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2 Vejledning til Vandplandata.dk 

 

Indledning 
 

Vandplandata.dk er Miljøstyrelsens database, der indeholder baggrundsdata for grundvand, vandløb, søer 

og kystvande anvendt i basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027.  

Basisanalysen for tredje planperiode består af et notat Basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027 samt 

en række interaktive kort i MiljøGIS og en økonomisk analyse af vandanvendelsen. 

Som noget nyt kan datagrundlaget for Miljøstyrelsens vurderinger i basisanalysen tilgås via 

vandplandata.dk. Man kan dermed se baggrundsdata for bl.a. de kvalitetselementer, som har indgået ved 

klassificeringen af tilstanden. 

Denne vejledning giver information om, hvordan vandplandata.dk. er opbygget, og hvilke muligheder der er 

for at hente data. For uddybende information om de enkelte data henvises til Bilag 1 Beskrivelse af data på 

vandplandata.dk.  

Når vandplandata.dk åbnes ses fire faner: 

 

Fanerne giver på forskellig vis mulighed for at undersøge datamaterialet. 

Afsnit 1 i vejledningen beskriver, hvordan fanen Kort benyttes. Afsnit 2 og 3 beskriver fanen Søg på 

vandområder, mens afsnit 4 og 5 beskriver mulighederne under fanen Udvidet søgning. Dette dokument 

kan hentes under fanen Vejledning. 

 

1. Kort 
Under fanen Kort kan resultatet af basisanalysen for vandområdeplanerne 2021-2027 visuelt undersøges. 

Når der trykkes på fanen, ses der et billede af MiljøGIS-hjemmesiden samt en henvisning link til MiljøGIS. 

Når der trykkes på linket, videreføres brugeren til MiljøGIS-hjemmesiden. 

På det interaktive kort på MiljøGIS kan forskellige kortlag tændes og slukkes ved hjælp af ikonet       i figur 1. 

Et gråt ikon indikerer, at laget er slukket, og et grønt ikon betyder, at det pågældende lag er tændt. 

 

 

  

 

 

 

Der er mulighed for at downloade geometriske data fra MiljøGIS. Dette gøres følgende på følgende måde. 

Figur 1: Aktivering og deaktivering af 
kortlag i MiljøGIS. 

http://pre-sagsgis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3basis2019
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1. Klik på drop-down ikonet      for det ønskede kortlag.  

 

2. Klik på ikonet Ad-hoc tabelvisning af data inden for det aktuelle kortudsnit. Dette genererer en 

tabel med data fra det valgte kortlag, der ses inden for det nuværende kortudsnit. 

 

3. Klik på knappen                                        . Der åbnes nu en dialogboks med overskriften Eksportér 

fundne til.  

 

4. Der vælges nu det ønskede eksportformat, fx Mapinfo tab file eller ESRI shapefile.  

 

5. Klik på knappen  i samme dialogboks og filen downloades i det valgte format. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere information om de enkelte kortlag kan ses ved at trykke på drop-down ikonet     for det ønskede 

kortlag. For størstedelen af kortlagene kan uddybende information findes i Bilag 1. 

 

2. Søg på vandområder - Overfladevand 
Fanen Søg på vandområder giver mulighed for at se oplysninger for de enkelte vandområder. Herudover 

kan baggrundsdata hentes for samlet økologisk tilstand og de vurderede kvalitetselementer. 

For at finde et vandområde, vælges vandområdetype: 

 

Vandområderne af den pågældende type vises nu på et danmarkskort, og det ønskede vandområde kan 

herefter vælges ved at klikke på ikonet for vandområdet:  

1 

2 

3 

4 

Figur 2: Skridt 1-4 for download af geometridata for vandområder fra MiljøGIS. 
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Informationerne om et specifikt vandområde kan deles ved at klikke på knappen                                                  

og kopiere det genererede link.  

For det valgte vandområde er data inddelt i undermenuerne stamoplysninger, samlet økologisk tilstand, 

kvalitetselementer og kemisk tilstand. 

