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1 Stamdata  
Stamdata  

Projektnavn Vurdering af grundvandsforekomsters påvirkning af tilknyttede målsatte 

søer og af tilknyttede grundvandsafhængige terrestriske økosystemer i 

Natura 2000 områder 

Journalnummer SVANA-456-00440 

Projektleder Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil, Naturgeograf, MST 

Projektets primære formål At udvikle nye metoder og tilknyttede digitale oversigtskort til brug for 

vurdering af grundvandsforekomsters tilstand fsva forekomsternes mulige 

påvirkning af tilknyttede målsatte søer og af tilknyttede grundvandsaf-

hængige terrestriske økosystemer i Natura 2000 områder.  Metoder og 

digitale kort skal anvendes ved vurderinger af grundvandsforekomsternes 

tilstand til brug for basisanalysen for vandområdeplanerne 2021-2027 

 

Nuværende fase Projektforberedelse 

2 Miljøstyrelsens formål med projektet  

2.1 Den nuværende situation  
Vandrammedirektivets1 generelle miljømål for grundvandsforekomster er god tilstand. Dette 
mål er nået, når både den kvantitative tilstand og den kemiske tilstand er god. Definitionerne 
af god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand for grundvandsforekomster er fastlagt i di-

rektivets art 2, stk. 1, nr. 19 og 20, jf. nr. 25-28, jf. bilag V, pkt. 2.1.1. og 2.3.2. Se definitio-

ner og relevante bestemmelser i bilag A.   
 

Kriterier og procedure for vurdering af grundvandsforekomsters kemiske tilstand, herunder 
kriterier for fastsættelse af nationale tærskelværdier er fastsat i grundvandsdirektivet2, se 
direktivets art. 3 og 4, jf. bilag I, II og III. 
 
Bestemmelserne om grundvandsforekomsternes kvantitative og kemiske tilstand er implemen-

teret i lov om vandplanlægning3 og bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, 
søer, overgangsvande, kystvande og grundvand4 og bekendtgørelse om overvågning af over-
fladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af inter-
nationale naturbeskyttelsesområder5. 
 
 

                                                

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af 
en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger med senere ændringer  

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse 
af grundvandet mod forurening og forringelse med senere ændringer 

3 Lov om vandplanlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 

4 Bekendtgørelse nr. 439 af 19. maj 2016 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, 

overgangsvande, kystvande og grundvand 

5 Bekendtgørelse nr. 1001 af 29. juni 2016 om overvågning af overfladevandets, grundvandets 

og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområ-

der5. 
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Der er vejledt om vurdering af grundvandsforekomsters tilstand i CIS Guidance no. 18 Gui-
dance on ground water status and trend assessment6. 
 
Det er vurderet, at det for at gennemføre mere fuldstændige vurderinger af grundvandsfore-
komsternes tilstand vil være nødvendigt, at der skal igangsættes projekter med henblik på at 
indhente yderligere viden om bl.a.: 

 

 hvordan vandindvinding fra grundvandsforekomster påvirker henholdsvis tilknyttede mål-

satte søer og tilknyttede grundvandsafhængige terrestriske økosystemer i Natura 2000 
områder (GATØ-N2000) 

 hvordan grundvandsforekomsters kemiske tilstand påvirker henholdsvis tilknyttede mål-

satte søer og tilknyttede GATØ N2000  

2.2 Formålet med projektets løsning og bidrag til strategiske mål 
Projekts formål er at udvikle et grundlag for og metoder, der skal muliggøre følgende: 

 
Fsva grundvandsforekomsters kvantitative tilstand: 

- At vurdere, om tilknyttede målsatte søer påvirkes negativt af vandindvinding 
fra forekomsten, således at disse søers målsatte tilstand ikke kan nås eller 
søernes tilstand signifikant forringes 

- At vurdere, om tilknyttede GATØ-N2000, der er direkte afhængige af en 
grundvandsforekomst, beskadiges signifikant som følge af vandindvinding fra 

forekomsten  
 
Fsva grundvandsforekomsters kemiske tilstand: 

- At vurdere mængder og koncentrationer af forurenende stoffer, der tilføres 
konkrete målsatte søer og GATØ-N2000 fra tilknyttede grundvandsforekom-
ster, og vurdere den skønnede påvirkning som følge heraf på disse søer og 

GATØ-N2000  

- At der kan fastsættes tærskelværdier for forurenende stoffers påvirkning af 
målsatte søer og GATØ-N2000  

 
Projektet skal dermed bidrage til mere fuldstændige vurderinger af grundvandforekomsternes 
kvantitative og kemiske tilstand end de tilstandsvurderinger, det var muligt at gennemføre til 
brug for vandområdeplanerne 2015-21.   

 
Som et led i projektet skal der tilvejebringes digitale oversigtskort til anvendelse i MSTs GIS 
system (MiljøGIS), dvs. et landsdækkende kortlag, der viser sammenhængen mellem grund-
vandsforekomster og tilknyttede målsatte søer og GATØ i N2000 områderne, og en tilhørende 
database med alle relevante data. De digitale kort skal efter projektets afslutning umiddelbart 
kunne anvendes ved vurderinger af grundvandsforekomsternes tilstand ved udarbejdelse af 
basisanalysen til brug for vandområdeplanerne 2021-2027.  

 
Dette projekt gennemføres samtidigt med andre projekter, der skal udvikle metoder til brug 
for de samlede vurderinger af de danske grundvandsforekomsters kvantitative og kemiske 

tilstand. Projekterne følges under et af MST for at sikre sammenhæng og mulige synergier. Et 
af disse projekter er ”Vurdering af grundvandets kemiske påvirkning på vandløb og kystvande” 
(”Kemisk kontakt” projektet), og særligt i forhold til dette projekt vil der være en tæt koordi-

nation. 

2.3 Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen 
Projektet skal bidrage til en mere fuldstændig vurdering af grundvandsforekomsternes til-
stand, se beskrivelsen af de aspekter af denne tilstandsvurdering, som skal udvikles yderlige-

re, ovenfor under punkt. 2.2. De udviklede metoder skal være i overensstemmelse med de 

                                                

6 Common Implementation Strategy for the water framework directive (2000/60/EC), Guid-
nace Document No. 18 Guidance on groundwater status and trend assessment. Technical Re-
port–2009-026.  
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metoder, der er beskrevet i ”CIS Guidance document no. 18 on groundwater status and trend 
assessment”.  
 
Efter projektets gennemførsel skal det være muligt at gennemføre en mere fuldstændig vurde-
ring af en grundvandforekomsts tilstand fsva forekomstens påvirkning af tilknyttede målsatte 
søer og GATØ-N2000.     

