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Formål 
Projektets formål er at udvikle en justeret version af det eksisterende Dansk 
Vandløbs Plante Indeks (DVPI) til anvendelse i små type 1 vandløb. Herun-
der skal der fastsættes grænseværdier mellem de økologiske tilstandsklas-
ser, der afspejler det samme beskyttelsesniveau som det eksisterende DVPI. 

Baggrund 
Som udgangspunkt vurderes den økologiske tilstand i vandløb i henhold til 
EU’s Vandrammedirektiv på baggrund af de biologiske kvalitetselementer 
planter, smådyr, fisk og bundlevende alger. Hvilke kvalitetselementer der 
anvendes afhænger dog af vandløbstypen, hvor der i vandplanerne hidtil 
kun er opereret med tre vandløbstyper (type 1 – små vandløb; type 2 – mel-
lemstore vandløb, type 3 – store vandløb).  
 
For kvalitetselementet vandplanter er der udviklet et Dansk Vandløbs Plante 
Indeks (DVPI) (Baattrup-Pedersen & Larsen 2013; Søndergaard et al. 2013). 
DVPI indeksværdien beregnes på baggrund af artslister over planter og de-
res dækningsgrader. Indeksværdien beregnes ved brug af en klassificeret 
prædiktionsmodel, der angiver tilstandsklasse og en tilhørende EQR værdi 
(Ecological Quality Ratio). DVPI blev interkalibreret med sammenlignelige 
EU lande tilhørende den central-baltiske region (Birk et al., 2011). Dog er der 
inden for den central-baltiske region defineret 3 vandløbstyper som ramme 
for interkalibreringen, og disse vandløbstyper omfatter kun danske vandløb 
af type 2 og 3 (oplandsareal på hhv. 10-100 km2 og > 100 km2). Det betyder, 
at danske vandløb af type 1 (oplandsareal < 10 km2) ikke har været medta-
get i interkalibreringen, hvorfor DVPI ikke kan anvendes til at bestemme 
den økologiske kvalitet i små vandløb. 
 
Baattrup-Pedersen et al. (2015) analyserede plantedata fra en delmængde af 
NOVANA stationerne (278 stationer) fordelt på hhv. små type 1 og større 
type 2 og 3 vandløb med henblik på at undersøge, hvorvidt grænsefastsæt-
telsen mellem økologiske kvalitetsklasser for større vandløb direkte kunne 
overføres til små type 1 vandløb. I den forbindelse blev der indsamlet yder-
ligere data for de pågældende vandløbsstationer fra kommunerne, nemlig 
information om grødeskæringsintensitet og frekvens. Baattrup-Pedersen et 
al. (2015) fandt, at sammenhængen mellem DVPI og de væsentligste stress-
påvirkninger ikke var sammenlignelig mellem type 1 og type 2-3 vandløb. 
Helt konkret viste undersøgelsen, at DVPI ikke responderede signifikant på 
opløst fosfor eller grødeskæringshyppighed i små type 1 vandløb mens 
denne sammenhæng var signifikant i større type 2-3 vandløb. Omvendt var 
der signifikant effekt af graden af kanalisering på DVPI i små type 1 vandløb 
mens dette ikke var tilfældet i større type 2-3 vandløb. Årsagerne til, at 
stresspåvirkningerne har forskellig indflydelse på DVPI mellem størrelses-
kategorier af vandløb er formentlig dels, at brinkvegetationen i særlig grad 
kan skygge for vandløbsplanter og dermed hæmme deres vækst når vand-
løbet har lille bredde og har et dybt nedgravet profil. er det muligt, at de 
små vandløb, der indgik i undersøgelsen, ikke var nationalt repræsentative, 
idet grødeskæringsfrekvensen generelt var lav. Konklusionen på undersø-
gelsen var, at grænseværdierne mellem de økologiske tilstandsklasser ikke 
umiddelbart kan overføres direkte til små type 1 vandløb. 
 
Derfor er det relevant nærmere at analysere sammenhænge mellem DVPI og 
grødeskæring samt vandløbenes morfologi i små type 1 vandløb på bag-
grund af et udvidet datagrundlag. Herunder bør der indhentes yderligere 
oplysninger om anvendte grødeskæringsmetoder, idet de forskellige meto-
der forventeligt påvirker vandplanterne i forskellig grad (Bach et al. 2015). 
På baggrund af et sådant øget datagrundlag kan det vurderes, hvordan 
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DVPI kan implementeres i små type 1 vandløb, herunder at fastlægge græn-
seværdier mellem de økologiske tilstandsklasser. 
 

Faglige overvejelser 
I modsætning til undersøgelsen foretaget af Baattrup-Pedersen et al. (2015) 
er der nu anvendelige plantedata fra en hel cyklus i overvågningsprogram-
met, og dermed er der tilgængelige plantedata fra ca. 800 vandløbsstationer, 
herunder ca. 300 stationer i små type 1 vandløb. Dette datagrundlag anses 
som tilstrækkeligt stort til at opfylde projektets formål. 
 
Grundet den store betydning af grødeskæring for DVPI, herunder grøde-
skæringsmetode, -intensitet og –frekvens, er det en nødvendighed at ind-
samle beskrivende data for grødeskæring for samtlige NOVANA stationer 
fra de respektive kommuner. Disse grødeskæringsdata anses for uundværli-
ge for at kunne skabe en helstøbt forståelse af de betydende stresspåvirknin-
ger og deres påvirkning af DVPI i små såvel som i større vandløb. 

