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Hydromorfologiske og fysisk-kemiske kvalitetselementer i søer:
Hvad er nu det for noget?

Vandrammedirektivet

Økologisk kvalitet fastsættes på baggrund 
af fire biologiske kvalitetselementer

Undervandsplanter 
+ fytobenthos



• Vandtilstrømning
• Opholdstid
• Grundvandsforbindelse
• Variation i sødybde
• Bundforhold
• Søbred, struktur

Hydromorfologiske

• Sigtdybde
• Termiske forhold
• iltforhold
• salinitet
• forsuringstilstand
• Næringsstofforhold

Fysisk-kemiske



Hydromorfologiske kvalitetselementer
Formål:
- At vurdere relevansen af af anvende hydromorfologiske data (hvis de findes).
- Hvad gør andre lande? (litteraturstudie).
- At fastlægge niveauer for vandrammedirektivets hydromorfologiske kvalitetselementer, så 
de understøtter de EU-fastsatte niveauer for de biologiske kvalitetselementer.

• Vandtilstrømning
• Opholdstid
• Grundvandsforbindelse
• Variation i sødybde
• Bundforhold
• Søbred, struktur

Udpluk/eksempler fra rapporten



Hvad har vi af data, som kan bruges?

Dette projekt er et eksempel på, hvordan vi får brug for andre typer af data fra overvågningen, end dem 
der lige anvendes til at vurdere den økologiske tilstand



Vandtilførsel: 
eksempler fra ni 
NOVANA-søer med 
25 års målinger

Månedlig maksimum

Månedlig minimum



Variationer i vandstand:
Eksempler fra 15 NOVANA-søer

Søer, hvor 
vandstand 
ændres, ca
+/- 1 cm/år



Tørstof og glødetab i overfladesedimentet i forhold til overfladevandets sommergennemsnitlige 
TP-indhold. Vist for alle søer øverst og nederst for søtype 9 og søtype 10. Kun vist for TP-
værdier under 0,5 mg/l.

Sedimentets struktur

Ingen signifikante sammenhænge mellem 
sedimentets struktur (tørstof, glødetab) og 
søvandets indhold af fosfor

Danske søtyper (% af 857 søer)



 

 

Tabel 7.1.1. De seks hydromorfologiske kvalitetselementer, og i hvilken grad de overordnet vurderes relevante for de biologiske 
kvalitetselementer og den måde, de anvendes til at vurdere den økologiske kvalitet. -: ingen relevans, *: ringe relevans, **: 
nogen relevans, ***: betydelig relevans. Som relevans forstås her de direkte effekter og ikke de indirekte som eksempelvis, at 
sedimentets struktur vil være påvirket af den nuværende og tidligere næringsstoftilførsel. *) effekten opnås indirekte via påvirket 
næringsstoftilførsel. Tabellen er ikke baseret på analyser i denne rapport. 
Hydromorfologisk kvalitetselement  Relevans for 
 Fytoplankton Makrofyter Fytobenthos Invertebrater Fisk 
Vandstrømningens volumen og dynamik * - - - - 
Hydraulisk opholdstid * - - - - 
Forbindelse til grundvandsforekomster* ** * * * * 
Variation i søens dybde (vandstand) * ** * * - 
Volumen og bundforhold (struktur og substrat) - ** - * * 
Søbreddens struktur * * * ** * 

Relevans af hydromorfologiske kvalitetselementer

Konklusion: 
normalt har de hydromorfologiske kvalitetselementer ringe betydning for de biologiske 
kvalitetselementer i forhold til næringsstoffers betydning



 

 

    
   

   
  

   
   

 

Forslag til fremgangsmåde



 