2.4 Situationen hvis projektet ikke gennemføres  
Uden de metoder, der skal udvikles, vil det ikke være muligt at gennemføre de ovenfor be-

skrevne mere fuldstændige vurderinger af grundvandsforekomsternes kvantitative og kemiske 

tilstand. Der vil altså fortsat mangle en fuldstændig gennemførelse af vandrammedirektivets 

og grundvandsdirektivets krav til kriterier og procedurer for at gennemføre vurderingerne af 

grundvandsforekomsternes kemiske og kvantitative tilstand til brug for basisanalysen for 

vandområdeplanerne 2021-27.   

2.5 Alternative løsningsscenarier 
Der er ikke alternative løsningsscenarier.   

3 Scope og afgrænsninger 
Projektet omfatter alene udvikling og fastlæggelse af metoder, herunder de nødvendige digita-

le kort (GIS-lag) til vurdering af grundvandsforekomsternes kvantitative og kemiske tilstand 

fsva de elementer i tilstandsvurderingen, der belyser grundvandsforekomsters påvirkning af 

tilknyttede målsatte søer og tilknyttede GATØ-N2000. Metoden og de digitale kort skal anven-

des ved vurderingerne af grundvandsforekomsternes kemiske og kvantitative tilstand til brug 

for basisanalysen for vandområdeplanerne 2021-27.   

  
Projektet omfatter dermed ikke anvendelsen af metoder og digitalt værktøj ved vurdering af 
de danske grundvandsforekomsters kemiske og kvantitative tilstand, ligesom det ikke nød-

vendigvis tilvejebringer alle nødvendige data til brug for vurderingerne. 

4 Mål og succeskriterier  
Projektets mål Succeskriterier 

1. Digitale oversigtskort, der viser 
sammenhænge mellem danske 
grundvandsforekomster og de til den 
enkelte forekomst knyttede målsatte 
søer og GATØ-N2000. Kortene skal 

have sådant format, at det og under-
liggende data kan vises i henholdsvis 
tilgås via landsdækkende kortlag i 
Miljø GIS.  

 

2. Ny metode, der fremover skal an-
vendes ved vurdering af den kvanti-
tative tilstand i danske grundvands-
forekomster fsva eventuel påvirkning 
af tilknyttede målsatte søer  

 

Af MST godkendt ny metode udviklet og beskre-
vet  

3. Ny metode, der fremover skal an-
vendes ved vurdering af den kvanti-
tative tilstand i danske grundvands-
forekomster fsva eventuel påvirkning 
af tilknyttede GATØ-N2000   

 

Af MST godkendt ny metode udviklet og beskre-

vet  

4. Ny metode, der fremover kan an-
vendes ved vurdering af den ke-
miske tilstand i danske grund-

Af MST godkendt ny metode udviklet og beskre-
vet  



 

 

                                      [5]  
Produkt: PID, version 2.3 

vandsforekomster fsva eventuel 
påvirkning af tilknyttede målsat-
te søer, herunder kriterier for 
hvornår det er relevant at fast-

sætte tærskelværdier for nitrat, 
fosfor og eventuelt visse tungme-
taller samt arsen i tilknyttede 
grundvandsforekomster. Der fo-
kuseres på udvikling af metoder 
til fastsættelse af tærskelværdier  

5. Ny metode, der fremover kan an-
vendes ved vurdering af den ke-
miske tilstand i danske grund-
vandsforekomster fsva eventuel 
påvirkning af tilknyttede GATØ-

N2000, herunder kriterier for og 

metoder til fastsættelse af tær-
skelværdier for nitrat og fosfor i 
tilknyttede grundvandsforekom-
ster.  

 

Af MST godkendt ny metode udviklet og beskre-
vet  

 

 

 

 

 

 

5 Gevinster 
Gevinsten er udvikling og fastlæggelse af metode og digitalt værktøj, der vil bidrage til en 
nødvendig mere fyldestgørende tilstandsvurdering af de danske grundvandsforekomsters til-
stand og dermed en højere grad af opfyldelse af vandrammedirektivets og grundvandsdirekti-
vets krav hertil. 
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6 Leverancer og tekniske løsninger – fsva den del 
af  projektet, der undersøger konkrete 
grundvandsforekomsters påvirkning af  søer 

6.1 Leverancer og afhængigheder 
Leveranceliste for projektets grundvandsforekomst – målsatte søer del.  
(DCE-S = DCE-Silkeborg) 
 

Leverance Beskrivelse Afhængigheder Ansvarlig 
institution 

FASE 1 

1 Opstart workshop Workshop med 
projektdeltagelse 

fra GEUS, DCE-S 
og MST 

GEUS 

2 Kapitel til samlerapport med gennemgang og 
beskrivelse af eksisterende viden, herunder 
forskningsresultater om grundvand påvirkning 
af grundvandstilknyttede danske søer 

 GEUS med 
bidrag af 
DCE-S 

2.1 Review af eksisterende forskningsresultater  GEUS med 

bidrag af 
DCE-S 

2.2 Beskrivelse af i hvilket omfang relevante data 
til belysning af sammenhængene tilvejebringes 
- eller ikke tilvejebringes ved den nationale 

overvågning af vandmiljøet 
(evt. separat kapitel) 

 DCE-S med 
bidrag af 
GEUS 

3 Kapitel om andre landes tilgang  DCE-S med 

bidrag af 
GEUS 

3.1 Review af andre landes tilgang  DCE-S med 
bidrag af 
GEUS 

4 Kapitel, der beskriver identifikation af relevante 
forurenende stoffer, der er undersøgt både i 

grundvandsforekomster og i målsatte søer, og 
hvilke data om disse forurenende stoffer, for-
venteligt fosfor, nitrat og eventuelt visse tung-
metaller, der skal indgå i analysen 

 DCE-S med 
bidrag af 

GEUS 

4.1 1-dags status møde  GEUS med 
bidrag af 

DCE-S 

5. Kapitel om påvirkning af målsatte søer som 
følge af enten vandindvinding fra tilknyttede 

grundvandsforekomster eller som følge af til-
førsel af forurenende stoffer, forventelig nitrat, 

eventuel fosfor og visse tungmetaller i væsent-
lige koncentrationer og mængder fra tilknytte-
de grundvandsforekomster og om hvilke data, 
der skal indgå i analyser heraf. 

