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Biologiske Içvalitetsiiicleks i ikke interlwlibreiede søtyper

i .1 Haa,giuii d

De danske vandområdeplaner omfatter i alt 857 søer fordelt pâ 11 søtyper alt efter alkalinitet, dybde,
saltholdighed og brunfarvning (se for eksempel DCE rapport nr, 139). I den europæiske
interkalibreringsproces, der omfatter Danmark, har det af datamæssige årsager kun været muligt at
forholde sig til to søtyper (LCBI og LCB2), der i store træk svarer til de to danske søtype 9 og 10, og som
omfatter omkring halvdelen at de danske søer indeholdt i vandplanerne. Der er således et behov for at
udvikle indeks eller tilpasse eksisterende indeks til de resterende 9 danske søtyper, så den økologiske
tilstand også kan vurderes i disse.

DCE har tidligere udarbejdet en rapport, der beskriver i hvilket omfang og hvor godt klorofylindholdet og
kvalitetsindeks til vurdering af økologiske tilstand udviklet for søtype 9 og 10 passer på de øvrige 9 danske
søtyper (DCE rapport nr. 139, 2015). Rapporten viste at, der for de fleste søer og søtyper kan etableres
gode sammenhænge for k’orofylindholdet til TP og/eller TN, men at sammenhængene mellem
næringsstofindhold og indeksene for fytoplankton, makrofyter og fisk ofte var ringe eller kunne ikke
etableres pga. manglede data.

I dette projekt undersøges det, hvorvidt der kan udvikles nye indeks for fytoplankton,
undervandsvegetation og fisk for de søtyper, hvor indeks for søtype 9 og 10 ikke giver et tilfredsstillende
udtryk for den menneskelige påvirkning (eutrofiering). lndeksene vH blive baseret på de parametre, der er
indeholdt i den nuværende overvågning af de danske søer. De nuværende indeks for type 9 og 10 ændres
ikke. I projektet skal der udvikles et grundlag, der tilstræber, at de nye indeks vil blive udformet, så de giver
et sammenligneligt beskyttelsesniveau for de øvrige søtyper som for type 9 og 10.

I projektet er det også være relevant, at belyse, hvorvidt en underopdeling at søtyperne i flere undertyper

kunne give bedre sammenhænge til en eutrofieringspåvirkning og dermed en mere sikker økologisk

klassificering. Dette kunne omfatte en yderligere opdeling at de nuværende typebestemmende parametre,

dvs. alkalinitet, salinitet, farvetal og dybde. Dette projekt omfatter ikke analyse af typologien, men

projektet skal ses i lyset af et evt kommende projekt om revideret tynologi.

1.2 l’rojektindhiold

Projektet vil indeholde en analyse at og forslag til, hvordan der kan udvikles indeks for planteplankton,
undervandsplanter og fisk i de søtyper, hvor de interkalibrerede indeks ikke giver nogen eller kun en ringe
sammenhæng til indholdet at næringsstoffer (TP eller TN). Som udgangspunkt vurderes alle søtyper på nær
de to interkalibrerede søtyper 9 og 10. For nogle søtyper og indeks må det dog forventes, at datagrundlaget
er utilstrækkelig til at etablere sammenhænge. I samarbejde med projektets følgegruppe afklares, om der
er grundlag for at revidere den danske typologi i forhold til EU-typoiogien — feks. i relation til alkalinitet.

For de tre indeks (planteplankton, undervandsplanter og fisk) og de ni søtyper undersøges det, hvorvidt der
kan udvikles nye indeks, og der gives forslag til, hvordan disse søtyper kan håndteres. Ved udviklingen at
nye indeks kan der evt, hentes inspiration i udenlandske indeks, eksempelvis klassificeringen af
brunvandede søer i Finland i det omfang, der findes danske data til at vurdere deres egnethed. I analyserne
anvendes kun datatyper, der indgår i den nuværende monitering af danske søer. Der anvendes data
indsamlet til og med 2015. Derudover vurderes mulighederne for at anvende kvalitetsindeksene
fytobenthos og bunddyr i de alle søtyper.
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Der undersøges for sammenhænge mellem forslagene til nye kvalitetsindeks og næringsstoffer de
forskellige søtyper.

Følgende kvalitctselementer vurderes:
• Anvendelsen af et fytoplanktonindeks i de ni ikke-interkalibrerede søtvper.
• Anvendelsen af et inakrofytindeks de ni ikke-interkalibrerede søryper
• Anvendelsen af cl fiskeindeks i rie ni ikke-inicrkalihrerede søtyper

For hvert af de tre kvalitetselcmeniei og de ni ikke-interkalibreitde sot’.per vurderes/gennemtoies
analyser aF:
• Om der er tilstrækkelig med data til. at der kan gennemføres analyser og udvikles nye separate

indeks.
• 1—orekomsten af arter (fytoplankton, mukiofyter og fisk) foihold indhoLd af næringsstof (N.P).

Anvendes til at identificere arter som evt indkerer næringsfauige eller nwringsrige forhold.
• Hvordan hiomassen eller den relative forekomst af udvalgte arter/grupper/indeks eller andre

mulige indikatorer ændres lang en næringsstofgradient.

For hvert uf de tre k-valiietsclemenier og de ni ikke-inlerkalibrerede solypcr (hvis data nnk gives:
• Forslag til indeks.
• Analyser af indeks i forhold til næringssiofindhoid.
• Empiriske relationer mellem indeks og næringsstotinclhold (TI’ og TN).
• Eksempler pä hvordan indekset virker på udvalgte søer,

Projektet afsluttes med en samlet rapport, hvor de vigtigste resultater og konklusioner fra hvert af de tre

kvalitetselementer præsenteres. Udkast til rapport afleveres pr. 30. oktober 2017.

Der nedsættes, jf. kontrakten en følgegruppe med repræsentanter fra DCE/AU og Styrelsen for Vand og

Naturforvaitning, SVANA. Der planlægges afholdt to møder, et kort td efter projektets start og et kort tid

før den endelige afrapportering.


