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GVF 

Økosystemer 
N, pesticider, 

metaller 

Vandrammedirektivet/Grundvandsdirektivet 

GVF=Grundvandsforekomst 



Tilstands test 
for grundvand 

sø projektet 

GATØ projektet 



• Overblik over eksisterende viden om kemisk og kvantitativ 
kontakt til søer og GATØ 

• Overblik over eksisterende data i grundvand, søer og GATØ 

• Sætte kriterier for tærskelværdier for nitrat og fosfor i tilknyttede 
GVF 

• Landsdækkende tolkning af kontakt mellem GVF, søer og GATØ 

• Vurdering af effekter fra grundvandsindvinding på søer og GATØ 

• Testede metoder og usikkerheder klar til basisanalysen i 2019 

• Anbefalinger om hvilke forurenende stoffer der i fremtiden med 
fordel indgår i overvågning af grundvandsforekomsterne 

Projektet skal levere 



• Udvælgelse af stofferne i projektet er baseret på 
følgende kriterier 

• Stofferne indgår i overvågning på tværs af 
delprogrammerne: 

– grundvand og søer 

– grundvand og GATØ 

• Stofferne er fundet i koncentrationer over 
kvalitetskrav eller alternativt påvist hyppigt 

• Stofferne på VRD liste over prioriterede stoffer  

Udvælgelse af stoffer 



Søer 



Bruttoliste af 
stoffer på tværs af 
overvågningsprogr
ammer 



Metaller og sporstoffer 



Landsdækkende tolkning af 
hydraulisk kontakt grundvand-sø 

Analyse af grundvandets 

Kvantitative påvirkning af 

Søer med DK-model og 

andre metoder 



• DK model og DEM (søer større 100 ha) 

• Andre metoder (søer mindre end 100 ha): 
– Segment approach metoden (JUPITER, DEM) 

– EC i søvand og EC faktor metoden (NOVANA-sø, JUPITER-gv) 

– Vandbalance metoden (DMI, ODA, VANDWEB, DK-model)  

– Søvandstand metoden (NOVANA-sø, DEM) 

 

 

Valg af metoder til kvantitativ påvirkning 

Søer i kontakt med 

grundvand 



Metode til analyse af kvantitativ påvirkning af 
målsatte søer fra GVF 



Metode til analyse af kemisk påvirkning af 
målsatte søer fra GVF 



 

• Ravn Sø (>100 ha) 

• Hampen Sø (< 100 ha) 

• Væng Sø (<100 ha) 

 

 

Arbejde ikke afsluttet 

Testresultater og usikkerheder ved 
brug af metode på testsøer 



• Grundvandsafhængige terrestriske 
økosystemer (enge og moser) 

 

• Opgave afgrænsning af MST til Natura2000 
områder.  

Hvad er GATØ ? 



Udvælgelse af naturtyper 
• Strandeng (1330) 

• Indlandssalteng (1340) 

• Klithede (2140) 

• Klitlavning (2190) 

• Våd hede (4010) 

• Tidvis våd eng (6410) 

• Højmose (7110) 

• Nedbrudt højmose (7120) 

 

• Hængesæk (7140) 

• Tørvelavning (7150) 

• Hvas avnknippemose 
(7210) 

• Kildevæld (7220) 

• Rigkær (7230) 

• Skovbevokset tørvemose 
(91D0) 

• Elle-askeskov (91E0) 

 

Bemærk at små-sø-typer (< 5ha) behandles af DCE/AU i Silkeborg 

Der findes andre naturtyper i Danmark, som også er grundvandsafhængige (fx §3 moser, 

våde pilekrat, rørsumpe, fugtige enge og birkemoser), eller som forekommer uden for 

N2000-områderne, men de behandles ikke i dette projekt. 

 



• Kvælstof og fosfor vigtigste forurenende 
stoffer i GATØ 

• Der bliver ikke målt for MFS som 
pesticider eller tungmetaller i NOVANA 
overvågningen af GATØ. Ingen effekter er 
påvist på GATØ i DK af disse stoffer 

Relevante miljøfarlige stoffer i 
grundvand og GATØ 



Kvantitativ og kemisk påvirkning 
på landsplan  

Landsdækkende fordeling 

af prøvefelter: 

 

- N2000 kortlægningsstationer 

- NOVANA overvågningsstationer 

 



Geografisk fordeling 



Tilstandsvurdering ud fra 
Ellenbergtal: Ekspertvurdering 

Kemisk tilstandsvurdering 
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Tålegrænser fra 
Økohydrologiprojektet, 2010 
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 4 mg NO3/L Den maksimale 

koncentration af nitrat  

målt i centrum af 

artstrige rigkær er  

under 4 mg/L og kon- 

centrationen af fosfat er  

under 3 mg/L 

 3 mg PO4/L 



Kemisk tilstand  
(landsdækkende data) 

Næringsbelastning i GATØ 
Nitrat i grundvand 

(500m bufferzoner) 



Kvantitativ tilstand 
(landsdækkende data) 

Hydrologisk påvirkning Vandindvinding  

(2 km bufferzoner) 



• Ingen klar relation mellem nitrat i 
grundvand og vurdering af 
næringsbelastning hverken over eller 
under tålegrænse på 4 mg/l nitrat 

 

• Ingen tydelig forskel på fordeling af 
indvindingsmængder og vurdering af 
prøvefelter med ”sandsynlig”/ingen 
vandmangel 

Opsummering (landsplan) 



Trinvis metode på LOKALE 
overvågningsdata 





• Arbejde ikke afsluttet 

Testresultater og usikkerheder på 
brug af metode på GATØ-N2000 

område:  
 

Kastbjerg Ådal 