 GEUS med 
bidrag af 

DCE-S  

5.1 Beskrivelse af metode til vurdering af, hvorvidt 
indvinding fra en tilknyttet grundvandsfore-

komst påvirker tilstand af en målsat sø negativt 
og en metode til vurdering af påvirkningens 
omfang og konsekvens. Metoden skal kunne 
anvendes til vurdering, om indvindingsbetinge-
de påvirkninger vil kunne føre til manglende 
miljøopfyldelse eller en væsentlig tilstandsfor-
ringelse  

 GEUS med 
bidrag af 

DCE-S 

5.2 Beskrivelse af metode til vurdering af omfanget  DCE-S med 
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af tilførsel (mængder og koncentrationer) af 
forurenende stoffer, herunder nitrat, fosfor og 
eventuel visse tungmetaller samt arsen fra 
tilknyttede grundvandsforekomster, til målsatte 
søer.  

bidrag af 
GEUS 

5.3 Beskrivelse af metode til at afgøre i hvilken 
grad tilførslen af forurenende stoffer herunder 
for nitrat, eventuel fosfor og visse tungmetaller 
samt arsen påvirker den økologiske tilstand i 
målsatte søer negativt 

 

 DCE-S med 
bidrag af 
GEUS og 
MST 

5.4 Beskrivelse af metode til vurdering af tilstanden 
i målsatte søer, og kriterier for hvornår det vil 
være relevant at fastsætte tærskelværdier for 
forurenende stoffer, herunder for nitrat, even-
tuel fosfor og visse tungmetaller samt arsen i 

tilknyttede grundvandsforekomster og beskri-
velse af en metode til at fastsætte tærskelvær-
dierne  

 DCE-S med 
bidrag af 
GEUS og 
MST 

5.5. Eventuel identificering af supplerende oplysnin-
ger skal afklares senest 31/05 2018 

 DCE-S med 
bidrag af 

GEUS 

FASE 2 

6 Kapitel om landsdækkende tolkning af data og 
visning heraf i digitale kort 
 

 GEUS med 
bidrag af 
DCE-S 

6.1 Digitalt landsdækkende kort, der viser potentiel 
god, mindre god og ingen kontakt mellem 
grundvandsforekomsterne og målsatte søer 

 GEUS med 
bidrag af 
DCE-S 

6.2 Digitalt landsdækkende kort, der viser, hvor 

der kan findes målsatte søer, der kan være 

negativt påvirket af indvinding i tilknyttede 
grundvandsforekomster  
 

 GEUS med 

bidrag af 

DCE-S 

6.3. Digitalt landsdækkende kort, der viser eksem-
pler på geokemiske regioner i Danmark, hvor 

grundvandets naturlige geokemiske påvirkning 
af målsatte søer kunne have betydning 

 GEUS med 
bidrag af 

DCE-S 

6.4 Digitalt landsdækkende kort over målsatte sø-
er, hvor der foreligger indikationer for kemisk 
påvirkning i form af en væsentlig tilførsel af 

forurenende stoffer, forventeligt fosfor, nitrat 
og eventuelt visse tungmetaller, fra tilknyttede 
grundvandsforekomster 
 

 GEUS med 
bidrag af 
DCE-S 

6.5 1-dags status seminar  GEUS med 
bidrag af 

DCE-S 

7 Kapitel der beskriver testresultater og usikker-
heder ved brug af de udviklede metoder på 10-
15 udvalgte testsøer 

 GEUS med 
bidrag af 
DCE-S 

7.1 Valg af testsøer  DCE-S med 
bidrag af 
GEUS 

7.2 DK model beregninger for omfanget af kontak-
ten (ændring i vandmængder, potential kon-
takt, gradient og koncentrationer - natur-

ligt/antropogent) mellem de udvalgte søer og 
de tilknyttede grundvandsforekomster 

 GEUS med 
bidrag af 
DCE-S 

7.3 Vurdering af potentielle effekt af grundvandsfo-
rekomsters belastning og dens mulige konse-
kvens for på søernes tilstand 

 GEUS med 
bidrag af 
DCE-S 

7.4 Vurdering af mulighederne for udarbejdelse af  GEUS med 
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trend analyse på baggrund af evt. beregnede 
tærskelværdier for grundvandsforekomsterne 
og grundvandsaldre i moniteringsfiltre 

bidrag af 
DCE-S 

8 1-dags slut workshop  GEUS med 

bidrag af 
DCE-S 

9 Endelig samlerapport  GEUS med 
bidrag af 
DCE-S 

 

6.2. Tekniske løsninger for leverancerne  

 

Leverance 1. (GEUS, DCE S og MST – GEUS faciliterer) 
Workshop med henblik på at sikre belysning og fælles forståelse af opgavens formål, omfang 

og grundlag. 
 
På workshoppen drøftes og afklares følgende:  
 

Hvilke af de målsatte søer skal vurderes som led i projektet, dvs hvilke søer kan forventes at 
være ”grundvandsfødte” og tilknyttet grundvandsforekomster? Og hvilke vil være egnede til 
nærmere vurdering?   

Det skal i den sammenhæng afklares: 

a. hvilke data er nødvendige, og på hvilken skala de skal indgå i analysen af, om der er 
en mulig negativ påvirkning af søens kemiske og/eller økologiske tilstand som følge af 
indvinding fra den eller de tilknyttede grundvandsforekomster. Det skal yderligere af-

klares hvorvidt den negative påvirkning indebærer, at søen ikke kan opfylde miljømå-
let, eller fører til en signifikant forringelse af søens tilstand. 

b. hvilke data er nødvendige, og på hvilken skala de skal indgå i analysen af, om der er 

en mulig negativ påvirkning af søens kemiske og/eller økologiske tilstand som følge af 
tilførsel af nitrat, fosfor eller eventuelt visse tungmetaller fra den eller de tilknyttede 
grundvandsforekomster. Det skal yderligere afklares hvorvidt den negative påvirkning 
indebærer, at søen ikke kan opfylde miljømålet, eller en signifikant forringelse af søens 

tilstand. 
c. hvilke af de identificerede nødvendige data og i senere indsamlede overvågningsdata 

for grundvand og søer, der er tilgængelige for basisanalysen  
 

Leverance 2 (GEUS med bidrag fra DCE S) 
Desk study. 

 
Der skabes og formidles overblik over den eksisterende danske viden, herunder fra forskning 
og overvågningsprogrammer der belyser om grundvandsforekomsternes mulige påvirkning af 
tilknyttede målsatte søer med særlig fokus på den danske situation (eksisterende videnskabe-
lig litteratur).  Derudover vurderes omfang og anvendelighed af relevante data, der belyser 

sammenhængene, fra den nationale overvågning af vandmiljøet og relevante data fra andre 
danske kilder.  

 
Leverance 3. (DCE S med bidrag fra GEUS) 
Desk study. 
 
Herunder undersøges hvilke metodikker andre relevante (biogeografisk sammenlignelige) EU 
medlemslande har benyttet, og det vurderes, om dele heraf kan overføres til danske forhold. 
 

