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Formål 

Formålet med dette projekt er 1) at validere grænsefastsættelsen mellem 
økologiske tilstandsklasser med anvendelse af DFFVa således, at DFFVa kan 
indgå i en EU-interkalibrering.  

Baggrund 

DFFVa og LZI 
DFFVa er udviklet på baggrund af det Litauiske fiskeindeks LZI og har som 
forudsætning for beregning, at der kan identificeres mindst tre arter på den 
befiskede strækning.  DFFVa opererer med samme parametre og bereg-
ningsmetoder som LZI, men grænseværdifastsættelsen mellem økologiske 
tilstandsklasser er forskellig. Således ligger grænseværdierne mellem 
høj/god og god/moderat generelt højere i DFFVa end i LZI. 
 
Antallet af intolerante, tolerante og lithofile fiskearter er afgørende paramet-
re for beregning af DFFVa. Det fundne/målte artsantal er imidlertid af-
hængig af størrelsen af det undersøgte areal, hvor øget størrelse af befisket 
areal generelt vil øge antallet af arter, der fanges. Således vil sammenhænge 
mellem areal og artsantal kunne beskrives med en mætningskurve, hvor 
artsantallet stiger i takt med, at det befiskede areal øges når arealet er lille 
hvorefter kurven flader ud. 
 
Størrelsesafgræning af vandløb, hvor DFFVa/LZI kan bruges 
Det litauiske fiskeindeks LZI anvendes kun i tilstandsvurdering af vandløb 
med oplandsareal > 20 km2.  Til sammenligning har omkring halvdelen af 
de vandløb, der indgår i NOVANA kontrolovervågningsprogrammet, en 
oplandsstørrelse < 20 km2. 
 
Befiskningsmetode 
Der anvendes forskellige befiskningsmetoder i Danmark og Litauen. I Litau-
en befiskes en strækning på 100 m i vandløb med bredde < 10 m, mens der i 
danske vadbare vandløb befiskes en strækning på 50 m (kan dog øges til 100 
m ved lille fangst (< 10 individer)). I ikke-vadbare vandløb befiskes der i 
Danmark en strækning på 500 m. I Litauen foretages en beregning af den 
nødvendige strækningslængde i vandløb med bredde > 10 m, hvor den befi-
skede strækningslængde er 10 x vandløbsbredden. I Danmark befiskes de 
ikke-vadbare vandløb primært langs bredderne i begge sider på hele stræk-
ningen, mens der i Litauen udvælges mindre arealer som befiskes intensivt, 
hvor antallet af intensivt befiskede arealer er afhængig af den fysiske kom-
pleksitet i vandløbet. Længden af den befiskede strækning ved brug af den 
Litauiske metode kan dog også øges ved lille fangst. Alle habitattyper skal 
befiskes. Desuden suppleres der i Litauen med garnfiskeri ved brug af gæl-
lenet, der skal supplere med information om tilstedeværelse af mere sjældne 
arter. 
 
Disse forskelle i befiskningsmetoder betyder, at det befiskede areal er væ-
sentlig større i Litauen sammenlignet med Danmark, i vadbare vandløb med 
bredde < 10 m. I Danmark er det samlede befiskede areal derimod forment-
lig større i ikke-vadbare vandløb sammenlignet med Litauen – men fiskeme-
toden er formentlig mere effektiv i Litauen. Da artsantal af fx intolerante og 
lithofile arter indgår direkte i beregningen af den samlede DFFVa indeks-
værdi, og da artsantal afhænger af størrelsen af det befiskede areal (vadbare 
vandløb) og fangsteffektiviteten (ikke vadbare vandløb), vil de metodemæs-
sige forskelle mellem Litauen og Danmark direkte kunne påvirke DFFVa in-
deksværdien. 
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Faglige overvejelser 

For at kunne indfri første delformål (validering og justering af grænsefast-
sættelsen mellem tilstandsklasser ved brug af DFFVa) skal betydningen af 
størrelsen af det befiskede areal kvantificeres (DK vs LT metode). Herunder 
skal det afsøges, om en systematisk forskel i DFFVa indeksværdi mellem fi-
skemetoderne anvendt i Litauen og Danmark kan korrigeres med justerings-
faktor, eller om der evt. skal foretages ændringer i metoden for befiskning i 
danske vandløb. 

Teknisk løsning 

Overordnet strategi 
Dette projekt vil blive baseret på indsamling af nye data, der kan muliggøre 
en sammenligning af resultater opnået med hhv. den danske fiskemetode (jf. 
TA V18) og den litauiske metode. For at optimere dataindsamling er der der-
for både et behov for at få beskrevet en teknisk anvisning til den litauiske 
metode, hvor detaljeniveauet er sammenlignelig med den eksisterende dan-
ske TA V18, samt at facilitere en vidensoverførsel fra litauiske forskere og 
forvaltere med kompetencer i elektrofiskeri med den litauiske metode til 
projektdeltagerne. Her foreslås senior forsker Tomas Virbickas (Nature Re-
serve Center, Vilnius, Litauen) som den primære litauiske kontaktperson, da 
han har været central i udviklingen af det litauiske fiskeindeks LZI. 
 
