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Formål

• At vurdere, om en række hydromorfologiske støtteparametre 
(hydrologisk regime, vandløbets kontinuitet, morfologiske 
forhold) kan indgå i tilstandsvurderingen af vandløb som 
støtte for de biologiske kvalitetselementer: DVPI, DVFI, DFFVa, 
DVAI

Konklusion
• Generelt tilfører de hydromorfologiske parametre ikke 

yderligere i forhold til en tilstandsvurdering af danske vandløb
– Der er givet forslag til grænse mellem god/moderat tilstandsklasse 

for slyngningsgrad og tværsnitsprofil for DVFI 
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Litteraturstudie

Hydromorfologiske støtteparametre Planter Smådyr Alger Fisk

Hydrologisk regime

Vandstrømningens volumen og dynamik � (1, 1) � (6, 6) � (1, 1)

Forbindelse til grundvandsforekomster � (2, 2) � (3, 3) � (3, 3) � (1, 1)

Vandløbets kontinuitet � (4, 4) � (2, 2) � (4, 4)

Morfologiske forhold

Variation i vandløbets bredde � (4, 4) � (1, 1) � (1, 1)

Variation i vandløbets dybde � (3, 3) � (2, 2) � (1, 1) � (1, 1)

Bundforhold (struktur og substrat) � (6, 6) � (5, 6) � (1, 1) � (2, 2)

Bredzonens struktur � (2, 2) � (3, 3) � (1, 1)

� = korrelation, blank = ingen artikler fundet. Første tal i parentes = antal fundne artikler som viste en 

korrelation, sidste tal i parentesen = total antal fundne artikler.



Hydromorfologiske støtteparametre inddelt i tre 

kategorier

• Hydrologisk regime i form af i) vandstrømningens volumen 

og dynamik og ii) forbindelse til grundvandsforekomster. 

• Vandløbets kontinuitet

• Morfologiske forhold i form af i) variation i vandløbets 

dybde og bredde ii) bundforhold (struktur og substrat) iii) 

bredzonens struktur



Undersøgte hydromorfologiske parametre
Hydromorfologisk 

kvalitetselementer Undersøgte parametre Forklaring 

Vandstrømningens 

volume og dynamik

mamax Middel af årlige 1-dags maksima divideret med Q50

mamax7 Middel af årlige 7-dags maksima divideret med Q50

mamax30 Middel af årlige 30-dags maksima divideret med Q50

medmax Median  af årlige 1-dags maksima divideret med Q50

dur75

Middel varighed af vandføringshændelser under Q75 

(dage)

dur7

Middel varighed af vandføringshændelser over 7*Q50 

(dage)

fre25 Frekvens af vandføringshændelser over Q25 (pr år)

kneg Faldende vandføring (Ln(m3/s))

pea1

Middel vandføring af vandføringshændelser over Q50 

divideret med Q50

Q50 Medianvandføring

Forbindelse til 

grundvandsforekomster BFI

Baseflow indeks, baseflow volumen divideret med total 

volumen

Vandløbets kontinuitet

Antal og type af spærringer

Antal og type af spærringer op- og nedstrøms den 

undersøgte station

Variation i vandløbets 

bredde og dybde

Middelbredde (m) Middelbredde på vandløbstrækning (m)

Middeldybde (m) Middeldybde vandløbsstrækning (m)

Dybdehomogenitet Dybdehomogenitet på strækningen

Slyngningsgrad Fra DFI (slyngningsgrad)

Tværsnitsprofil Fra DFI (tværsnitsprofil)

Bundforhold Substrathomogenitet Substrathomogeniteten på strækningen

Fint sand Dækningsgrad på strækningen

Gydegrus Dækningsgrad på strækningen

Mudder Dækningsgrad på strækningen

Bedzonens struktur Brinkens højde over vandoverflade Fra DFI (Dybe under terræn)

Grødeskæring GS_andel Andel vandløb grødeskåret (%)