Tabel 7.4.1. Tilstandsgrænser for vandtilførsel. 
Tilstandsklasse Afgivelse fra referencetilstand 
Høj Afvigelsen i vandtilførslen er højst 5 % forandret fra referencetilstanden. 
God Afvigelsen i vandtilførslen er 5-15 % forandret fra referencetilstanden.  
Moderat Afvigelsen i vandtilførslen er 15-35 % forandret fra referencetilstanden.  
Ringe Afvigelsen i vandtilførslen er 35-75 % forandret fra referencetilstanden.  
Dårlig Afvigelsen i vandtilførslen er mere end 75 % forandret fra referencetilstanden 

Hvis relevant, 
så anvendes svenske (administrativt fastsatte?) kriterier



Fysisk-kemiske kvalitetselementer
Formål:
- At vurdere relevansen af af anvende fysisk-kemiske data.
- Hvad gør andre lande? (litteraturstudie).
- At fastlægge niveauer for vandrammedirektivets fysisk-kemiske kvalitetselementer, så de 
understøtter de EU-fastsatte niveauer for de biologiske kvalitetselementer.

• Sigtdybde
• Termiske forhold
• iltforhold
• salinitet
• forsuringstilstand
• Næringsstofforhold

Udpluk/eksempler fra rapporten



Forekomsten af eksisterende danske data, der vurderes at være mest relevante til at 

beskrive de seks fysisk-kemiske kvalitetselementer.



Fordelingen af sigtdybde (sommermiddel) i de fire søtyper med flest data. Der er vist skridt på 0,2 m, og første kolonne repræsenterer således værdier mellem 0 og 0,2 m. 
Sidste kolonne viser værdier større end 5 m. N angiver antallet af søer (hvis der er flere års målinger i perioden 2010-2017, er der anvendt et gennemsnit pr. sø).

Sigtdybde
Lavvandede Dybe

Brakke Brunvandet



Sammenhænge mellem klorofyl (værdier <100 µg/l) og sigtdybde i de 11 danske 
søtyper. Kun data, hvor sigtdybde er mindre end søens maksimumsdybde, er 
medtaget. For danske søtyper, se Søndergaard m.fl. (2018).

Sammenhæng klorofyl og 
sigtdybde i de 11 danske søtyper

Giver et overblik over mange data/søer der er fra 
hver søtype, og den forskel, der er.

Brunvandet, kan aldrig 
have høj sigtdybde

Lavvandet - dyb, resuspension



Iltmætning gennem sæsonen i danske søer målt i overfladen (0-2 m) og i bundvandet (>10 m’s dybde). 
Boksene viser 10, 25, median, 75 og 90% fraktiler. Bokse er forbundet ved median-værdier. 

Ilt



Fordelingen af totalfosfor (sommermiddel) i de fire søtyper med flest data. Der er vist skridt på 10 µg/l, og første 
kolonne repræsenterer således værdier mellem 0 og 10 µg/l. Sidste kolonne viser andelen af søer med totalfosfor større 
end 200 µg/l. n angiver antallet af søer (hvis der forefindes flere års målinger fra samme sø for perioden 2010-2017, er 
der anvendt et gen-nemsnit pr. sø).

Lavvandede Dybe

Brakke Brunvandet

Totalfosfor



Anvendelse af EU-toolkit
til fastlæggelse af 
næringsstofgrænser



Resultater af toolkit-analyser

På baggrund af undervandsplanter 
(kun nok data fra søtype 9 (og 10))

På baggrund af klorofyl (kun nok 
data fra søtype 9, 10, (11) og 13)

Angivelse af tre 
niveauer af sikkerhed



Fysisk-kemisk 

støtteelement

Relevans for

Fytoplankton Makrofyter Fytobenthos Invertebrater Fisk

Sigtdybde +++ +++ +++ + ++

Termiske forhold + - - - +

Iltforhold - + + +++ ++

Salinitet ++ ++ ++ ++ ++

Forsuringstilstand ++ ++ + ++ +

Næringsstofforhold +++ +++ +++ ++ +++

De seks fysisk-kemiske kvalitetselementer og graden, hvormed de overordnet set vurderes relevante for de biologiske kvalitetselementer, 
samt måden, hvorpå de anvendes til at vurdere den økologiske kvalitet. -: ingen relevans, +: ringe relevans, ++: nogen relevans, +++: stor 
relevans. Ikke alle vurderinger er baseret på analyser i denne rapport.

