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Hydromorfologiske kvalitetselementer og 

understøttelse af god økologisk tilstand i 

vandløb  

 

Formål 

Formålet med projektet er at fastlægge niveauer for vandrammedirektivets 

hydromorfologiske kvalitetselementer der understøtter de biologiske kvali-

tetselementer: Planter (DVPI), smådyr (DVFI), kiselalger (DVAI) og fisk 

(DFFV). Der fastsættes grænseværdier for de hydromorfologiske kvalitets-

elementer fordelt på de forskellige kvalitetsklasser i hhv. høj-god, god-mo-

derat, moderat-ringe og ringe-dårlig tilstand. Endvidere fastlægges typespe-

cifikke referenceforhold for de enkelte hydromorfologiske kvalitetselemen-

ter i høj tilstand.  

 

Projekt indhold 

Vandrammedirektivet opstiller en række hydromorfologiske kvalitetsele-

menter, som skal understøtte de biologiske kvalitetselementer i vurderingen 

af økologisk tilstand i vandløb.  

I dette projektet vil der dels blive gennemført et litteraturstudie på baggrund 

af national og international viden om sammenhængen mellem de biologiske 

forhold og de hydromorfologiske kvalitetselementer dels analyser af eksiste-

rende data fra NOVANA overvågningsprogrammet med henblik på at ind-

fri formålet om at fastsætte niveauer for de hydromorfologiske kvalitetsele-

menter i forhold til den økologiske tilstand vurderet med anvendelse af 

DVAI (Dansk Vandløbsalge Indeks), DVPI (Dansk Vandløbsplante Indeks), 

DVFI (Dansk Vandløbsfauna Indeks) og DFFV (Dansk Fiskeindeks for 

Vandløb).  

Indledningsvist vil de enkelte hydromorfologiske kvalitetselementers betyd-

ning for de økologiske kvalitetselementer blive vurderet. Denne vurdering 

vil tage udgangspunkt i eksisterende national og international litteratur på 

området. Følgende hydromorfologiske kvalitetselementer vil blive medtaget 

i litteraturstudiet:  

1. Hydrologisk regime i form af i) Vandstrømningens volumen og dy-

namik og ii) Forbindelse til grundvandsforekomster.  

2. Vandløbets kontinuitet 

3. Morfologiske forhold i form af i) Variation i vandløbets dybde og 

bredde ii) bundforhold (struktur og substrat) iii) bredzonens struk-

tur 

For hydromorfologiske parametre indenfor 1 og 3 som på baggrund af litte-

raturstudiet vurderes at have betydning for den økologiske tilstand for de 

enkelte økologiske tilstandselementer DVAI, DVPI, DVFI og DFFV vil data 

for disse inddrages fra NOVANA overvågningsprogrammet. Data vil heref-

ter blive anvendt i empiriske analyser med henblik på at etablere sammen-

hænge mellem betydende hydromorfologiske parametre og de økologiske 
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tilstandselementer. På baggrund af de etablerede sammenhænge vil der for 

de hydromorfologiske kvalitetselementer, hvor der foreligger tilstrækkeligt 

med data til at kunne etablere sammenhænge blive fastlagt niveauer der 

med forskellige grader af sandsynlighed kan understøtte henholdsvis høj, 

god, moderat, ringe og lav økologisk tilstand (jævnfør Baattrup-Pedersen 

m.fl. 2016). For så vidt angår 2 vil beskrivelsen være kvalitativ og ikke bygge 

på egentlige analyser. 

 

Leverance  

Der udarbejdes et notat, der 1) redegør for, hvilke af de hydromorfologiske 

kvalitetselementer der anses for at være relevante i forhold til at understøtte 

god økologisk tilstand vurderet med DVAI, DVPI, DVFI og DFFV og 2) be-

skriver sammenhænge mellem de hydromorfologiske kvalitetselementer, for 

så vidt der eksisterer data i NOVANA og den økologiske tilstand, med sær-

lig fokus på at fastlægge grænseværdier for høj, god, moderat, ringe og lav 

baseret på sandsynlighedsmodeller,  der beskriver sandsynligheden for at nå 

disse.  
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