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VRD Jura 

 

 

Naturvidenskab 

 

 

 

Afgrænsning 
af de enkelte vandområder  

Karakterisering 
Sø, vandløb, overgangsvand, kystvand 

Stærkt modificerede, kunstige 

Typeinddeling 
Samling af 

vandområder med ”ens” 

karakteristika 



Projektet – 5 faser 

• Del 1. Kvalificering af projektgrundlaget 

 

• Del 2. Undersøgelse af det faglige grundlag 

 

• Del 3. Gennemgang af det eksisterende grundlag 

• Karakterisering 

• Afgrænsning 

• Typeinddeling 

 

• Del 4. Ændringer iht. AUs og DHIs vurderinger  

 

• Del 5. Rapportering 
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Fokus på de 119 marine 

vandområder  



Afgrænsning af vandområder: Metode  

Gennemgangen af nuværende vandområder mhp vurdering af om: 

• Eksisterende grænse skal fjernes (dvs vandområder smeltes sammen) 

• Ny grænse skal etableres (dvs vandområder underopdeles)  

• Eksisterende grænse rykkes 

• Vandområdets grænser skal forblive som de er   

     

 

Kriterier for vurdering er baseret på: 

• Ensartede fysiske karakteristika/type (strøm, dybde, lagdeling, opholdstid, salinitet, temperatur, 

bølgeeksponering, sediment forhold) 

• Ensartet økologisk status (klorofyl, ålegræs, næringsstof) 

• Oplandsvurdering (kobling mellem vandområde og opland) 

• Sammenfald med grænser for beskyttede områder (Natura 2000, Ramsar) 
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Datagrundlag til vurdering af afgrænsning  
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Parameter Data kilde Relevans 

Dybde  

• Middel 

• 80% percentil 

• Satellit baseret batymetri kort (lavt vand) 

• Kystdirektoratets batymetrikort (dybere vand) 

• Google Earth (præliminær proxi for dybde ”ensartethed”) 

Ensartethed 

Hydrologi 

Bund vegetation og fauna 

Temperatur 

• Middel 

• Variation  

Novana  Bund vegetation 

Salinitet 

• Middel 

• Variation 

Novana Bundfauna, tildels bund veg. 

Lagdeling 

• Middel styrke 

• Varighed 

Novana Bundfauna 

fytoplankton 

Opholdstid 

• Ferskvand 

• Udveksling 

Model Hydrologi 

Fytoplankton 

Bundfauna, Bundveg. 

Strømhastighed Model (kun udvalgte områder) 

Fysisk afgrænsning brugt som proxi 

Ensartethed 

Hydrologi, sedimentforhold 

Bundveg og fauna 

Bølgeeksponering ? (evt. dækket af andre parametre) Strukturskabende 



Datagrundlag til vurdering af afgrænsning  
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Parameter Data kilde Relevans 

Substratforhold 

• Middel 

substrattype 

Geus’ substratkort Ensartethed 

Bundfauna, bundveg. 

Beskyttede områder MiljøGIS Forvaltningsmæssig 

Opland MiljøGIS Forvaltningsmæssig 

Klorofyl Novana Fytoplankton (status) 

Lys Novana 

Google Earth (vandets farve – proxi for lys, klorofyl, cDOM) 

Ensartethed (status) 

Bundveg. Fytoplankton 

Data vil også indgå i typologianalysen 



Eksempel: Opdeling af vandområde  
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Eksempel: Flytning af grænse 
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Ny grænse opfylder  
• Geografisk afgrænsningskriterie 

(smalleste sted) 

• Fysisk afgrænsningskriterie 

(Dybde) 

Bathymetri 

Nuværende grænse 



Eksempel: Sammensmeltning 
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Opfylder ssv kriterie om ensartethed 
(samme fysik/type, sammenhængende, samme 

status) 

Bathymetri 



Eksempel: Små vandområder (opsplittet id15 opland) 

• Areal: 0,8 km2 

 

• Opland << ID15 

 

• AUs & DHIs vurderer administrativ 

sammensmeltning med tilstødende 

vandområder/udgår fra 

vandområdelisten 
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Foreløbige resultater af afgrænsningsgennemgang 

