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Indledning / formål

• Kan der findes en referencetilstand for de udpegede blødbundsvandløb?

• Kan de eksisterende økologiske tilstandsindeks benyttes til klassificering af 
blødbundsvandløb i Vandrammedirektivets 5 tilstandsklasser?

• Adskiller blødbundsvandløb fra sammenlignelige vandløb med marginalt højere 
fald?

• Responderer blødbundsvandløb anderledes end ”almindelige” vandløb?

• Skal der foretages en justering af grænserne mellem tilstandsklaserne i 
blødbundsvandløb?
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Datagrundlag

• Kontrolovervågningsstationer fra NOVANA programmet

• Blødbundsvandløb (finkornet org. og uorganisk substrat, fald: 0,1-0,5‰)

• Sammenlignelige vandløb med marginalt større fald (fald: 0,5-0,8‰) 

• Smådyr (DVFI)

• Fisk (DFFVa+ø)

• Planter (DVPI)

• Påvirknings faktorer: Fysiske forhold (DFI), Arealudnyttelse i opland, 
Grødeskæring, Vandkemi
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Data

Blødbundsvandløb Vandløb med marginalt 
større fald

Planter 168 114

Smådyr 170 117

Fisk 101 143

• Planter: NOVANA 2004-2017

• Smådyr: NOVANA 2004 – 2017

• Fisk: NOVANA 2007-2017
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Analyser

• Analyse af historiske kort  - er det udpege blødbundsvandløb naturligt opstået?

• PCA analyse – er det de samme stressorer der påvirker de to vandløbstyper?

• GLM analyse – Sammenhæng mellem enkelte stressorer og biologiske indeks –
hvilken sammenhæng er den og er den forskellige mellem vandløbstyperne

• Artsindikatoranalyse – er der grundlæggende forskel på de arter der forekommer 
i de to vandløbstyper?
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Konklusion

• Langt de fleste identificerede blødbundsvandløb har en referencetilstand

• Der er markant forskel i artssammensætningen i de to vandløbstyper

• Der er ikke forskel på blødbundsvandløb og sammenlignelige vandløb mht
Biologiske EQR værdier

• Tendens til lavere EQR værdier i blødbundsvandløb

• De forskellige indeks responderer forskelligt på de forskellige påvirkninger

• Det er ikke muligt at lave en justeringsfaktor eller korrektionsfaktor så de 
eksisterende indeks kan benyttes i blødbundsvandløb

• Der bør arbejdes på at udvikle indeks målrettet blødbundsvandløb
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Findes blødbundsvandløb?
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Karakterisering af blødbundsvandløb
 Middelværdier

Almindelige Blødbund F-værdi P-værdi n

DVPI – EQR 0,489 0,453 2,85 0,09 277

DVFI – EQR 0,614 0,564 1,98 0,16 252

DFFVa – EQR 0,559 0,419 11,40 <0,001 105

DFFVø – EQR 0,178 0,093 3,10 0,08 79

8



Er der forskel på karakteristika og 
påvirkningsfaktorer?
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Karakteristiske arter
 Smådyr

Alm vandløb Blødbund

Limnephilidae indet Asellus aquaticus

Baetis rhodani Pisidium sp

Gammarus pulex Sialis lutaria

Elmis aenea Radix balthica

Dicranota sp. Procladius sp

Eloeophila sp. Bithynia tentaculata

Odagmia sp. Centroptilum luteolum

Cnetha verna Physa fontinalis

Rhyacophila nubila

Rhyacophila fasciata

Nemoura avicularis

Leuctra sp.
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Alm vandløb Blødbund

Veronica anagallis aquatica
(Lancetbladet ærenpris)

Lemna minor (Liden andemad)

Juncus effusus (Lysesiv) Elodea canadensis (Vandpest)

Caltha palustris var palustris
(Eng-kabbeleje)

Phragmites australis (Tagrør)

Petasites hybridus
(Rød hestehov)

Potamogeton crispus (Kruset vandaks)

Lemna trisulca (Kors-andemad)

Potamogeton pectinatus
(Børstebladet vandaks)

Potamogeton perfoliatus
(Hjertebladet vandaks)

Carex acutiformis (Kærstar)

Alopecurus geniculatus
(Knæbøjet rævehale)

 Vandplanter



Sammenhæng mellem stressor og DVPI
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Sammenhæng mellem stressor og DVFI
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Sammenhæng mellem stressor og DVFFa
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Sammenhæng mellem stressor og DVFFø
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Konklusion

• Langt de fleste identificerede blødbundsvandløb har en referencetilstand

• Der er markant forskel i artssammensætningen i de to vandløbstyper

• Der er ikke forskel på blødbundsvandløb og sammenlignelige vandløb mht
Biologiske EQR værdier

• Tendens til lavere EQR værdier i blødbundsvandløb

• De forskellige indeks responderer forskelligt på de forskellige påvirkninger

• Det er ikke muligt at lave en justeringsfaktor eller korrektionsfaktor så de 
eksisterende indeks kan benyttes i blødbundsvandløb

• Der bør arbejdes på at udvikle indeks målrettet blødbundsvandløb
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