2.1 Stamoplysninger 

Stamoplysninger beskriver grundlæggende information om vandområdet. I figur 3 ses en oversigt over de 

stamoplysninger, der kan knyttet et vandområde. Uddybende information om de enkelte felter kan findes i 

afsnit 1.1 i Bilag 1.   
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Figur 3: Oversigt over stamoplysninger for vandområde. 

 

2.2 Økologisk tilstand/potentiale (samlet) 

Økologisk tilstand/potentiale (samlet) beskriver den samlede vurdering af vandområdets økologiske 

tilstand eller potentiale baseret på de enkelte kvalitetselementer. Uddybende information om de enkelte 

felter kan findes i afsnit 1.2 i Bilag 1. I figur 4 ses en oversigt over de oplysninger, der kan ses for et 

vandområdes samlede økologiske tilstand eller potentiale. 

 

Figur 4: Oversigt over oplysninger for samlet økologisk tilstand i vandområde. 

 

2.2.1 Download af baggrundsdata for samlet økologisk tilstand 

Når der trykkes på Vis i kolonnen baggrundsdata, henvises til et nyt vindue, hvor data fra de enkelte 

målestationer kan ses, figur 5. Uddybende information om de enkelte kolonner kan findes i afsnit 1.2 i Bilag 

1. For at downloade data trykkes på knappen                           , hvorefter datasættet hentes i xlsx-format. 
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Figur 5: Oversigt over baggrundsdata for samlet økologisk tilstand samt information om download af data. 

 

Placeringen af målestationer i de enkelte vandområder, hvorfra overvågningsdata stammer, kan findes på 
MiljøGis til Basisanalysen, 2019 under temaet Overvågningsstationer. Ved brug af knappen       i MiljøGis 
kan information om stationens nummer findes og sammenlignes med nummeret angivet på 
Vandplandata.dk. 

På MiljøGis kan der skabes adgang til en oversigt over hvilke baggrundsdata, der findes for det enkelte 
vandområde, ved at anvende temaet Vandområdernes afgrænsning og ved hjælp af knappen       anvende 
linket til Link til Vandplandata.dk for søgning i data.   

 

2.3 Økologisk tilstand (kvalitetselement) 

Økologisk tilstand (kvalitetselementer) beskriver den økologiske tilstand for de enkelte kvalitetselementer. 

Uddybende information om de benyttede kvalitetselementer kan findes i afsnit 1.3 i Bilag 1. I figur 6 ses en 

oversigt over de oplysninger, der kan ses for den økologiske tilstand af de forskellige kvalitetselementer i et 

vandområde. 

 

Figur 6: Oversigt over oplysninger for økologisk tilstand af enkelte kvalitetselementer i vandområde. 

 

2.3.1 Download af baggrundsdata for økologisk tilstand af enkelte kvalitetselementer 

Når der trykkes på Vis i kolonnen baggrundsdata, henvises til et nyt vindue, hvor data fra de enkelte 

målestationer for det valgte kvalitetselement kan ses. Uddybende information om de enkelte kolonner kan 

findes i afsnit 1.5 i Bilag 1. For at downloade data trykkes på knappen                            i figur 7, hvorefter 

datasættet hentes i xlsx-format. 
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Figur 7: Oversigt over baggrundsdata for økologisk tilstand af kvalitetselement (makrofytter), samt information om download af 
data. 

 

2.4 Kemisk tilstand  

Kemisk tilstand beskriver vurdering af vandområdets tilstand baseret på koncentrationer af prioriterede 

stoffer. Uddybende information om de enkelte felter kan findes i afsnit 1.4 i Bilag 1. I figur 8 ses en oversigt 

over de oplysninger, der kan ses for den kemiske tilstand i et vandområde.  

 

Figur 8: Oversigt over oplysninger for den kemiske tilstand i et vandområde. 