Leverance 4 (DCE S med bidrag fra GEUS) 
Data-analyse.  Identifikation af relevante forurenende stoffer, der er undersøgt både i grund-
vandsforekomster og i målsatte søer, og afklaring af hvilke data om disse forurenende stoffer, 
forventeligt fosfor, nitrat og eventuelt visse tungmetaller, der skal indgå i tilstandsvurderin-
gen. 
 

Leverance 5 (DCE S med bidrag fra GEUS) 
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Udvikling og beskrivelse af metode for vurdering af påvirkning af målsatte søer som følge af 
indvinding i tilknyttede grundvandsforekomster. 
 
Udvikling og beskrivelse af metode til vurdering af mængder og koncentrationer af forurenen-
de stoffer, herunder nitrat, fosfor og eventuelt visse tungmetaller samt arsen, der tilføres kon-
krete målsatte søer, og vurdering af den skønnede påvirkning som følge heraf på disse søer.   

 
Udvikling og beskrivelse af metoder for vurdering af behov for fastsættelse af tærskelværdier 
baseret på krav om god økologisk tilstand af afhængige og tilknyttede økosystemer, herunder 
metoder til fastsættelse af tærskelværdier der afspejler baggrundsværdier i grundvandet for 
fosfor, nitrat og andre relevante forureninger i tilknyttede grundvandsforekomster.  
 

Fsv. angår vurderingen af påvirkninger af målsatte søer skal der udover Vandrammedirektet 
Grundvandsdirektivet og ovennævnte ”Guidance document nr. 18” specielt inddrages ”CIS 
technical report No. Technical Report on Groundwater Associated Aquatic Ecosystems”.  
 

Leverance 6 (GEUS med bidrag fra DCE S) 
Udvikling af digitalt værktøj til brug ved de udviklede metoder og dermed de relevante dele af 
vurdering af grundvandsforekomsters tilstand.  

 
Dette omfatter en tolkning af strukturer og processer ud fra eksisterende data (bl.a. naturtil-
standsvurderingen) og anden viden. Tolkningen og konklusionerne herfra skal udtrykkes i et 
digitalt landsdækkende kort, der viser, hvor grundvandsforekomsters tilstand kan påvirke til-
knyttede målsatte søer. I tolkningen indgår også de vandstandspejlinger, som er tilgængelige i 
NOVANA og ved indikatorbaserede proxydata fra andre datakilder. 

Som led heri gennemføres:  

- Fra projektet ” Vurdering af grundvandets kemiske påvirkning på vandløb og kystvan-
de” benyttes et landsdækkende GIS kort til vurdering af grundvandsforekomsternes 
kvantitative og kvalitative påvirkning af vandbalance og vandkvalitetsforhold i målsat-

te søer  
- Med den senest opdaterede DK-model udføres en landsdækkende analyse af mulig på-

virkning af målsatte søer som følge af grundvandsindvinding  

- NOVANA-programmets vandstandspejlinger fra 2004-2014 til i dag indarbejdes så vidt 
muligt i dataanalysen. Det skal afklares, om landsdækkende statistiske korrelations-
analyser eller indikatorbaserede analyser proxydata af vandstand og naturtilstandsda-
ta fra NOVANA samt andre datakilder for de forskellige naturtyper kan indgå i data-
analysen 
 

Delleverancer 

Digitalt landsdækkende kort over potentielt kvantitativt og kvalitativt påvirkede grundvandstil-
knyttede, målsatte søer. 

Digitalt landsdækkende kort, der viser eksempler på geokemiske regioner i Danmark, hvor 
tilførsel af nitrat, fosfor og/eller tungmetaller fra grundvandsforekomster til grundvandstilknyt-
tede målsatte søer har negativ betydning for søernes tilstand. 

Kapitel til slutrapport, der beskriver den landsdækkende tolkning og de udviklede digitale kort. 
Det skal sikres, at leverancen efter endt projekt giver MST adgang og rettighederne til alle 

analyser og beregningsmetoder i de digitale kort. Det skal således være muligt for styrelsen 
og tredjemand at videreudvikle kortene, herunder foretage funktionelle ændringer.  

Leverance 7 (GEUS og DCE S) 
Beskrivelse af testresultater og usikkerheder ved brug af de udviklede metoder på 10-15 ud-
valgte testsøer. 
 

- Test og usikkerhedsvurdering af metode afprøvet på 10- 15 målsatte testsøer, som 
forventes i forskellig grad at være påvirket af den kemiske tilstand fsva nitrat, fosfor 
og tungmetaller i grundvandsforekomster, som er tilknyttet de udvalgte søer. 
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- Test og usikkerhedsvurdering af metode afprøvet på 1-2 vandløbsoplande med i alt 
10- 15 målsatte testsøer, som forventes at være forskelligt påvirket af indvinding i de 
grundvandsforekomster, som er tilknyttet de udvalgte søer. 

- Kapitel til slutrapport der beskriver testresultater og usikkerhederne ved brug af me-
toderne, herunder 10-15 udvalgte testsøer, kvantitative beregninger med DK model, 
belastningsopgørelse og trendanalyse. 

 
 
Leverance 8 (GEUS) 
Afsluttende workshop  
 
Leverance 9 (GEUS med bidrag fra DCE S) 

Samlet afrapportering fsva denne del af projektet 

7 Leverancer og tekniske løsninger fsva den del 
af  projektet, der undersøger konkrete 
grundvandsforekomsters påvirkning af  GATØ-
N 2000 

7.1 Leverancer og afhængigheder 
 
Leveranceliste for projektets grundvand-GATØ del. DCE-K = DCE-Kalø 

Leverance Beskrivelse Afhængigheder Ansvarlig 
institution 

FASE 1 

1. Opstart workshop Workshop med 

projektdeltagelse 

fra GEUS, DCE-K 
og MST 

GEUS 

1.1 Oversigt over GATØ-N 2000 naturtyperne og 
deres tilstand  

 DCE-K 

2. Kapitel til samlerapport med gennemgang og 
beskrivelse af eksisterende forskningsresultater 
om grundvandets påvirkning af de udvalgte 
GATØ-N 2000 naturtyper 

 DCE-K med 
bidrag af 
GEUS 

2.1 Review af forskningsresultater  DCE-K med 

bidrag af 
GEUS 

2.2 Beskrivelse af i hvilket omfang relevante data 
til belysning af sammen-hængene tilvejebrin-
ges - eller ikke tilvejebringes ved den nationale 

overvågning af natur og vandmiljø.  