Mere konkret er der behov for at indgå i kommunikation med Tomas Vir-
bickas om at lave en foreløbig oversættelse og uddybning af metodebeskri-
velserne til brug under dette projekt. Den litauiske metode er formelt kun 
beskrevet i overordnede termer, og en sådan kommunikation er derfor nød-
vendig både for at få denne beskrivelse oversat fra litauisk til dansk samt at 
få den uddybet, hvor der er behov for flere detaljer og specifikationer. Der-
udover laves en workshop i Litauen under ledelse af Tomas Virbickas, hvor 
de litauiske metoder kan demonstreres for projektgruppen og MST mhp. vi-
densudveksling og supplerement af tekniske detaljer om elektrofiskeriet, så 
den tekniske anvisning, der skal anvendes i dette projekt, kan opnå en til-
strækkelig detaljeringsgrad. 
 
Efterfølgende afholdes en dansk workshop under ledelse af DTU med delta-
gelse af alle involverede parter, der udfører elektrofiskeri i dette projekt. 
Denne workshop har til formål at harmonisere elektrofiskeriet med de litau-
iske metoder mellem personer, der udfører elektrofiskeri i projektet. Der er 
her tale om en sikring for opnåelse af konsistent høj og sammenlignelig da-
takvalitet. 
 
Elektrofiskeri og indsamling af nye data 
Der skal udføres befiskning af 200 vandløbsstrækninger i Danmark for at 
skabe et datagrundlag, der kan anvendes i en evaluering af betydningen af 
det befiskede areal for DFFVa indeksværdien. Denne befiskning udføres 
dels i vadbare vandløb med bredde < 10 m (150 stationer) og dels i ikke-
vadbare vandløb (50 stationer).  
 
De 200 vandløbsstrækninger udvælges således, at de er geografisk repræ-
sentative for Danmark, og således at de dækker en gradient fra relativt ufor-
styrret opland (naturopland) til stærkt landbrugsdomineret opland. Denne 
repræsentativitet skal være gældende for både gruppen af vadbare og ikke-
vadbare vandløb. Vandløbsstrækningerne udvælges således, at de også 
dækker en gradient i fysiske forhold fra stærkt modificerede til relativt 
umodificerede. Strækningerne udvælges således, at der er størst muligt 
overlap med de planlagte befiskninger i 2018 under NOVANA kontrolover-
vågningsprogrammet (KOudvikling) og suppleres i nødvendigt omfang 
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med strækninger fra det operationelle overvågningsprogram (KOtilstand), 
hvorpå der ligeledes er planlagt befiskninger. Alle befiskninger udføres in-
denfor perioden 1. august til 31. oktober 2018.  
 
I vadbare vandløb udføres befiskningen ved brug af opstrøms vadning, jf. 
den tekniske anvisning TA V18. Befiskningen udføres i to på hinanden føl-
gende etaper, hvor den første befiskning afdækker en strækning på 50 m 
(som anført i den tekniske anvisning V18). Efterfølgende befiskes yderligere 
50 m umiddelbart opstrøms den første 50 m strækning. Fiskedata for disse to 
strækninger holdes adskilt i indberetningen af data. Ydermere udføres dob-
belt befiskninger på den første 50 m strækning (strækningen længst ned-
strøms) på stationer med et samlet opland < 20 km2 (jf. den tekniske anvis-
ning V18). . Tidsrammen for projektet nødvendiggør, at data leveres på 
scannede feltskemaer til AU som foretager indtastningen af data. 
 
I ikke vadbare vandløb udføres befiskningen også i to etaper. På den første 
del af strækningen befiskes efter den litauiske metode på en strækning sva-
rende til mindst 10 x vandløbsbredden. Efterfølgende befiskes yderligere 500 
m opstrøms med den danske metode, jf. den tekniske anvisning TA V18. Fi-
skedata for disse to befiskninger holdes adskilt i indberetningen af data. 
Som for de vadbare vandløb leveres data på scannede feltskemaer til AU 
som foretager indtastningen af data. 
 
Der udføres registrering af fysiske forhold ved Dansk Fysisk Indeks (DFI) på 
den befiskede strækning (100 m i alt) efter den gældende tekniske anvisning 
V05. Yderligere registreres UTM koordinaterne for strækningerne, og der 
indsamles 2 x 1L vandprøver til analyse af vandkemi (hhv. BI5 og ammoni-
um-N, nitrat-N, total-N, orthophosphat-P og total-P). Der gøres i størst mu-
lig omfang brug af data for DFI og vandkemi indsamlet som del af den plan-
lagte indsats under NOVANA programmet, også selvom dataindsamlingen 
af fysiske forhold og vandkemiske parametre ikke nødvendigvis er udført 
samme dato som fiskeri. Data for vandspejlsfald er nødvendig for beregning 
af DFFVa, og hvor disse data ikke findes for de pågældende vandløbsstatio-
ner skal de indsamles som del af projektet. 
 