 

2.4.1 Download af kemiske målinger i vandområde 

Når der trykkes på Vis kemiske målinger i kolonnen baggrundsdata henvises til et nyt vindue, hvor data fra 

de enkelte målestationer kan ses. Uddybende information om de enkelte kolonner kan findes i afsnit 1.6 i 

bilag 1. For at downloade data trykkes på knappen                             i figur 9, hvorefter datasættet hentes i 

xlsx-format. 
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Figur 9: Oversigt over kemiske målinger for Gesager Å. 

2.4.1 Download af liste over prioriterede stoffer der giver anledning til manglende målopfyldelse 

Når der trykkes på Vis om prioriterede stoffer giver anledning til manglende målopfyldelse i kolonnen 

baggrundsdata henvises til et nyt vindue, hvor data fra de enkelte målestationer kan ses. Uddybende 

information om de enkelte kolonner kan findes i afsnit 1.6 i bilag 1. For at downloade data trykkes på 

knappen                             i figur 10, hvorefter datasættet hentes i xlsx-format. 

 

Figur 10: Oversigt over prioriterede stoffer der giver anledning til manglende målopfyldelse i Odense Å. 
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3. Søg på vandområder - Grundvand 
Fanen ’Søg på vandområder’, giver mulighed for at se oplysninger for enkelte grundvandsforekomster. 

Herudover kan baggrundsdata hentes for samlet kvantitativ og kemisk tilstand samt for enkelte stoffer / 

stofgrupper. 

For at finde en grundvandsforekomst vælges grundvandstype: 

 

 

Grundvandsforekomsterne af den pågældende type vises nu på et danmarkskort, og den ønskede 

grundvandsforekomst kan herefter vælges ved at klikke på ikonet for vandområdet:  
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Et specifikt vandområde kan deles ved at klikke på knappen                                                  og kopiere det 

genererede link.  

For det valgte vandområde er data inddelt i undermenuerne Stamoplysninger, Kemisk tilstand og 

kvantitativ tilstand.  

 

3.1 Stamoplysninger 

Stamoplysninger beskriver grundlæggende information om grundvandsforekomsten. Uddybende 

information om de enkelte felter kan findes i afsnit 2.1 i Bilag 1.  I figur 11 ses en oversigt over de 

stamoplysninger, der kan ses for en grundvandsforekomst. 

 

 

Figur 11: Oversigt over stamoplysninger for vandområde. 
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3.2 Kemisk tilstand 

Kemisk tilstand beskriver den samlede vurdering af grundvandsforekomstens kemiske tilstand. Der gøres 

opmærksom på, at der ind til videre alene er foretaget en tilstandsvurdering for nitrat. Uddybende 

information om de enkelte felter kan findes i afsnit 2.2 i Bilag 1.  I figur 12 ses en oversigt over de 

oplysninger, der kan ses for den kemiske tilstand i en grundvandsforekomst. 

 

Figur 12: Oversigt over oplysninger for den kemiske tilstand i vandområde. 

 

3.2.1 Download af baggrundsdata for kemisk tilstand 

Når der trykkes på Se baggrundsdata for kemisk tilstand i kolonnen baggrundsdata, henvises til et nyt 

vindue, hvor data fra de enkelte målestationer kan ses. Uddybende information om de enkelte kolonner 

kan findes i afsnit 2.4 i Bilag 1. For at downloade data trykkes på knappen     i figur 13, 

hvorefter datasættet hentes i xlsx-format. 

 

Figur 13: Oversigt over kemiske målinger i vandområde. 

Placeringen af målestationer i de enkelte vandområder, hvorfra overvågningsdata stammer, kan findes på 
MiljøGis til Basisanalysen, 2019 under temaet Overvågningsstationer. Ved brug af knappen       i MiljøGis 
kan information om stationens nummer findes og sammenlignes med nummeret angivet på 
Vandplandata.dk. 
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På MiljøGis kan der skabes adgang til en oversigt over hvilke baggrundsdata, der findes for det enkelte 
vandområde, ved at anvende temaet Vandområdernes afgrænsning og ved hjælp af knappen       anvende 
linket til Link til Vandplandata.dk for søgning i data.   