 DCE-K med 
bidrag af 
GEUS 

3. Kapitel om andre landes tilgang  GEUS med 

bidrag af 
DCE-K 

3.1 Review af andre landes tilgang  GEUS med 

bidrag af 
DCE-K 

3.2 Besøg hos UK institution med erfaring i natio-
nale GATØ guidelines 

 GEUS og 
DCE-K 

3.3 1-dags projektmøde 
Marts 2018 

 GEUS med 
bidrag af 
DCE-K 

4. Kapitel om påvirkning af GATØ-N 2000 som 
følge af enten vandindvinding fra tilknyttede 
grundvandsforekomster eller som følge af fore-

komsten af nitrat eller fosfor i væsentlige kon-
centrationer i vandet fra tilknyttede grund-

 DCE-K med 
bidrag af 
GEUS 
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vandsforekomster og om hvilke data, der skal 
indgå i analyser heraf 

4.1 Afgrænsning af hvilke data, der skal indgå i 
analysen af en eventuel negativ påvirkning af 

GATØ-N2000 som følge af vandindvinding fra 
en tilknyttet grundvandsforekomst 

 DCE-K med 
bidrag af 

GEUS 

4.2 Afgrænsning af hvilke data der skal indgå i 
analysen af en eventuel negativ påvirkning af 
GATØ-N 2000 som følge af nitrat og/eller fosfor 

i væsentlige koncentrationer i en tilknyttet 
grundvandsforekomst  

 DCE-K med 
bidrag af 
GEUS 

5. Kapitel, der beskriver metoder til brug for vur-
deringer af tilknyttede grundvandsforekomsters 
kvantitative og kemiske tilstand 

 GEUS med 
bidrag af 
DCE-K 

5.1 Beskrivelse af metode til vurdering af hvorvidt 
indvinding fra en tilknyttet grundvandsfore-

komst påvirker naturtilstanden i et GATØ-N 
2000 negativt og en metode til vurdering af 
påvirkningens omfang og konsekvens 

 GEUS med 
bidrag af 

DCE-K 

5.2 Beskrivelse af metode til vurdering af mængder 
og koncentrationer af nitrat og fosfor i tilknyt-
tede grundvandsforekomster der tilføres GATØ 
N2000 

 GEUS med 
bidrag af 
DCE-K 

5.3 Beskrivelse af metode til at afgøre i hvilken 
grad tilførslen af forurenende stoffer påvirker 

tilstanden i GATØ N2000 negativt 

 DCE med 
bidrag fra 

GEUS 

5.4 Forslag til kriterier for hvornår det vil være 
relevant at fastsætte tærskelværdier for nitrat 
og fosfor i tilknyttede grundvandsforekomster 
og beskrivelse af en metode til at fastsætte 

tærskelværdierne 

 DCE med 
bidrag fra 
GEUS 

5.5 Eventuel behov for supplerende oplysninger 
skal afklares senest 30/06 2018 

 GEUS med 
bidrag af 
DCE-K 

FASE 2 

6. Kapitel om tolkning af data og visning af tolk-
ningen på landsdækkende digitalt kort 

 GEUS med 
bidrag af 
DCE-K 

6.1 Landsdækkende, digitalt kort, der viser god, 

mindre god og ingen kontakt mellem grund-
vandsforekomsterne og GATØ-N 2000 

 GEUS med 

bidrag af 
DCE-K 

6.2 Landsdækkende digitalt kort, der viser eksem-
pler på geokemiske regioner i Danmark, hvor 
grundvandets kemiske påvirkning af GATØ-N 
2000 kan have betydning 

 GEUS med 
bidrag af 
DCE-K 

6.3 Landsdækkende, digitalt kort, der viser, hvor 
det kan forventes, at GATØ-N 2000 kan være 

negativt påvirket af vandindvinding fra tilknyt-
tede grundvandsforekomster 
(GIS format og kompatibelt med DK modellen) 

 DCE-K med 
bidrag fra 

GEUS 

6.4 Landsdækkende, digitalt kort, der viser, hvor 
det kan forventes, at GATØ-N 2000 kan være 
negativt påvirket af tilførsel af nitrat og/eller 
fosfor fra tilknyttede grundvandsforekomster 

 GEUS med 
bidrag af 
DCE-K 

6.5 1-dags status seminar  GEUS 

7. Kapitel der beskriver testresultater og usikker-
heder ved brug af metoden på 12-15 test om-
råder (ikke nødvendigvis hele N2000 områder) 
 

 DCE-K med 
bidrag af 
GEUS 

7.1 Valg af GATØ-N 2000 testområde(r)  DCE-K med 
bidrag af 
GEUS 
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7.2 DK-model beregninger for omfanget af kontak-
ten (vandudveksling - tilførsel) mellem de kon-
krete grundvandsforekomster N 2000 GATØ 
testområderne 

 GEUS med 
bidrag af 
DCE-K 

7.3 Vurdering af Grundvandsforekomsternes til-
stands eventuelle belastning og dens mulige 
konsekvens for GATØ-N 2000s naturtilstand 

 GEUS med 
bidrag af 
DCE-K 

7.4 Vurdering af mulighederne for at udarbejde 
trend analyse på baggrund af evt. beregnede 

tærskelværdier for konkrete grundvandsfore-
komster og deres aldersfordeling 

 GEUS med 
bidrag af 

DCE-K 

8 1-dags slut workshop  GEUS 

9 Endelig samlerapport  GEUS med 
bidrag af 

DCE-K 

 

 

7.2. Tekniske løsninger for leverancer til projektets grundvandsfore-
komster – N 2000 GATØ 

 
Leverance 1. (GEUS, DCE K og MST – GEUS faciliterer) 
Workshop med henblik på at sikre belysning og (samme) forståelse af opgavens formål, om-

fang og grundlag. 
 
På workshoppen drøftes og afklares følgende:  

2. Hvilke data, der skal indgå i analysen.  
I perioden 2010-2012 er alle terrestriske habitatnaturtyper indenfor Natura 2000-
områderne kortlagt og deres tilstand vurderet til brug for arbejdet med N 2000 planerne 
for perioden 2016-2021. Disse overvågningsdata, hvoraf en del er opdateret i 2014, an-

vendes i arbejdet med at identificere de GATØ-N 2000, som muligt er negativt påvirket af 
indvinding fra tilknyttede grundvandsforekomster fsva følgende naturtyper: 
 

2190 Klitlavning, som kan indeholde en række forskellige undertyper som fx rigkær 
4010 Våd hede: Vegetationen er typisk præget af dværgbuske 
6410 Tidvis våd eng: Grundvand i rodzonen (måske 20-40 cm), eventuelt udgrøftet 

rigkær 

7110 Højmose: Nedbørsbetinget naturtype, med indirekte påvirkning fra grundvand 
7120 Nedbrudt højmose: Tidligere højmose, hvor vandbalancen er ødelagt 
7140 Hængesæk: Grundvand strømmer langsomt ud i sø/mose under tilgroning 
7150 Tørvelavning: Pionersamfund på blotlagt tørv eller fugtigt sand 
7210 Hvas avneknippemose: Bredzone af grundvandsfødt sø eller vandfyldt lavning 
7220 Kildevæld: Sivende grundvand på overfladen 

