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Baggrund 
På baggrund af allerede gennemførte analyser i projektet ’Udvikling af bio-
logiske indices for danske vandløb: Fytobenthos’ er der erkendt behov for at 
iværksætte yderligere analyser af sammenhænge mellem fytobenthos og de 
presfaktorer, der påvirker fytobenthos i vandløb. De hidtidige analyser viser 
således, at der foreligger tre forskellige muligheder for implementering af et 
operationelt indeks for fytobenthos i vandløb:  

1) at anvende SID (Rotts saprobic diatome index – er baseret på algernes to-
lerance overfor koncentrationen af organisk stof; vandets saprobe status) 
som indeks til økologisk tilstandsvurdering af bentiske kiselalger i alle dan-
ske vandløb. SID-indeksværdierne relaterer sig signifikant til koncentratio-
nen af uorganisk fosfor, samtidig med at indekset kan forklare 25 % af varia-
tionen i denne, mens TID, TDI og IBD kan forklare en mindre del af variati-
onen, henholdsvis 22 %, 13 % og 12 %. En forklaringsgrad på 25 % anses for 
at være tilfredsstillende set i sammenhæng med, at flere samtidigt virkende 
påvirkninger spiller ind på algesamfundet i vandløbene.  

2) at anvende det kombinerede indeks SID_TID til økologisk tilstandsvurde-
ring i de små vandløb. SID_TID-indeksværdierne relaterer sig signifikant til 
koncentrationen af uorganisk fosfor, og når op på en forklaringsgrad på 29 
% af variationen.  

Den økologiske tilstand af de bentiske algesamfund i de små type-1 vandløb 
er tydeligvis påvirket af uorganisk fosfor, samtidig med at der ikke allerede 
eksisterer et indeks, der er følsomt over for uorganisk fosfor i denne vand-
løbstype. Dermed vil en implementering for de små vandløb kunne bidrage 
med yderligere information om påvirkningsgraden i vandløbene og betyd-
ningen af denne for den økologiske tilstand.  

3) at anvende det kombinerede SID_TID i de små vandløb, men SID i de 
mellemstore og store vandløb.  

Projektet indeholder den nødvendig EU-dokumentation til brug for interka-
librering af et vandløbs fytobenthosindeks. Jf. EU.Guidance Document no. 
30. https://circabc.europa.eu/sd/a/5aee6446-276c-4440-a7de-
0d4dec41ed4b/IC_manual_2015_to%20be%20published.pdf  

På baggrund af viden indhentet i nedenstående to delprojekter, vil det blive 
muligt at vurdere, hvilke af disse muligheder, der bedst vil kunne tilveje-
bringe et operationelt indeks for fytobenthos til vurdering af økologisk til-
stand i vandløb:  

Delprojekt 1 
I forbindelse med interkalibrering af et dansk fytobenthosindeks er det en 
forudsætning at der kan etableres en sammenhæng mellem det danske in-
deks og ICM (Intercalibration Commom Metric). Denne sammenhæng er 
etableret. Imidlertid er det samtidig vigtigt at grænsefastsættelsen mellem de 
økologiske tilstandsklasser med anvendelse af det interkalibrerede indeks 
hviler på, at der optræder signifikante ændringer i fytobenthossamfundet 
som funktion af relevante miljøvariable. Derfor er det hensigtsmæssigt at 
medtage alle eksisterende fytobenthosdata, beregne tilhørende indeksværdi-
er samt at modellere sammenhængen mellem indeksværdier og uorganisk 
fosfor på baggrund af det eksisterende datagrundlag. Herved opnås det 

https://circabc.europa.eu/sd/a/5aee6446-276c-4440-a7de-0d4dec41ed4b/IC_manual_2015_to%20be%20published.pdf
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bedste fundament for grænsefastsættelsen mellem de økologiske tilstands-
klasser. Med det udvidede datagrundlag 1) etableres en sammenhæng mel-
lem uorganisk fosfor og det interkalibrerede indeks og 2) identificeres tær-
skelværdier for fytobenthossamfundene, hvor der sker markante ændringer 
i artssammensætningen og dermed i indeksværdierne, hvilket så samtidig 
kan give viden om, ved hvilke uorganiske fosforkoncentrationer indeksvær-
dierne ændrer sig signifikant. Denne viden skal understøtte grænsefastsæt-
telsen mellem de økologiske tilstandsklasser.  

Formål, delprojekt 1   
Formålet med delprojekt 1 er at:  

• Etablere en sammenhæng mellem uorganisk fosfor og det interkali-
brerede indeks, hvor alle eksisterende fytobenthosdata medtages 

• Identificere tærskelværdier for uorganisk fosfor, hvor der sker mar-
kante ændringer i artssammensætningen af fytobenthossamfundene 
og dermed i indeksværdierne, hvilket samtidig kan give viden om, 
ved hvilke uorganiske fosforkoncentrationer indeksværdierne æn-
drer sig signifikant. Denne viden vil kunne understøtte grænsefast-
sættelsen mellem de økologiske tilstandsklasser.  