Teknisk løsning 
Med udgangspunkt i det spørgeskema til kommunerne som blev anvendt af 
Baattrup-Pedersen et al. (2015) vil vi konstruere et simpelt spørgeskema som 
skal sikre, at de nødvendige grødeskæringsdata bliver indsamlet fra kom-
munerne. Spørgeskemaet vil have særligt fokus på grødeskæringsmetode, -
intensitet (% af bundareal skåret) og –frekvens (antal grødeskæringer per år) 
i det år hvor planteregistreringerne er pågået samt 5 år forud. Disse informa-
tioner skal indsamles for alle ca. 800 vandløbsstationer i NOVANA kontrol-
overvågningsprogrammet (KOudvikling). 
 
Ydermere anvendes data for fysiske og kemiske støtteparametre for NO-
VANA stationerne fra overfladevandsdatabasen ODA. Helt konkret vil vi 
for alle stationerne indsamle data for separate fysiske/morfologiske para-
metre, der indgår i Dansk Fysisk Indeks (DFI), samt den samlede DFI in-
deksværdi. Ligeledes vil vi indsamle data for opløst fosfor og nitrat samt for 
pH og bicarbonat. 
 
Desuden vil der blive genereret data for oplandskarakteristik for en to-sidet 
bufferzone med forskellig bredde. Data vil dels blive generet for hele oplan-
det, for bufferzoner i oplandet ((x 50 m, 100 m og 500 m) samt lokalt til 
strækninger også i bufferzoner med forskellig bredde (fx 50 m, 100 m og 500 
m). Disse data vil blive indsamlet vha. et GIS kort over arealanvendelsen i 
Danmark og analyseret i ArcGIS. 
 
Sammenhænge mellem de anvendte miljøvariable vil blive undersøgt med 
Principal Components Analysis (PCA) for at kvantificere evt. co-varians 
mellem miljøvariable samt for at visualisere de eksisterende gradienter i de 
respektive miljøvariable. Denne analyse vil blive udført for både små type 1 
samt større type 2-3 vandløb for at belyse, hvorvidt stresspåvirkningerne er 
afhængig af størrelseskategori. 
 
Sammenhænge mellem udvalgte miljøvariable vil blive undersøgt ved brug 
af multipel regression, fordi danske vandløb er påvirkede af en række sam-
tidigt virkende stressfaktorer. Disse sammenhænge vil blive undersøgt for 
hhv. små type 1 vandløb og større type 2-3 vandløb. I tilfælde af, at de op-
stillede modeller er signifikante (p < 0,05) vil regressionsmodellerne blive 
anvendt til at beregne sandsynligheder for målopfyldelse med DVPI. Disse 
sandsynligheder vil til sidste blive brugt til at evaluere, hvorvidt den eksi-
sterende grænseværdisætning mellem de økologiske tilstandsklasser i DVPI 
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kan overføres til små type 1 vandløb, eller hvorledes grænseværdisætningen 
skal justeres for at sikre sammenligneligt beskyttelsesniveau i både små og 
større vandløb. 

Afhængigheder  
Projektets gennemførelse er afhængig af, at kommunerne besvarer de ud-
sendte spørgeskemaer. Derfor er der i projektets budget indlagt tidsforbrug 
til opsamling på inddateringen af disse data. 

Leverance 

Der udarbejdes et notat der 1) redegør for hvilke stressfaktorer der er mest 
betydende for DVPI i hhv. små type 1 og større type 2-3 danske vandløb, 2) 
redegør for hvorvidt disse stressfaktorer påvirker DVPI forskelligt i hhv. 
små type 1 og større type 2-3 vandløb, samt 3) analyserer og evaluerer, 
hvorvidt grænseværdisætningen mellem økologiske tilstandsklasser i det 
eksisterende DVPI kan overføres direkte til type 1 vandløb eller hvordan 
disse grænseværdier skal justeres for at sikre sammenligneligt beskyttelses-
niveau mellem små type 1 og større type 2-3 vandløb. Med udgangen af pro-
jektet vil der foreligge et operationelt indeks der kan anvendes til økologisk 
tilstandsvurdering i små type 1 vandløb. 

Medarbejdere på projektet  
Følgende medarbejdere fra Institut for Bioscience, Aarhus Universitet vil 
indgå i projektet: 

Seniorforsker Annette Baattrup-Pedersen (projektkoordinator) 
Seniorforsker Søren Erik Larsen 
Forsker Jes Jessen Rasmussen 
Teknisk assistent Ane Kjeldgaard 
Postdoc Dagmar Kappel Andersen 

Kvalitetssikring 
Dette tilbud er udarbejdet i overensstemmelse med DCE’s retningslinjer for 
kvalitetssikring af faglig rådgivning. Der henvises til ” Kvalitetsstyring af 
faglig rådgivning vedr. miljø og energi og akkrediteret prøvning. Teknisk 
del (Del 2A)”. 

De til projektet knyttede medarbejdere har de nødvendige kompetencer til at 
løse opgaven. Der foretages kvalitetssikring af alle dele af projektet: for hver 
del kvalitetssikres den enkelte medarbejder arbejde af en anden kollega til-
knyttet projektet. 

Desuden foretager ledelsen ved Institut for Bioscience faglig kvalitetskontrol 
af den færdige rapport. 

Ledelsen ved Institut for Bioscience sikrer, at de til projektet tilknyttede 
medarbejdere har fået allokeret tilstrækkeligt tid til dets gennemførelse, 
samt at der er økonomisk sammenhæng mellem det tilbudte og de afsatte 
økonomiske resurser. 

Kvalitetskontrol af projektets økonomi foregår via den tidsregistrering og 
projektstyring, som er fast standard ved DCE/Bioscience. 
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