grov inddeling” dvs områder, som ikke er ens kommer i samme gruppe

• Mindre tilsyneladende præcision
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Grundlag for VOP II
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Kystvandstypologi
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Baseret på Dahl et at., 2005

Fjordtyper: 12+1typer
• Salinitet (3 niveauer)

• Lagdeling (2 niveauer)

• Ferskvandspåvirkning (2 niveauer)

• Sluse (ja/nej)

Åbentvandstyper: 3+1+1 typer
• Salinitet (3 niveauer)

• S>30:

• Eksponering (ja/nej)

• Tidevand (ja/nej)



Anvendelse af typologien i VOPII

• Fastsættelse af referenceværdier

• Ålegræsdybdegrænser: Anvendt typologi beskrevet i Dahl et al., 2005 

• Klorofylkoncentrationer: Modificeret Dahl et. al., 2005 typologi

• DKI/bundfauna: Fastsat ud fra (kontinuert) salinitet, ikke en typologi

• Udvikling af Meta-modeller
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Revideret Fjord Typologi (til klorofyl) 

Kategori Beskrivelse

2 Åbne fjorde/bugter, som er mindre
ferskvandspåvirkede 

3 Vandområder, som er noget 
ferskvandspåvirkede

4 Vandområder, som er meget 
ferskvandspåvirkede

5 Slusefjorde
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Baseret på: 
• Salinitet (2 niveauer)

• Ferskvandspåvirkning (2 niveauer)

• Sluse (ja/nej)

Derudover udtages områder fra typologi pga

• ”Naturligt” iltsvind 



Revideret Åbent vands typologi (til klorofyl)

1. Østvendte kyster med upwelling, 

Nordsøpåvirkede (OW1-2 områder)

2. Medium påvirket af Østersøen, 

beliggende uden for hoved-

strømmene (OW3a områder)

3. Meget påvirket af Østersøen 

(OW3b+c områder)

4. Nordsøpåvirkede, +/- direkte 

ferskvands  
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Udfordringer med det eksisterende grundlag

• Enkelte ”underlige” vandområde-afgrænsninger

• Enkelte ”underlige” karakteriseringer af vandområder

• Typologi for grov til fastlæggelse af især klorofyl grænseværdier (afhænger af ferskvandspåvirkning)

• Behov for bedre kvantificering af ferskvandspåvirkning (pt. reelt kun 2 niveauer)

• Typologi for grov til at fange de enkelte vandområders karakteristika 

• Fejl i type tildeling
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Mulige fejl i typetildeling (eksempler)
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Anbefalinger fra den internationale evaluering

• Bibeholde en to-models-tilgang (mekanistiske og statistiske modeller)

• Benytte statistiske modeller til at validere mekanistiske modeller (respons-analyse)

• Benytte statistiske modeller til en tværgående-system-analyse

• For grov typologisering:

• The solution could be either to subdivide the typology for these systems, taking into account especially water 

exchange rate and fresh water discharge, or to develop individual Chlorophyll a target values for every single 

water body.

• The statistical modelling, especially when carried out across water bodies, could be an excellent basis for this.

• Anvende en mere differentieret typologi/målsætning

• Bestemme reference værdier og miljømål for hvert vandområder (hvor det kan lade sige gøre)

• Vente med gennemsnitsberegninger før evt. til slut
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Typologi i VOP III

Karakterisering, typeinddeling og afgrænsning 

af kystvande
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Servicetjek - formål

• Servicetjekket gennemgår:

• Eksisterende tekniske grundlag for samtlige danske kystvande med henblik på at vurdere den 

nuværende karakterisering, typeinddeling og afgrænsning, herunder bl.a

• Alternativer (brakvandssøer, overgangsvande og modificerede områder) til nuværende karakterisering 

• Valg af deskriptorer for de enkelte typer, særligt ferskvandsindeks

• Anvendelse af typen ”slusefjorde” 

• Samt:

• Transformering af eksisterende ålegræs- og bundfauna referenceværdier til evt. ”nye” 

vandområder/typer

• Referenceværdier for andre kvalitetselementer (makroalger, andre blomsterplanter, klorofyl) afventer 

færdiggørelse af andre projekter 
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Projektet – 5 dele

• Del 1. Kvalificering af projektgrundlaget

• Del 2a. Udredninger af det juridiske grundlag 

• Del 2b. Udredning af det faglige grundlag

• Del 3. Gennemførelse af servicetjekket af det eksisterende grundlag

• Karakterisering

• Afgrænsning

• Typeinddeling

• Del 4. Udarbejdelse af nyt grundlag 

• Del 5. Rapportering
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Karakterisering & afgrænsning

• Det skal afdækkes, om der måtte være alternative måder at karakterisere og afgrænse 

kystvandene, som er i overensstemmelse med vandrammedirektivet og forvaltningsmæssigt er 

mere hensigtsmæssig end det nuværende system

• Med nærværende projekt er formålet således at evaluere det eksisterende grundlag for kystvande 

på dette område med henblik på at pege på og gennemføre eventuelle forbedringstiltag i forhold til 

det faglige grundlag for kystvande frem mod vandområdeplaner for den tredje planperiode 2021-

2027

• Projektet vil endvidere indeholde et servicetjek af den ydre afgrænsning af kystvande (basislinjen 

plus 1 sømil), karakterisering af kystvande i forhold til overgangsvande og brakvandssøer, 

anvendelse af de hydromorfologiske kvalitetselementer og udpegning af kystvande som stærkt 

modificerede.
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Anvendte metoder / baggrundsdata til

Karakterisering og afgrænsning

• CIS guides (no. 2+4+5+10)

• Miljø GIS (Natura2000 mm.)

• Google Earth (geografiske grænser, dybder og 

ensartethed, fysiske modifikationer)

• Geus’ substratkort (ensartethed)

• GIS data (oplande og eksisterende afgrænsninger)

• Overvågningsdata (ODA)

• Modeldata (ensartethed)

• Strøm

• Opholdstid

• salt

11 June, 2018© DHI #19



Typologi
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• Fysiske og kemiske faktorer der skal 

indgå i definitionen af typer:

• Længde- og breddegrad

• Tidevandsvariation

• Salinitet

• Andre faktorer, der kunne spille en rolle 

er:

• Strømhastighed

• Bølge-eksponering

• Middel temperatur og temperatur variation

• Blandingsforhold (Stratifisering/Upwelling)

• Turbiditet

• Opholdstid

• Gennemsnitlig substrat sammensætning (mean

substratum composition)

• Gennemsnitsdybde/max dybde/hypsograf

• Vandområdeareal til oplandsareal ratio

• Forholdet mellem vinter og sommer afstrømning



Initiale tanker om ‘ny’ typologi

• Forskellige tilgange, men med samme mål:

• Similaritets-analyse

• Tværgående-system-analyse

• Input (som vi forventer vil have økosystem-betydning, men som 

ikke er system-tilstands afhængige):

• Vanddybde

• Opland vs. vandområdeareal

• Vandudskiftning

• Åbne rand vs. Områdeareal

• Etc.

• Tværgående-system-analyse

• Hvis det kan lade sig gøre vil dette kunne betyde at vi reducerer behovet 

for typologi

• Stadigvæk områder uden reference/mål-værdier

• Suppleret med similaritets-analyse



Korsør Fjord
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Opholdstid
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• Alder af ferskvand • Vandudveksling (T50 & T80)



Similaritetsanalyse (målestationer i Kattegat)
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Tak for Jeres 

opmærksomhed
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