7230 Rigkær: Ofte sivende grundvand lige under overfladen 

91D0 Skovbevokset tørvemose: Typisk opstået ved tilgroning af de lysåbne mosetyper 
91E0 Elle-askeskov: Typisk opstået ved tilgroning af rigkær 
samt små-sø-typerne  7 
3110 Lobeliesøer 
3130 Næringsfattige søer  
3140 Kalkrige søer 

3150 Næringsrige søer 
3160 Brunvandede søer 
  

 

                                                

7 I det omfang at en naturtype tilhører kategorien ”små-sø” løses de opgaver, der knytter sig 
til hver af de enkelte ovennævnte leverancer sammmen med de opgaver, der skal løses mhp. 
tilknyttede målsatte søer (GEUS med bidrag fra DCE-S)   
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DVS projektet omfatter de naturtyper, som fremgår af programbeskrivelsen for overvågning  
af grundvandsafhængige terrestriske økosystemer- og som er kortlagt og tilstandsvurderet i N 
2000 planerne: 
 
Det skal i den sammenhæng afklares: 

a. hvilke data er nødvendige, og på hvilken skala skal de indgå i analysen af om, der 

er en mulig negativ påvirkning af GATØ- N 2000 som følge af indvinding fra den 
eller de tilknyttede grundvandsforekomster eller tilførsel af væsentlige mængder af 
nitrat og/eller fosfor, - og i en efterfølgende analyse af, hvorvidt en sådan negativ 
påvirkning vil indebære, at GATØ-N 2000 ikke kan opnå god naturstilstand  eller 
fastholde god eller høj naturtilstand.   

b. hvilke af de identificerede nødvendige data, der er tilgængelige i basisanalyser 

m.v. af N 2000 områderne(fra naturtilstandsvurderingen og fra data på natur og 
hydrologi fra de nationale overvågningsprogrammer)  

 

 
Leverance 1.1. (DCE K) 
Der etableres en landsdækkende oversigt og tilstand over GATØ N2000 naturtyperne baseret 
på eksisterende data 

 
Leverance 2 (DCE K med bidrag af GEUS) 
Desk study 

 
Der skabes og formidles overblik over den eksisterende danske forskning, der belyser grund-
vandsforekomsternes mulige påvirkning af tilknyttede GATØ N 2000 naturtyper med særlig 
fokus på den danske situation, som er præget af, at GATØ i høj grad er påvirket af afledning 

af vand fra de øvre jordlag (eksisterende videnskabelig litteratur).  Derudover vurderes om-
fang og anvendelighed af relevante data, der belyser sammenhængene, fra den nationale 
overvågning af natur og vandmiljøet og relevante data fra andre danske kilder. 

Leverance 3 (GEUS med bidrag af DCE K) 

Desk study suppleret med viden, indhentet ved besøg på relevante forskningsinstitutioner og 
evt. administrative styrelser i sammenligneligt EU medlemsland (muligheder sonderes i UK). 

 
Herunder undersøges hvilke metodikker andre relevante (biogeografisk sammenlignelige) EU 
medlemslande har benyttet, og det vurderes om dele heraf kan overføres til danske forhold. 
 
Leverance 3.3 (GEUS med bidrag fra DCE-K) 
Projektmøde afholdes til opfølgning på leverance 1-3 samt afgrænsning af hvilke data der skal 
indgå i analysen af evt. negativ påvirkning på GATØ N2000 som følge af vandindvinding 

og/eller forurenende stoffer fra tilknyttede GVF. 
 
Leverance 4 (DCE K med bidrag af GEUS) 
Data-analyse.  Identifikation af relevante forurenende stoffer, der er undersøgt både i grund-
vandsforekomster og GATØ N2000, og afklaring af hvilke data om disse forurenende stoffer, 
forventeligt alene fosfor, nitrat, der skal indgå i tilstandsvurderingen. 
 

Derudover dataanalyse hvilke pejledata og oppumpede vandmængder der er til rådighed og i 
hvilket omfang de kan indgå i tilstandsvurderingen. 
 
Leverance 5 (GEUS med bidrag af DCE K) 
Udvikling og beskrivelse af metode for vurdering af påvirkning af GATØ N2000 som følge af 
indvinding i tilknyttede grundvandsforekomster. 

 
Udvikling og beskrivelse af metoder til vurdering af mængder og koncentrationer af nitrat og 
fosfor fra tilknyttede GVF der tilføres GATØ N2000. 
 
Udvikling og beskrivelse af metoder for vurdering af behov for fastsættelse af tærskelværdier 
for nitrat og fosfor i tilknyttede grundvandsforekomster og metode til fastsættelse af værdier-
ne. 

 
 
Leverance 6 (GEUS med bidrag af DCE K) 
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Udvikling af digitalt værktøj til brug ved de udviklede metoder og dermed de relevante dele af 
vurdering af grundvandsforekomsters tilstand.  
 
Dette omfatter en tolkning af strukturer og processer ud fra eksisterende data (bl.a. naturtil-
standsvurderingen) og anden viden. Tolkningen og konklusionerne herfra skal udtrykkes i et 

digitalt landsdækkende kort, der viser hvor grundvandsforekomsters tilstand kan påvirke til-
knyttede GATØ N2000. I tolkningen indgår også de vandstandspejlinger, som er tilgængelige i 
NOVANA og ved indikatorbaserede proxydata fra andre datakilder. 

Som led heri gennemføres:  

- Fra projektet ” Vurdering af grundvandets kemiske påvirkning på vandløb og kystvan-
de” benyttes et landsdækkende GIS kort til vurdering af grundvandsforekomsternes 

kvantitative og kvalitative påvirkning af vandbalance og vandkvalitetsforhold i GATØ 
N2000 

- Med den senest opdaterede DK-model udføres en landsdækkende analyse af mulig på-
virkning af GATØ N2000 som følge af grundvandsindvinding  

- NOVANA-programmets vandstandspejlinger fra 2004-2014 til i dag indarbejdes så vidt 
muligt i dataanalysen. Det skal afklares, om landsdækkende statistiske korrelations-
analyser eller indikatorbaserede analyser proxydata af vandstand og naturtilstandsda-

ta fra NOVANA samt andre datakilder for de forskellige naturtyper kan indgå i data-
analysen. 
 