Der er identificeret mulige ændringer i afgrænsningen for ca 44 af de 119 områder fordelt 

på følgende 

• 21 vandområder skal have gentjek af den præcise afgrænsning primært pga 

• Land afgrænsningen 

• Beskyttede områder 

• 18 områder kan muligvis lægges sammen med nabo 

• Har ssv samme status, fysik/type og er sammenhængende 

• 14 vandområder bør muligvis opdeles 

• Pga forskel i fysisk/type og status 

• 8 vandområder foreslås administrativ sammensmeltet med tilstødende vandområde     

/udgår fra vandområdelisten 

• For at undgå opsplitning af ID15 opland 
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Karakterisering 

Definitioner og DHIs/AUs vurderinger 
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Karakterisering 
Hvert vandområde skal karakteriseres som enten  

• Vandløb (ikke relevant for dette projekt) 

• Sø  

• Overgangsvand  

• Kystvand  

• AWB  

• HMWB (kræver udpegning) 

 

Karakterisering har betydning for: 

• Hvilke kvalitetselementer (biologiske, hydromorfologiske, fysisk/kemiske), der indgår i tilstandsklassifikation 

• Hvilke parametre, der indgår i typologien 

• Om der skal opnås ”god økologisk tilstand” eller (hvis udpegning som HMWB) ”godt økologisk potentiale”  (har 

betydning for fastlæggelse af type/referencetilstand, men ellers ingen metodemæssig betydning) 
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Kystvande (hovedparten af de 119 områder) 

• Definition af kystvande 

• Alt overfladevand som ligger mellem kystlinjen og ud til 1 sømil fra kysten eller basislinjen (og som ikke er 

vandløb, sø, overgangsvand, AWM eller HMWB) 

 

• Definition i dansk kontekst: 

• Salinitet 

• Fri udveksling mellem nærliggende kystområder (evt. afspejlet ved samhørig vandstandsvariationer) 

• Evt. marin flora & fauna 
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Søer 

• Søer defineres som område med lille/ingen udveksling mellem vandområde og nærliggende 

kystvand 

 

• Fem områder kandiderer til at overgå til sø-program 

• Salme Nor, Tryggelev Nor, Vejlen, Orestrand & Gamborg Nor 

• De overvåges i dag som søer 

• Udvekslingen mellem nærliggende kystvand er tvivlsom  

• Derudover skal yderligere 2 nor undersøges for ‘sø’: Skælskør Nor & Torø Vig/Torø Nor  

• Iht.VOP2 blev alle reguleret ift. nedstrøms vandområde   

 

• AUs & DHIs vurdering: 

• Salme Nor og Tryggelev Nor overgår til sø-program 

• Vejlen, Orestrand, Gamborg Nor, Skælskør Nor & Torø Vig/Torø Nor besøges og vurderes efterfølgende 
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Salme Nor & Trygglev Nor 
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Gamborg Nor 

Vejlen 

Orestrand 



Skælskør Nor & Torø Vig/Torø Nor 
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Overgangsvand 

• Definition 

• Overgang mellem flod og kystvand 

• Tæt på/del af flodmunding  

• Substantielt påvirket af ferskvand,  

• Salinitet substantielt lavere end i kystvand. 

 

• Hydromorfologiske og kemiske kvalitetselementer karakteriseret af flodvand 

 

• Kandidater: 

• Randers Fjord? Tidevandsamplitude < 20 cm 

• Vadehavet? Substantielt tidevand, men de eksisterende kystvande kan ikke beskrives som 

stærkt ferskvandspåvirket og de er i forvejen i ‘egen’ type 

 

• AUs & DHIs vurdering: 

• Ingen overgangsvande blandet de 119 eksisterende kystvande 

• (Sverige har eksempelvis heller ingen overgangsvande) 
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Kunstige vandområder  

• Et menneskeskabt vandområde, hvor der før ikke var et vandområde (f.eks. gl. grusgrav) 

• Kandidat: Gyldensten Strand? Eller lignende? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• AUs & DHIs vurdering: 

