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Der ønskes en faglig vurdering og kommentering af 

følgende:

• Fastsættelse af grænseværdier for de relevante fysisk-

kemiske kvalitetselementer fordelt på de forskellige 

kvalitetsklasser (høj/god/moderat/dårlig/ringe), hvor 

dette er muligt.

• Fastlæggelse af typespecifikke referenceforhold for de 

relevante fysisk-kemiske kvalitetselementer i høj tilstand, 

hvor dette er muligt.

• Brug af EU-toolkit i udarbejdelsen.



Formål

• At vurdere, om en række fysiske og kemiske støtteparametre 
(temperatur, næring, pH, salinitet) kan indgå i 
tilstandsvurderingen af vandløb som støtte for de biologiske 
kvalitetselementer: DVPI, DVFI, DFFVa, DVAI

Konklusion
• De fysisk-kemiske parametre tilfører ikke yderligere i forhold 

til en tilstandsvurdering af danske vandløb og der er kun 
fundet grænseværdier for støtteparameteren BI5 i forhold til 
fisk (DFFVa) og invertebrater (DVFI)



Litteratur studie: artikler fundet for de enkelte 

kvalitetselementer

Fysisk-kemiske parametre Fisk Smådyr Planter Alger

Alkalinitet � (4, 4)

Ammonium-N � (4, 4) � (3, 3) � (2, 2)

Fosfor � (5, 7) � (8, 9) � (5, 8)

Iltforhold � (2, 2) � (1, 1) � (3, 3)

Jern � (1, 1)

Nitrat ÷ (0, 2) � (3, 3) � (1, 2) � (1, 1)

pH � (4, 5) � (3, 3) � (3, 4)

Salinitet � (1, 1) � (1, 1)

Suspenderet stof � (1, 1) � (1, 1)

Temperatur � (12, 12) � (4, 6) � (3, 4) � (5, 8)

Total kvælstof � (1, 2) � (2, 3) � (2, 2)

� = korrelation, ÷= ingen korrelation, blank = ingen artikler fundet. Parentesen angiver først antal fundne artikler, som viser en 
korrelation, og dernæst total antal fundne artikler.



Datagrundlag for fysiske-kemiske data

• Baseret på et 5-årigt gennemsnit fra og med året for den 

biologiske undersøgelse

Parameter Fisk Smådyr Planter Alger

Alkalinitet (mmol/L) 623 2728 1165 485

Ammoniak-Ammonium-N 

(mg/L)

656 3125 1215 507

BI5 (mg/L) 600 2732 1119 494

Jern (mg/L) 654 3111 1201 495

Nitrat-N (mg/L) 58 177 91 0

Total kvælstof (mg/L) 215 1332 380 114

Ortho-P (mg/L) 668 3271 1236 507

Iltindhold 42 220 70 4

pH 660 3201 1241 496

Salinitet (‰) 1 2 1 0

Suspenderet stof (mg/L) 186 1048 297 111

Temperatur (°C) 642 3068 1168 494

Total fosfor (mg/L) 214 1337 385 115

Antal observationer  pr. fysisk-kemisk 
parameter for hvert biologisk 
kvalitetselement



Udvælgelse af betydende fysisk-kemiske parametre 

og fremgangsmåde

• BRT teknik (Boosted Regression Tree) på alle 
støtteparametre

• Tre parametre med højest forklaringsgrad udvælges

– Forklaringsgrad >10% - ellers ud

• Fjerner naturgivne parametre (alkalinitet, pH)

• Derefter boxplot for støtteparameteren inddelt i 
tilstandsklasser og evt. på vandløbstype (1, 2, 3)

• Hvis ikke overlap mellem tilstandsklasserne forsøges det at 
beregne grænseværdier for støtteparameteren



EU Toolkit beskriver tre analysetilgange til 

fastsættelse af grænseværdier

1. Ordinary least square regressions og type II regressions –

kræver lineær sammenhæng med EQR 

2. Kategorisk metode – baseres på fx 25%, 50% eller 75%

3. Logistisk regressions metode



Eksempel på fastsættelse af grænseværdi

• Total-P og DVFI type 1 vandløb – TP kan godt forklare en del variation, men 

ikke en klar grænse mellem god og moderat tilstand!

Høj/god

God/moderat

Moderat/ringe

Ringe/dårlig



De biologiske kvalitetselementer er afhængige af en 

række faktorer – fx: 

• Arealanvendelse, fx landbrug, skov, natur

• Belastningen af vandløbet, fx næring og organisk stof

• Fysiske forhold

– Slyngningsgrad 

– Tværsnitsprofil

– Bredde og bundvariation

• Substrat

• Grødeskæring – hyppighed, %-andel, intensitet



Kvalitetsklasser 

og fiskesammen-

sætning

Søndergaard et al, 2013



Søndergaard et al, 2013



Eksempler – ilts betydning for fisk og invertebrater

Boxplot for ilt indhold i tilstandsklasserne god, moderat, 
ringe og dårlig for DFFVa for alle vandløbstyper.

Boxplot for ilt indhold i tilstandsklasserne høj, god, moderat, 
ringe og dårlig for DVFI for alle vandløbstyper

Fisk Invertebrater



Betydende fysisk-kemiske støtteparametre 

Biologisk kvalitetselement Støtteparameter Typespecifik

Fisk (DFFVa) BI5 Nej

Fisk (DFFVa) Ammonium-N Ja

Fisk (DFFVa) Alkalinitet Nej

Smådyr (DVFI) BI5 Ja

Smådyr (DVFI) Ammonium-N Ja

Smådyr (DVFI) Alkalinitet Ja

Planter (DVPI) Ortho-P Ja

Planter (DVPI) Alkalinitet Nej

Alger (SID_TID) Ortho-P Nej

Alger (SID_TID) Alkalinitet Nej

Oversigt over, hvilke fysisk-
kemiske støtteparametre der er 
af størst betydning for hver af de 
biologiske kvalitetselementer, 
samt angivelse af typespecifikke 
støtteparametre.



Potentielle grænseværdier

Høj/god God/moderat Moderat/ringe Ringe/dårlig

NA 1,26 mg/L 1,50 mg/L 1,87 mg/L

Mulige grænseværdier for BI5 (mg/L) som støtte til DFFVa baseret på 75 % kvartilen for den kategoriske analyse.

Mulige grænseværdier for BI5 (mg/L) som støtte til DFFVa baseret på 75 
% kvartilen for den kategoriske analyse.

Type Høj/god God/moderat Moderat/ringe Ringe/dårlig

1 1,20 1,40 1,67 2,65

2 1,33 1,50 1,76 2,50

3 1,42 1,80 2,35 4,26

Mulige grænseværdier for BI5 (mg/L) som støtte for DVFI
baseret på 75 % kvartilen for den kategoriske analyse.

Høj/god God/moderat Moderat/ringe Ringe/dårlig

2,40 3,14 4,50 4,75

Mulige grænseværdier for Alkalinitet (mmol/L) som støtte for DVPI
baseret på 75 % kvartilen for den kategoriske analyse.



Konklusioner/Anbefalinger

• Det har kun været muligt at fastsætte grænseværdier for 

én støtteparameter (BI5) for hhv. fisk og smådyr

• Det anbefales ikke at anvende alkalinitet i forhold til 

planter da alkalinitet ikke er en regulerbar parameter

• Grænseværdierne kan betragtes som et pejlemærke for en 

større eller mindre sandsynlighed for en given tilstand

• Fysisk-kemiske støtteparametre vurderes ikke til at styrke 

tilstandsvurderingen, på baggrund af de biologiske 

kvalitetselementer, i danske vandløb


