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Formål 

Projektets formål er at efterprøve hvorvidt vandløb af typen ”blødbunds-
vandløb” kan identificeres samt at vurdere om økologiske tilstandsindeks 
(DVFI, DVPI og DFFV) kan anvendes til klassificering af danske blødbunds-
vandløb i Vandrammedirektivets fem tilstandsklasser. Herunder skal det 
sikres, at grænserne mellem de økologiske kvalitetsklasser fastsættes, så be-
skyttelsesniveauet i blødbundsvandløb er sammenligneligt med beskyttel-
sesniveauet i de øvrige vandløbstyper 1-3. 

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 dag er udviklet kvali-
tetselementer for tre vandløbstyper (type 1 – små vandløb; type 2 – mellem-
store vandløb, type 3 – store vandløb. Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI) 
anvendes i alle tre typer, DVPI anvendes i type 2-3 mens der findes to typer 
Dansk Fiskeindeks For Vandløb (DFFV) baseret på hhv. tætheden af natur-
ligt produceret ørredyngel (DFFVø) og artssammensætningen af fiskesam-
fundet (DFFVa). Her er DFFVø primært tiltænkt brug i små type 1 vandløb 
mens DFFVa er tiltænkt brug i større type 2-3 vandløb. Ydermere udarbejdes 
i et projekt under gennemførelse en version af DVPI, der kan anvendes i små 
type 1 vandløb. Samtidig er et dansk indeks for bundlevende alger under 
udvikling.  
 
Imidlertid er der i forbindelse med vandplanlægningen defineret en vand-
løbstype som betegnes blødbundsvandløb. Denne type omfatter ifølge Miljø-
styrelsens vejledning vandløb, der på den overvejende del af sin længde har 
et naturligt ringe fald (< 0,1 - 0,5 ‰ afhængig af vandløbsstørrelsen), ringe 
vandhastighed, og hvor bundsubstratet naturligt er blødt og overvejende 
organisk. Denne type omfatter vandløb, hvor terrænet naturligt er meget 
fladt, og hvor bunden er blød.  Vandløbstypen har ikke indgået i den over-
ordnede interkalibrering og er derfor udpeget som national vandløbstype.  
 

Projekt indhold  

Første del af projektet skal efterprøve hvorvidt vandløb af typen blødbunds-
vandløb kan identificeres.  
 
Der anvendes to tilgange til dette:  
 
1.  Det undersøges om vandløb karakteriseret som blødbundsvandløb i 
vandplanerne (i alt 286 vandområder) har en identificerbar referencetilstand. 
Dette gøres ved at sammenholde de udpegede strækninger med historiske 
kort fra 1800-tallet (Høje Målebordsblade (HMBB)) med det formål at under-
søge om det er sandsynligt at vandløbet også historisk set havde forløb som 
et egentligt vandløb.  
 
2. Det undersøges om biota i vandløb karakteriseret som blødbundsvandløb 
i vandområdeplanerne adskiller sig ift. andre vandløb med sammenlignelige 
påvirkningskarakteristika men med større fald (fx 0,5 - 2 ‰). Denne under-
søgelse har til formål at be- eller afkræfte om biota i typen blødbundsvand-
løb adskiller sig signifikant fra biota i sammenlignelige vandløb med et 
større fald (0,5 – 2 ‰).  
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På baggrund af disse analyser vil det blive beskrevet i hvilket omfang de 
vandløbsstrækninger, der i de nuværende vandområdeplaner er karakterise-
ret som blødbundsvandløb, har en referencetilstand som vandløb. Dette er 
helt centralt i forhold til at kunne dokumentere om vandløbene også natur-
ligt vil henligge som vandløb og dermed være omfattet af direktivets krav 
om god økologisk tilstand. 
 
Ligeledes vil det blive beskrevet i hvilket omfang de vandløbsstrækninger, 
der i de nuværende vandområdeplaner er karakteriseret som blødbunds-
vandløb, har en signifikant forskellig biota sammenlignet med vandløb med 
marginalt større vandspejlsfald vurderet med DVFI, DVPI (2-3) og DFFV. 
Sammenligningen vil tage udgangspunkt i vandløb med samme påvirk-
ningstyper og grader af påvirkninger således at det kun er faldet på vandlø-
bene der varierer. 
 