 

3.3 Kvantitativ tilstand 

Kvantitativ tilstand beskriver den samlede vurdering af grundvandsforekomstens kvantitative tilstand 

baseret på målinger og modelberegninger. Uddybende information om de enkelte felter kan findes i afsnit 

2.3 i Bilag 1.  I figur 14 ses en oversigt over de oplysninger, der kan ses for den kvantitative tilstand i en 

grundvandsforekomst. 

 

Figur 14: Oversigt over oplysninger for den kemiske tilstand i vandområde. 

 

3.3.1 Download af baggrundsdata for kvantitativ tilstand 

Når der trykkes på Se baggrundsdata for kvantitativ tilstand i kolonnen baggrundsdata, henvises til et nyt 

vindue, hvor data for de vurderede parametre kan ses. Uddybende information om de enkelte kolonner 

kan findes i afsnit 2.5 i Bilag 1. For at downloade data trykkes på knappen                             i figur 15, 

hvorefter datasættet hentes i xlsx-format. 

 

Figur 15: Oversigt over kemiske målinger i vandområde. 
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4. Udvidet søgning - Overfladevand 
Fanen Udvidet søgning giver mulighed for at se oplysninger på tværs af vandområder på baggrund af en 

række søgekriterier. Det samlede datasæt kan herefter hentes som excel-fil. 

For at starte en søgning vælges vandområdetype: 

 

For den valgte vandområdetype er søgekriterierne inddelt i undermenuerne Geografisk område, 

Karakterisering, Foreløbige miljømål, Tilstand og Risiko. En uddybende forklaring af de enkelte 

undermenuer er beskrevet i afsnit 4.2-4.6 

Når de ønskede kriterier er valgt, trykkes  

 

4.1 Download data på baggrund af søgekriterier 

Når der trykkes på , henvises til et nyt vindue, hvor data for de udvalgte søgekriterier kan ses. For 

at downloade data trykkes på knappen                              nederst i tabellen, hvorefter datasættet hentes i 

xlsx-format. 

 

 

 

4.2 Søgning på baggrund af vandområdets geografiske placering 

Karakterisering giver mulighed for at søge på baggrund af vandområdernes geografiske placering. 

Uddybende information om de enkelte felter kan findes i afsnit 1.1 Bilag 1. I figur 16 ses en oversigt over de 

kriterier, der kan søges på for vandområdernes geografiske placering.  

 

Figur 16: Oversigt over søgekriterier for vandområders geografiske placering. 
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4.3 Søgning på baggrund af vandområdets fysiske karakter 

Karakterisering giver mulighed for at søge på baggrund af vandområdernes fysiske karakter. Uddybende 

information om de enkelte felter kan findes i afsnit 1.1 i Bilag 1. I figur 17 ses en oversigt over de kriterier, 

der kan søges på for karakterisering af vandområder.  

 

Figur 17: Oversigt over søgekriterier for karakteriseringen af vandområder. 

 

4.4 Søgning på baggrund af vandområdets foreløbige miljømål 

Foreløbige miljømål giver mulighed for at søge på baggrund af det foreløbige miljømål for vandområdernes 

tilstand. Uddybende information om de enkelte felter kan findes i afsnit 1.2.1 og 1.4.1 i Bilag 1. I figur 18 

ses en oversigt over de kriterier, der kan søges på for foreløbige miljømål af vandområder. 

 

Figur 18: Oversigt over søgekriterier for vandområders foreløbige miljømål. 

 

4.5 Søgning på baggrund af vandområdets tilstand 

Tilstand giver mulighed for at søge på baggrund af vandområdernes tilstand. Uddybende information om 

de enkelte felter kan findes i afsnit 1.2, 1.3 og 1.4 i Bilag 1. I figur 19 ses en oversigt over de kriterier, der 

kan søges på for vandområdernes tilstand. 
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Figur 19: Oversigt over søgekriterier for vandområders tilstand. 