GS_freq Antal grødeskæringer pr. år

GS_intensitet

GS_andel * GS_freq er et samlet mål for 

grødeskæringsintensiteten

Kvalitetselement Hydromorfologiske parametre

EQRDVFI Mamax7, Fre25, Dur7

EQRDVPI Medmax, Dur75, Dur7

EQRDFFVa Mamax, Mamax30, kNEG

EQRBentiske alger Mamax, Pea1, Dur7



Datagrundlag for hydromorfologiske data

• Baseret på en ubrudt tidsserie for målt daglig vandføring i 

perioden 2004-2016

Antal observationer  pr. hydromorfologisk
parameter for hvert biologisk 
kvalitetselement

Hydromorfologisk støtteparameter Planter Smådyr Fisk Alger

mamax - - 117 59

mamax7 - 869 - -

mamax30 - - 117 -

medmax 215 - - -

dur75 215 - - -

dur7 136 620 - 40

fre25 - 869 - -

kneg - - 117 -

pea1 - - - 59

Q50 215 865 117 59

BFI 215 869 117 59

Dybdehomogenitet 2034 5063 723 519

Slyngningsgrad 1895 3350 647 487

Tværsnitsprofil 1895 3349 647 487

Substrathomogenitet 2034 5048 723 519

Fint sand 1914 2000 655 474

Gydegrus 1472 1568 519 396

Mudder 1831 1889 622 435

Brinkens højde over vandoverflade 317 749 175 360



Udvælgelse af betydende hydromorfologiske

parametre og fremgangsmåde

• BRT teknik (Boosted Regression Tree) på alle 
støtteparametre

• Parametre med forklaringsgrad >10% udvælges

• Empiriske sammenhænge er vurderet

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

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



Eksempel på resultat af BRT analyse på DVPI og DVFI



De biologiske kvalitetselementer er afhængige af en 

række faktorer – fx: 

• Arealanvendelse, fx landbrug, skov, natur

– Det nære ”landskab”

• Belastningen af vandløbet, fx næring og organisk stof

• Fysiske forhold

– Slyngningsgrad 

– Profilen

– Bredde og bundvariation

• Substrat

• Grødeskæring – hyppighed, %-andel, intensitet



Kvalitetsklasser 

og fiskesammen-

sætning

Søndergaard et al, 2013



Eksempel – dybdeforholds betydning for DVPI

• Dybdehomogenitet i de 

økologiske tilstandsklasser

dårlig, ringe, moderat, god 

og høj for planter for type 

1, 2 og 3 vandløb

• Det er ikke muligt at 

fastsætte grænser!



Eksempel – tværsnitsprofil og slyngningsgrads 

betydning for DVFI

Indeksværdier af vandløbets a) tværsnitsprofil og b) slyngningsgrad i de økologiske

tilstandsklasser dårlig, ringe, moderat, god og høj for smådyr for type 1, 2 og 3 vandløb.



Sandsynlighedsmodel for målopfyldelse

Type 1

Type 2
Type 3



Potentielle grænseværdier

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

Mulige grænseværdier for Tværsnitsprofil og Slyngningsgrad som støtte for DVFI i 
vandløbstype 1, 2 og 3 baseret på 75 % sandsynlighed for målopfyldelse

Parameter Vandløbstype God/Moderat

Tværsnitsprofil 1 1,5

2 1,25

3 0,95

Slyngningsgrad 1 1,25

2 0,9
3 0,6



Konklusioner/Anbefalinger

• Det har generelt ikke været muligt/hensigtsmæssigt at 
fastsætte reelle grænseværdier for støtteparameter 

• Lav forklaring skyldes at vandløb har mange samtidigt 
virkende påvirkningsfaktorer

– Dog forslag til grænseværdier for slyngningsgrad og 
tværsnitsprofil for DVFI

• God/mod-grænser kan betragtes som et pejlemærke for en større eller 
mindre sandsynlighed for en given tilstand

• Hydromorfologiske støtteparametre vurderes ikke til at 
styrke tilstandsvurderingen af de danske vandløb