Delprojekt 2 
Eksisterende viden peger på, at sedimentets stabilitet spiller en rolle for fy-
tobenthossamfundene og dermed potentielt også for indeksværdierne. Ek-
sempelvis er det fundet, at sedimentdeposition fremmer forekomsten af be-
vægelige arter, der kan bevæge sig op på overfladen igen efter en omrøring 
og/eller forstyrrelse af sediment, hvorimod andelen af høje og stilkede alger 
aftager (Wagenhoff et al. 2013). Ligeledes kan hydrologien være af stor be-
tydning for algesammensætningen i vandløb (Schneck and Melo 2012, Tang 
et al. 2013), hvilket både kan skyldes, at substratet, hvor algerne er tilknyttet, 
kommer i bevægelse ved høje strømhastigheder, som beskrevet ovenfor, 
men også at vækstformen har betydning for, hvor robuste algerne er over for 
forstyrrelserne. Eksempelvis vil høje og stilkede arter være mere følsomme 
over for høje strømhastigheder end arter, der gror fladt på substraterne. Li-
geledes vil forstyrrelser bevirke, at arterne skal rekolonisere, hvor nogle ar-
ter hurtigere rekoloniserer end andre arter, hvorfor tidspunktet for prøve-
tagning efter forstyrrelsen kan spille en rolle. På den baggrund  undersøges, 
hvorledes fytobenthosindekset ænder sig som funktion af hydrologiske for-
hold samt sedimenttransport, hvor total-P kan fungere som indikator for se-
dimenttransport (R2 = 0,87 i Kronvang et al. 1996).  

Formål, delprojekt 2  
Formålet med delprojekt 2 er: 

• Undersøge hvordan algesamfundene ændrer sig som funktion af 
hydrologiske forhold i vandløbene, herunder tilvejebringe relationer 
mellem vandføringsvariable og indeksværdier. 

• Undersøge om algesamfundene ændrer sig som funktion af sedi-
menttransporten i vandløbene, herunder at tilvejebringe viden om 
en eventuel betydning af denne for indeksværdierne.  

Produkt 
Projektet vil tilvejebringe et operationelt EU-interkalibreret indeks for fyto-
benthos til vurdering af økologisk tilstand i vandløb. Ved operationelt for-



stås i denne sammenhæng at man med udgangspunkt i de relevante over-
vågningsdata fra det nationale overvågningsprogram ved anvendelse af in-
dekset umiddelbart kan fastlægge en indeksklasse.   

Samtidig vil forslag til grænsefastsættelse mellem økologiske tilstandsklas-
ser foreligge, der bygger på signifikante ændringer i fytobenthos samfunde-
ne. Herunder vil koncentrationen af uorganisk fosfor i vandløb i forskellige 
økologiske tilstandsklasser blive analyseret med angivelse af middelværdi 
og usikkerhed på denne.  

Derudover vil projektet levere viden om, i hvilket omfang indekset er påvir-
keligt over for ændringer i hydrologiske forhold samt sedimenttransport i 
vandløbene. 

Leverancen omfatter en faglig rapport eller notat, der beskriver ovennævnte 
forhold og med eksempler beskriver operationaliseringen af indekset. Der-
udover udarbejdes der, jf. European Commission, 2015 [link], et engelsk-
sproget notat til brug for dokumentation over for EU-Kommissionen. 

Som en del af leverancen præsenteres resultaterne for den faglige reference-
gruppe i forbindelse med et statusmøde inden udgivelsen af den færdige 
rapport. 

Det skal fremhæves, jf. kontraktens almindelige betingelser, punkt 11.7, at 
det står Styrelsen frit for selv el. via tredjemand evt. at tilrette og videreud-
vikle de leverede produkter (Leverancen). Leverandøren skal levere det 
nødvendige datagrundlag og dokumentation hertil. Denne præcisering er 
desuden fremhævet i projektspecifikke bestemmelser punkt 9.1. I den sam-
menhæng leveres data, der ligger til grund for de grafer og tabeller, der vi-
ses i rapporten. Udkast til notat afleveres ultimo februar 2018. I forbindelse 
med fakturering af den del af projektet som afsluttes i 2017 udarbejdes en 
kort status over den del af arbejdet der er afsluttet i 2017.  

Data 
MST leverer data til gennemførsel af de to delprojekter. Helt konkret skal 
følgende data tilvejebringes: 

1. Alle fytobenthosdata og ortho-P data fra 2016 fra sammenfaldende 
stationer. (Fytobenthosdata er leveret oktober 2016, ortho-P trækkes 
fra ODA). 

2. Oversigt over stationer med fytobenthosdata (2013, 2014, 2015, 2016) 
med samtidig angivelse af, om der ligger en vandføringsstation lige 
i nærheden, hvorfra hydrologiske data kan trækkes og anvendes til 
beregning af relevante hydrologiske variable (se Graeber et al. 2014) 
(DCE trækker data fra ODA og undersøger, om der er brugbare 
vandføringsstationer i umiddelbar nærhed af fytobenthosstationer-
ne).  

Medarbejdere på projektet  
Følgende medarbejdere vil indgå i projektet: 

Seniorforsker Annette Baattrup-Pedersen – projektkoordinator 
IT medarbejder Carsten Nielsen 
Post. Doc. Dagmar Kappel Andersen 
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Akademisk medarbejder Liselotte Sander Johansson  
Seniorforsker Søren E. Larsen 
IT medarbejder Ane Kjeldgaard 
 
Alle er medarbejdere i Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.  

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. Det gælder således (1) vurdering af kvaliteten af de modtagne 
data, (2) analyser af data, herunder multivariate analyser, (3) metoder til 
test/interkalibrering af biologiske indices, (4) erfaring mht. rapportering. 
Der foretages kvalitetssikring af alle dele af projektet: for hver del kvalitets-
sikres den enkelte medarbejders arbejde af en anden kollega tilknyttet pro-
jektet. 

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

Ledelsen ved Institut for Bioscience sikrer, at de til projektet tilknyttede 
medarbejdere rent faktisk har fået allokeret tilstrækkeligt tid til dets gen-
nemførelse, 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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