Såfremt første del af projektet viser, at blødbundstypen kan identificeres 
fordi disse vandløb har en identificerbar referencetilstand samt at de har en 
biota der adskiller sig fra den der findes i lignende vandløb med marginalt 
større fald gennemføres en analyse af, hvorvidt eksisterende indeks, DVPI 
(2-3), DVFI og DFFVa, kan anvendes i den foreliggende form i blødbunds-
vandløb eller om grænserne mellem de økologiske tilstandsklasser skal ju-
steres.   
 
Først etableres en sammenhæng mellem henholdsvis DVPI (2-3), DVFI og 
DFFVa og væsentligste påvirkningstyper for henholdsvis planter, smådyr og 
fisk i vandløb i henholdsvis type 1, 2 og 3 samt i blødbundsvandløb indenfor 
samme størrelsestypologi.  
 
Såfremt det viser sig, at sammenhængene til påvirkningstyperne er identiske 
for henholdsvis DVPI (2-3), DVFI og DFFVa beregnet for blødbundsvandløb 
og vandløb med marginalt større fald indenfor samme størrelsestypologi 
(kan beskrives med identiske modeller) kan henholdsvis DVPI (2-3), DVFI 
og DFFVa direkte anvendes for vandløb af typen blødbund indenfor størrel-
seskategorier og  med samme grænser, som i dag er interkalibreret for de 
forskellige tilstandsklasser. Såfremt henholdsvis DVPI (2-3), DVFI og DFFVa 
beregnet for vandløb af typen blødbund ikke udviser samme sammenhænge 
til påvirkningstyperne (kan ikke beskrives med identiske modeller) skal der 
ændres på grænsefastsættelsen mellem de forskellige tilstandsklasser. Denne 
ændring skal afspejle følsomheden overfor den samlede påvirkningsgrad 
således, at en mindsket følsomhed resulterer i lavere grænseværdier mens 
forhøjet følsomhed resulterer i højere grænseværdier. Dermed sikres, at hen-
holdsvis DVPI, DVFI og DFFVa grænsefastsættelsen direkte afspejler graden 
af påvirkning. Den endelige grænsefastsættelse mellem tilstandsklasserne 
bliver således baseret på en samlet vurdering ud fra modeller opnået for de 
enkelte påvirkningstyper. 
 
På samme måde som beskrevet ovenfor vil der indenfor vandløb af type 1 
og vandløb af typen blødbund indenfor størrelsestypologi 1 blive etableret 
sammenhænge mellem DVPI(1) (DVPI(1) er beskrevet i en særskilt projekt-
beskrivelse: DVPI i små type 1 vandløb) og væsentligste påvirkningstyper. 
Såfremt det viser sig, at sammenhængene til påvirkningstyperne er identiske 
for DVPI(1) beregnet for blødbundsvandløb og vandløb med marginalt 
større fald indenfor samme størrelsestypologi (kan beskrives med identiske 
modeller) vil det igen være muligt at overføre samme grænser som foreslået 
for en udviklet/justeret version af DVPI for små type 1 vandløb. Omvendt, 
hvis sammenhængene ikke er identiske vil grænsefastsættelsen mellem de 
forskellige tilstandsklasser skulle ændres således, at disse afspejler følsom-
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heden overfor den samlede påvirkningsgrad, således at en mindsket følsom-
hed resulterer i lavere grænseværdier mens forhøjet følsomhed resulterer i 
højere grænseværdier. Dermed sikres at DVPI(1) grænsefastsættelsen di-
rekte afspejler graden af påvirkning på plantesamfundene.  
 

Datagrundlag  

Der anvendes historiske kort (HMBB) for alle vandløb, der er karakteriseret 
som blødbundsvandløb i vandplanerne (i alt 286 vandområder) til at identi-
ficere vandløbenes referencetilstand. Dette arbejde udføres i GIS software, 
hvor de relevante HMBB kort klippes ud og vektoriseres, så de kan overlæg-
ges et kort med de vandløb, der indgår i vandplanerne. Der udføres kvanti-
tative beskrivelser med henblik på at undersøge om vandområdet også hi-
storisk set har haft et forløb som vandløb. 
 