Vurdering af relevans i danske søer

Især relevante Indgår i fastlæggelse af søtype



Beregnet krav til TP (µg/l), TN (mg/l) og sigtdybde (m), hvis de empiriske relationer i afsnit 6.1 og 6.6 anvendes ved en klorofylværdi på henholdsvis 12 og 25 µg/l afhængig af søtype. For de 
tre dybder repræsenterer dybde 1, dybde 2 og dybde 3 søer med en middeldybde på henholdsvis 0-1 m (middeldybde = 0,5), 1-2 m (middeldybde = 1,5) og 2-3 m (middeldybde = 2,5 m) i de 
lavvandede søtyper og 3-5 m (middeldybde = 4 m), 5-10 m (middeldybde = 7,5 m) og >10 m (middeldybde = 12,5 m) i den dybe søtype 10. For søtype 12 er der kun angivet én værdi for 
sigtdybden, fordi middeldybden ikke er signifikant i den multiple regression. De to farvetal anvendt for søtype 5 på henholdsvis 80 mg Pt/l (f=80) og 150 mg Pt/l (f=150) er eksempler, der kan 
repræsentere søer med et farvetal på 60-100 og 100-200 mg Pt/l. I den multiple regression er farven ikke signifikant i søtype 15, og for søtype 13 er farvens forklaringsværdi lav.

Beregnet TP, TN og 
sigtdybde ved god-
moderat grænsen på 
baggrund af udmeldte 
klorofylgrænser
(12/25 µg/l)



 

Tabel 9.5.4. Forslag vedr. anvendelse af næringsstofforhold (TP og TN) til understøttelse af god økologisk tilstand. Hvis der 
indgår mindre end 10 søer/observationer i beregningen, er der ikke angivet nogen værdi.    
Søtype Anvendelig/ relevant Afgrænsning Bemærkninger 
  TP (µg/) TN (mg/l)  
1 ja 42 0,9  
2 - - - Anvend evt. grænser for søtype 10 
5 ja 24 0,5  
6 - - - Anvend evt. grænser for søtype 6 
9 ja 60 1,1  
10 ja 29 0,8  
11 ja 57 1,0  
12 - - - Anvend evt. grænser for søtype 11 
13 ja 73 1,4  
14 - - - Anvend evt. grænser for søtype 13 
15 ja 61 1,3  

For søtype 9, 10, 11 (kun TN) og 13 er værdierne fundet ved anvendelsen af resultaterne fra tool-kit analyserne (se tabel 7.1.1 og 7.1.2). 
Hvis der er beregnet værdier på baggrund af både makrofyter og klorofyl a, er der angivet gennemsnitlige værdier. Der er anvendt det 
angivne middelsikkerhedsniveau. Disse værdier ligger tæt på de gennemsnitlige værdier, hvis der sammenlignes på tværs af forskellige 
lande og metoder (tabel 9.4.1). For de øvrige søtyper er anvendt værdier fra tabel 9.2.1, der er beregnet på baggrund af de fastsatte kloro-
fylgrænser mellem god og moderat økologisk tilstand. Disse værdier er de til-bageregnede værdier ved god-moderat grænsen og for de 
klorofylværdier, der er fastlagt for de enkelte søtyper jf. BEK om overvågning, bilag 3, del A, afsnit 3.2 søer, tabel 6.



Sammenfatning

• Analyser af danske data gennemført, for nogle kvalitetselementer få eller ingen data
• Indhold af næringsstoffer vigtigste støtteelement. Flere med ringe relevans.
• Forslag til grænser ved god-moderat tilstand givet for de almindeligste danske søtyper
• Projekter afsluttet, to rapporter publiceret.
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