Delleverancer under leverance 6 
Digitalt landsdækkende kort over potentielt kvantitativt og kemisk påvirkede grundvandstil-
knyttede N 2000 GATØ 

Digitalt landsdækkende kort, der viser eksempler på geokemiske regioner i Danmark, hvor 

tilførsel af nitrat og fosfor fra grundvandsforekomster til grundvandstilknyttede GATØ N2000 
har negativ betydning for naturtypernes bevaringsstatus. 

Kapitel til slutrapport, der beskriver den landsdækkende tolkning og de udviklede digitale 
værktøjer. De digitale værktøjer skal leveres i GIS format og være kompatibelt med DK mo-
dellen. Se også beskrivelse af leverancen ovenfor under 6. 

  

Det skal sikres, at leverancen efter endt projekt giver MST adgang og rettighederne til alle 
analyser og beregningsmetoder i de digitale værktøjer. Det skal således være muligt for sty-
relsen og tredjemand at videreudvikle værktøjerne, herunder foretage funktionelle ændringer.  

Leverance 6.5 
Statusseminar afholdes hvor kriterier for valg af GATØ testområder fastlægges i leverance 7. 
 
Leverance 7 (GEUS og DCE k) 

Beskrivelse af testresultater og usikkerheder ved brug af de udviklede metoder på 12-15 ud-
valgte GATØ N2000. 

 

- Test og usikkerhedsvurdering af metode afprøvet på 12-15 GATØ N2000, som forven-
tes i forskellig grad at være påvirket af den kemiske tilstand fsva nitrat og/eller fosfor i 
grundvandsforekomster, som er tilknyttet de udvalgte lokaliteter. 

- Test og usikkerhedsvurdering af metode afprøvet på i alt 12- 15 GATØ N2000, som 

forventes at være forskelligt påvirket af indvinding fra de grundvandsforekomster, som 
er tilknyttet de udvalgte lokaliteter. Kapitel til slutrapport der beskriver testresultater 
og usikkerhederne ved brug af metoderne, herunder valg af GATØ N2000, kvantitative 
beregninger med DK model, belastningsopgørelse og trendanalyse. 

 
Leverance 8 (GEUS) 

Afsluttende workshop  
 
Leverance 9 (GEUS med bidrag fra DCE k) 
Samlet afrapportering fsva denne del af projektet 



 

 

                                      [15]  
Produkt: PID, version 2.3 

 

8 Organisering 

8.1 Projektorganisation og styregruppe 
Det er vurderet, at projektet ikke har et omfang eller en karakter, der nødvendiggør, at der 
etableres en styregruppe for projektejere i GEUS og MST og repræsentanter for andre institu-
tioner i MFVM.  

8.2 Projektejer, Projektleder og projektgruppe 
Som ansvarlig for den videnskabelige projektledelse vil GEUS være hovedleverandør efter 
kontrakten, og DCE underleverandør. 
 

Rolle Navn og enhed Kompetencer 

Projektejer Sara Westengaard Guldagger   

Projektleder Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil / MST Fyn Projektledelse grundvand 

Videnskabelig projektleder Bertel Nilsson / GEUS GNOI, hydrologi i GATØ og søer 

Projektdeltager Lars Troldborg / GEUS DK-model og data analyse 

Projektdeltager Lærke Thorling / GEUS Grundvandsovervågning, kemiske stoffer 

Projektdeltager Klaus Hinsby /GEUS Væsentlig bidragsyder til udarbejdelse af 

”CIS guidance” dokumenter, viden om 

tærskelværdier  

Projektdeltager Rasmus Ejrnæs /DCE Overvågning af GATØ 

Projektdeltager Dagmar Kappel Andersen / DCE Overvågning af GATØ, MFS og naturtyper 

Projektdeltager Torben Lauridsen /DCE Overvågning af søer 

Projektdeltager Martin Søndergaard / DCE Overvågning af søer 

Projektdeltager Liselotte Sander Johansson / DCE Søovervågning, MFS, naturtyper 

Projektdeltager Anders Bergholtz Friis / MST FKG sø, natura 2000, Naturbeskyttelse 

Projektdeltager Helle Jensen / MST vFKG søer 

Projektdeltager Casper Risholdt / MST VP vFKG søer 

Projektdeltager Dorte Balle Harder/MST VP Jura grundvand 

Projektdeltager Elise Schmidt/MST Nordjylland Grundvandskortlægning 

 

9 Tilrettelæggelse 

Udbudsstrategi 
Projektet udbydes ikke, men gennemføres som et forsknings- og udviklingsprojekt i et tæt 
samarbejde med forskningsinstitutionerne GEUS og DCE. 
 

  
Kriterier for overdragelse af leverancer fra projekt til Miljøstyrelsen  

Overtagelseskriterium Overdrages til Ansvarlig for overdragelse 

Samlet rapport MST Bertel Nilsson / GEUS 

Digitalt værktøj, herunder alle rettigheder 

til værktøjet og dets frie anvendelse 

MST Bertel Nilsson / GEUS 
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10 Kvalitet 
Kravene til den faglige kvalitet af projektets leverancer er fastlagt af projektets formål, jf. 
afsnit 2. Det følger heraf, at de udviklede metoder m.v. skal muliggøre, at der gennemføres de 
relevante dele af vurderingerne af grundvandsforekomsternes kvantitative og kemiske tilstand 
i overensstemmelse med kravene i vandrammedirektivet, særligt art. 5 jf. bilag II, grund-
vandsdirektivets art. 3 og 4, jf. bilag II og III, og relevante dele af CIS guidance no. 18 Gui-
dance on groundwater status and trend assesment, særligt afsnit4.3. ”Groundwater Quality 

Standards and Threshold values”, afsnit 4.4.4. Test: Significant diminution of associated sur-
face water chemistry and ecology due to transfer of pollutants from the groundwater body, 
afsnit 4.4.5. Test: Significant damage to groundwater dependent terrestrial ecosystems 
(GWDTE) due to transfer of pollutants from the groundwater body, afsnit 5.3.2. Surface water 
flow, og afsnit 5.3.3. Test Groundwater dependent terrestrial ecosystems (GWDTE). 

Kvaliteten sikres løbende ved review og ved relevant inddragelse af faglige kompetencer fra 
MST, herunder fra enhederne for Natura 2000 / Naturbeskyttelse og Vandplanlægning.    