Data fra det nationale overvågningsprogram NOVANA vil blive anvendt i 
projektet til at sammenligne sammenhænge mellem den økologiske tilstand 
bedømt med DVPI, DVFI og DFFVa og dominerende påvirkninger. Disse 
data inkluderer fysiske støtteparametre (Dansk Fysisk Indeks, DFI), vandke-
miske data samt data for de biologiske tilstandselementer planter, fisk og 
smådyr. Derudover vil viden om grødeskæringsmetode og hyppighed blive 
anvendt (data vil generes i projektet: DVPI i små type 1 vandløb). Data ind-
samlet for alle vandløbsstrækninger karakteriseret som blødbundsvandløb 
samt for alle øvrige vandløb med vandspejlsfald 0,5 - 2 ‰ vil blive inddra-
get i analyserne. For disse to grupper af vandløb foretages en sammenlig-
ning af de biologiske samfund både i form af artssammensætningen og indi-
katorerne DVFI og DVPI i små vandløb (bredde < 2 m, type 1) og DVFI, 
DVPI(2-3) og DFFVa i større vandløb (bredde ≥ 2 m, type 2-3). Det sikres, at 
de vandløbsstrækninger med vandspejlsfald 0,5 - 2 ‰ udvælges således, at 
gradienter i oplandskarakteristika er sammenlignelige med de der findes i 
vandløb udpeget som blødbundsvandløb.  
 

Afhængigheder 

Miljøstyrelsen leverer oversigt over vandområder (i alt 286), hvor vandløbs-
strækningen er karakteriseret som blødbundsvandløb.  
 
Projektets gennemførelse er afhængig af, at der foreligger en version af 
DVPI(1) og verificerede/justerede grænseværdier mellem tilstandsklasser til 
de komparative analyser. 

Leverance 

Der udarbejdes et notat der 1) redegør for det historiske udseende af de 

vandområder, der i de gældende vandplaner er karakteriseret som blød-

bundsvandløb, 2) sammenligner de biologiske samfund og den økologiske 

tilstand i vandløb udpeget som blødbundsvandløb og sammenlignelige 

vandløb med marginalt større vandspejlsfald (0,5 – 2 ‰), herunder vurderer 

om sandsynligheden for målopfyldelse med DVPI (hhv. DVPI(1) og DVPI(2-

3), DVFI og DFFVa er forskellig for de to vandløbstyper samt 3) vurdering 

af, om grænseværdisætningen mellem tilstandsklasser for blødbundsvand-

løb skal justeres og i givet fald justere disse for DVFI, DVPI, DFFVa i forhold 

til de gældende. Efter projektets afslutning vil der således foreligge enten 

dokumentation af at eksisterende EU-interkalibrerede grænseværdier for 
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henholdsvis DVFI, DVPI, DFFVa kan anvendes også i de udpegede blød-

bundsvandløb eller forslag til hvordan disse skal justeres for at nå samme 

beskyttelsesniveau i disse 

 

Medarbejdere på projektet 

Følgende medarbejdere fra Institut for Bioscience, Aarhus Universitet vil 

indgå i projektet: 

Seniorforsker Annette Baattrup-Pedersen 
Forsker Jes Jessen Rasmussen  
Seniorforsker Søren Erik Larsen 
Teknisk assistent Ane Kjeldgaard 
AC medarbejder Helena Kallestrup 
Seniorforsker Geoffrey Brian Groom 
Adjunkt Tenna Riis 

Kvalitetssikring 

Dette tilbud er udarbejdet i overensstemmelse med DCE’s retningslinjer for 

kvalitetssikring af faglig rådgivning. Der henvises til ” Kvalitetsstyring af fag-

lig 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 med-

arbejdere har fået allokeret tilstrækkeligt tid til dets gennemførelse, samt at 

der er økonomisk sammenhæng mellem det tilbudte og de afsatte økonomi-

ske resurser. 

Kvalitetskontrol af projektets økonomi foregår via den tidsregistrering og 

projektstyring, som er fast standard ved DCE/Bioscience. 