Grænseværdisætning i DFFVa 
På baggrund af disse data undersøges, hvorvidt der er forskelle i DFFVa in-
deksværdier beregnet på data, der indsamlet ved brug af hhv. den danske 
og litauiske metode. Dvs. at der for vadbare vandløb eftersøges forskelle 
mellem indeksværdier for DFFVa, der repræsenterer hhv. 50 m og 100 m 
strækninger, herunder undersøges også, hvorvidt disse mulige forskelle er 
systematiske og kan estimeres med en korrektionsfaktor. Derudover under-
søges forskelle i DFFVa indeksværdier beregnet ud fra data der er indsamlet 
ved brug af den litauiske og danske metode i ikke-vadbare vandløb, herun-
der undersøges ligeledes, hvorvidt mulige forskelle er systematiske og kan 
estimeres med en korrektionsfaktor. 
 
På baggrund af disse analyser harmoniseres grænseværdisætningen mellem 
økologiske tilstandsklasser i forhold til sammenlignelige EU-lande, og hvis 
nødvendigt udføres en ny formel interkalibrering. På grund af tidsrammen i 
projektet er det dog ikke muligt at gennemføre interkalibrering i 2018. Den-
ne vil blive udført primo 2019.  
 

Ansvar og afhængigheder 

Projektets gennemførelse er afhængig af, at de MST medarbejde-
re/konsulenter, der udfører elektrofiskeriet, har indgående kendskab til de 
litauiske metoder samt at data afrapporteres til tiden og i det rigtige format. 
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Derfor nedsættes en kvalitetssikringsgruppe ledet af Niels Jepsen som skal 
håndtere spørgsmål og tvivlstilfælde undervejs i perioden for elektrofiskeri. 
Ligeledes vil Niels Jepsen være ansvarlig for den danske workshop, hvor 
MST medarbejdere og konsulenter skal oplæres i brugen af den litauiske fi-
skemetode. 
 
Udbudsmaterialet til udlicitering til dele af fiskeopgaven håndteres af MST, 
der dog modtager input fra AU i form metodebeskrivelse til den litauiske fi-
skemetode. 
 
Da data skal indtastes og harmoniseres af AU inden data analyserne kan ud-
føres er det helt centralt, at konsulenter og MST indsender feltskemaer lø-
bende (fx hver 2. uge), så indtastningen af data ikke danner flaskehals for, at 
dataanalyserne kan begyndes i oktober. 

Leverance 

Der udarbejdes et notat der redegør for  hvordan grænsefastsættelsen mel-

lem tilstandsklasser ved brug af DFFVa kan justeres,. Notatet vil ligeledes 

indeholde en evaluering af, i hvilket omfang de fiskemetodiske forskelle 

mellem Litauen og Danmark kan påvirke indeksværdien for DFFVa, og 

hvorvidt en sådan forskel kan udlignes ved brug af en justeringsfaktor eller 

der skal foretages ændringer i den tekniske anvisning for elektrofiskeri i 

danske vandløb. Endvidere udarbejdes den nødvendige EU-dokumentation 

til brug for interkalibrering af DFFV a, jf. EU-Guidance Document no. 30. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/5aee6446-276c-4440-a7de-

0d4dec41ed4b/IC_manual_2015_to%20be%20published.pdf  

Derudover leveres en metodebeskrivelse af den litauiske elektrofiskemetode 

i ikke vadbare vandløb til brug i MST’s udbudsmateriale og i optræningen af 

konsulenter og MST personale som skal forestå befiskningerne i projektet. 

Medarbejdere på projektet 

Følgende medarbejdere fra Institut for Bioscience, Aarhus Universitet vil 

indgå i projektet: 

Forsker Jes Jessen Rasmussen (Projektkoordinator) 
Seniorforsker Annette Baattrup-Pedersen  
Seniorforsker Søren Erik Larsen 
Seniorforsker Niels Jepsen 
Rådgiver Henrik Ravn 
Akademisk medarbejder Helena Kallestrup 

Kvalitetssikring 

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

kvalitetssikring af faglig rådgivning. Der henvises til ” Kvalitetsstyring af 

faglig 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. 
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Ledelsen ved Institut for Bioscience sikrer, at de til projektet tilknyttede 

medarbejdere har fået allokeret tilstrækkeligt tid til dets gennemførelse, 

samt at der er økonomisk sammenhæng mellem det tilbudte og de afsatte 

økonomiske resurser. 

Kvalitetskontrol af projektets økonomi foregår via den tidsregistrering og 

projektstyring, som er fast standard ved DCE/Bioscience. 

 