11 Risici 
 
Det er tale om et udviklingsprojekt, som indeholder mange elementer, som hidtil ikke er ble-

vet undersøgt på landsplan. Grundlaget for udviklingsprojektet er, at det er meget usikkert i 
hvilket omfang, herunder for hvor mange af de i alt 402 danske grundvandsforekomster, det 
vil være muligt at vurdere en eventuel påvirkning af tilknyttede søer og grundvandsafhængige 
terrestriske på grundlag af eksisterende viden, herunder data.  Projektets mål er derfor udvik-
ling af en metode til vurdering af påvirkning og i den sammenhæng afklaring af hvilke data, 
der er nødvendige for at anvende metoden. Dette indebærer, at der ved formulering af projek-

tet har været – og ved gennemførelse af det – vil være særligt fokus på de risici, der er for-
bundet med et relativt begrænset dansk datagrundlag til brug for udviklingen af metode til 
vurdering.     

12 Informationssikkerhed 
Projektets leverancer er omfattet af de gældende regler for offentlighedens adgang til offentli-
ge myndigheder m.v.’s miljødata generelt. 
 Der behandles ikke personoplysninger i projektet.  
Det er vurderet, at der ikke er behov for at tage særlige forbehold for informationssikkerhed i 
forbindelse med gennemførelse af nærværende projekt.  

13 Interessenter og kommunikation 

13.1 Hovedbudskaber 
Ikke relevant p.t. 

13.2 Kommunikation under og inddragelse af interessenter/målgrupper 
i projektet 

Interessent/målgruppe Emne Effekt Dato Ejer 

Faglig Referencegruppe Projektets formål og 
scope samt forvente-
de resultater 

Ejerskab 2018. Møde i Faglig Referen-
cegruppe er endnu ikke fast-
lagt 

MST 

Departementet, som i 
relevant omfang orien-
terer minister  

Resultater Orientering Løbende, første gang primo 
2018 

MST 
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14 Tolerancer 
Toleranceområde Råderum for programleder og projektleder 

Projektudgifter: Er der behov for ændring af det tildelte budget, skal det drøftes og eventuelle ændrin-
ger aftales med MST projektejer  

Interne ressourcer (MST): Er der behov for ændring af det tildelte budget, skal det forlægges for MST projektejer, 
der tager stilling til eventuelle ændringer af budget.  

Tid: Såfremt der opstår behov for at afvige tidsplanen, skal MSTs projektejer orienteres, og 
forslag til ny tidsplan indenfor kontraktens overordnede ramme skal drøftes og aftales 
med projektejeren.   

Kvalitet: Se afsnit 10 

Afvigelser og ændringer 
godkendes af: 

MST projektejer  

 

15 Revisionshistorik 
Revisionsdato 
 

Version 
 

Ændringer Ændringer markeret? 
 

Forfatter 

04.7.2017 1  delvis Dirk 

09.8.2017 2  Nej Dirk 

21.8.2017 3  Nej Dirk 

12.9.2017 4  Nej Dirk 

3.10.2017 5  Nej Henriette / Dirk 

18.10.2017 6  Ja, delvis Bidrag fra Bertil, i øvrigt 

Dorte 

25-27.10.2017 7  Ja, delvis Dorte, Dirk 

1-7.11.2017 8  Ja, delvist Sara, Dirk, Dorte 

 

16 Bilag 
Bilag A. Oversigt over relevante bestemmelser i vandrammedirektivet 
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Bilag A 
 
 
Fra vandrammedirektivets art. 2, stk. 1.: 

19) »Grundvandstilstand«: det samlede udtryk for en grundvandsforekomsts tilstand bestemt ved enten 
dens kvantitative eller dens kemiske tilstand, alt efter hvilken der er ringest.  
20) »God grundvandstilstand«: den tilstand en grundvandsforekomst har nået, når både dens kvantitative 
og dens kemiske tilstand i det mindste er »god«. 
 

25) »God kemisk tilstand for grundvand«: den kemiske tilstand i en grundvandsforekomst, der opfylder 
alle betingelser i tabel 2.3.2 i bilag V.  

26) »Kvantitativ tilstand«: et udtryk for, i hvilken grad en grundvandsforekomst er berørt af direkte og 
indirekte indvinding.  

27) »Tilgængelig grundvandsressource«: den langsigtede årlige gennemsnitlige grundvandsdannelse for 
en grundvandsforekomst minus den langsigtede årlige vandføring, der kræves for at opfylde de økologiske 
kvalitetsmål for tilknyttet overfladevand i henhold til artikel 4, for at undgå enhver væsentlig forringelse af 
sådant vands økologiske tilstand og for at undgå enhver væsentlig skadelig indvirkning på tilknyttede 
terrestriske økosystemer.  
28) »God kvantitativ tilstand«: den tilstand, der er defineret i tabel 2.1.2 i bilag V. 
 

Fra vandrammedirektivets bilag V: 

2.1.2. D e f i n i t i o n a f g o d k v a n t i t a t i v t i l s t a n d  

Elementer God tilstand  

Grundvandsstand: Grundvandsstanden i grundvandsforekomsten ligger tilstrækkelig højt til, at den gen-
nemsnitlige indvinding pr. år over en lang periode ikke overstiger den tilgængelige grundvandsressource.  

Grundvandsstanden er således ikke udsat for menneskeskabte ændringer, der ville medføre:  
— manglende opfyldelse af de miljømål, der er fastsat i artikel 4 for tilknyttede overfladevande — en væ-
sentlig forringelse af sådanne vandes tilstand  
— en væsentlig beskadigelse af tilknyttede terrestriske økosystemer, der er direkte afhængige af grund-
vandsforekomsten 
 
 og ændringer i strømningsretningen som følge af ændringer i grundvandsstanden kan forekomme midler-
tidigt, eller konstant i et rumligt begrænset område, men sådanne ændringer medfører ikke, at saltvand 
eller andet trænger ind, og indicerer ikke en vedvarende og klart defineret tendens i strømningsretningen, 
der skyldes menneskeskabt påvirkning, og som kan medføre sådanne indtrængninger. 

 

2.3.2. D e f i n i t i o n a f g o d k e m i s k t i l s t a n d f o r g r u n d v a n d  

Elementer i God tilstand  

Generelt: Grundvandsforekomstens kemiske sammensætning er således, at koncentrationerne af forure-
nende stoffer — som anført nedenfor ikke viser påvirkninger fra indtrængning af saltvand eller andet — 
ikke overstiger de kvalitetskrav, der gælder i henhold til anden relevant fællesskabslovgivning i overens-
stemmelse med artikel 17 — ikke ville medføre, at miljømålene i artikel 4 ikke opfyldes for tilknyttede 
overfladevande, eller at der sker en signifikant forringelse i sådanne vandområders økologiske eller kemi-
ske kvalitet eller en signifikant beskadigelse af terrestriske økosystemer, som er direkte afhængige af 
grundvandsforekomsten  
Ledningsevne: Ændringer i ledningsevnen tyder ikke på indtrængning af saltvand eller andet i grund-
vandsforekomsten 

 