• Ingen kunstige vandområder blandet de 119 eksisterende kystvande, men Gyldensten Strand inkluderes som 

genskabt kystvandsområde 
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Stærkt modificerede vandområder (SMV) 
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• Alm. kystvand 

• Mål: God økologisk tilstand 

 

• Mål fastlægges ved 

• Fastlæggelse af reference tilstand 

• Omregning til GM tilstands grænse (vha. EQR) 

 

• Klorofyl-a 

• Fastlagt ved brug af modeller (og nutidig 

udformning) 

 

• Ålegræs 

• Fastlagt ved brug af historiske data og typologi 

• Stærkt modificerede kystvand 

• Mål: Godt økologisk potentiale 

 

• Mål fastlægges ved 

• Fastlæggelse af reference tilstand 

• Omregning til GM grænse (vha. EQR) – nu bare 

GM mellem godt og moderat potentiale 

 

• Klorofyl-a 

• Fastlagt ved brug af modeller (og nutidig 

udformning) 

 

• Ålegræs 

• Fastlagt ved brug af historiske data (og potentiel 

datidig udformning) 



Stærkt modificerede vandområder 

Omr. 1a: 

Type: Åben fjord (type A) 

GM: Klorofyl=3,6 µg/l  

Omr. 2: 

Type: Lukket fjord (type B) 

GM: Klorofyl=7,0 µg/l  

Omr. 1b: 

Type: Slusefjord (type B) 

GM: Klorofyl=? µg/l  



AUs og DHIs Vurdering 

• Eksisterende områder 

• Ringkøbing Fjord (1 vandområde) 

• Nissum Fjord (3 vandområder) 

• Randersfjord (1 vandområde) 

• Københavns Havn (1 vandområde) 

 

• Potentielle kandidater 

• Hjarbæk Fjord 

• Norsminde Fjord 

• Hejlsminde Nor 

• Kerteminde Fjord 

• Holckenhavn Fjord 

• Orestrand 

• Gamborg Nor 

• Vejlen 

• Andre? 
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Foreløbige resultater af gennemgang af karakteriseringen 

• 2 nuværende vandområder ændres fra kystvand til sø 

• 3 nuværende vandområder bør muligvis ændres fra kystvand til sø 

• 2 delvandområder bør muligvis ændres fra kystvand til sø  

 

• Ingen overgangsvande 

• Ingen kunstige vandområder 

• Betydning af stærkt modificerede vandområder påvirker ikke modeludviklingerne og/eller 

anvendelse – karakterisering som HMWB kræver ekstra analyser 

 

• 1 genskabt kystvandsområde inkluderes 
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Typologisering 

Data eksempler 
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Typologiseing 

Type-deskriptorer 
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• Fysiske og kemiske faktorer der skal (i hht 

Annex II) indgå i definitionen af typer:   

• Længde- og breddegrad  

• Tidevandsvariation  

• Salinitet  

 

• Andre faktorer, der kan indgå:  

• Strømhastighed  

• Bølge-eksponering  

• Middel temperatur og variation  

• Blandingsforhold (Stratifisering/Upwelling) 

• Turbiditet  

• Opholdstid  

• Gennemsnitlig substrat sammensætning (mean 

substratum composition)  

 

Derudover vælger vi at inkludere: 

• Gennemsnitsdybde/max dybde/hypsograf 

• Vandområdeareal til oplandsareal ratio 

• Forholdet mellem vinter og sommer afstrømning 



Opholdstid 
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Gamborg Fjord Kerteminde 

Fjord 
Lunkebugten 



Kerteminde Fjord 
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Primære & Sekundære Oplande 

• Inder-/yderfjorde (Kolding Fjord, Vejle Fjord, 

Horsens Fjord, Odense Fjord …. etc.) 

 

• Åbne vandområder 

• Fakse Bugt & Præstø Fjord 

• Nyborg Fjord & Holckenhavn Fjord 

• Nordlige Lillebælt & Kolding Fjord/Vejle Fjord 

• Etc. 
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EO bathymetri projekt 

4 December, 2018 © DHI #32   



4 December, 2018 © DHI #33   



Sediment forhold 
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Tak for Jeres 

opmærksomhed 
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