 

4.6 Søgning på baggrund af vandområdets risikovurdering 

Risiko giver mulighed for at søge på baggrund af vandområdets risiko for ikke at opfylde de fastsatte 

miljømål. Uddybende information om de enkelte felter kan findes i afsnit 1.2.4 og 1.4.3 i Bilag 1. I figur 20 

ses en oversigt over de kriterier, der kan søges på for et vandområdes risikovurdering. 

 

Figur 20: Oversigt over søgekriterier for vandområders risikovurdering 
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5. Udvidet søgning - Grundvand 
Fanen Udvidet søgning, giver mulighed for at se oplysninger på tværs af vandområder på baggrund af en 

række søgekriterier. Det samlede datasæt kan herefter hentes som excel-fil. 

For at starte en søgning vælges vandområdetype: 

 

For den valgte vandområdetype er søgekriterierne inddelt i undermenuerne Karakterisering, Foreløbige 

miljømål, Tilstand og Risiko. En uddybende forklaring af de enkelte undermenuer er beskrevet i afsnit 5.2-

5.5 

Når de ønskede kriterier er valgt, trykkes  

 

5.1 Download data på baggrund af søgekriterier 

Når der trykkes på , henvises til et nyt vindue, hvor data for de udvalgte søgekriterier kan ses. For 

at downloade data trykkes på knappen                              nederst i tabellen, hvorefter datasættet hentes i 

xlsx-format. 

 

5.2 Søgning på baggrund af vandområdets fysiske karakter 

Karakterisering giver mulighed for at søge på baggrund af grundvandsforekomsternes fysiske karakter. 

Uddybende information om de enkelte felter kan findes i 2.1 i Bilag 1. I figur 21 ses en oversigt over de 

kriterier, der kan søges på for grundvandsforekomsternes karakterisering. 

 

 

Figur 21: Oversigt over søgekriterier for karakteriseringen af grundvandsforekomster 
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5.3 Søgning på baggrund af vandområdets foreløbige miljømål 

Foreløbige miljømål giver mulighed for at søge på baggrund af de foreløbige mål for 

grundvandsforekomsternes tilstand. Uddybende information om de enkelte felter kan findes i afsnit 2.2.1 

og 2.3.1 i Bilag 1. I figur 22 ses en oversigt over de kriterier der kan søges på for grundvandsforekomsternes 

foreløbige miljømål. 

 

Figur 22: Oversigt over søgekriterier for de foreløbige miljømål for grundvandsforekomster. 

 

5.4 Søgning på baggrund af vandområdets tilstand 

Tilstand giver mulighed for at søge på baggrund af grundvandsforekomsternes tilstand. Uddybende 

information om de enkelte felter kan findes i 2.2.2 og 2.3.2 i Bilag 1. I figur 23 ses en oversigt over de 

kriterier, der kan søges på for grundvandsforekomsternes tilstand. 

 

Figur 23: Oversigt over søgekriterier for tilstanden af grundvandsforekomster. 

 

5.5 Søgning på baggrund af vandområdets risikovurdering 

Risiko giver mulighed for at søge på baggrund af grundvandsforekomsternes risiko for ikke at opfylde de 

fastsatte miljømål. Uddybende information om de enkelte felter kan findes i 2.2.7 og 2.3.4 i Bilag 1. I figur 

24 ses en oversigt over de kriterier, der kan søges på for et grundvandsforekomsternes risikovurdering. 

Figur 24: Oversigt over søgekriterier for grundvandsforekomsternes risiko for ikke at opfylde tilstandskrav 
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6. Bilag 
 

Bilagsfortegnelse 

1. Overfladevand .................................................................................................................................... i 

1.1. Stamoplysninger ....................................................................................................................................... i 

1.2 Økologisk tilstand/potentiale (samlet) ................................................................................................... iiv 

1.3 Økologisk tilstand/potentiale (kvalitetselementer) ................................................................................. v 

1.4 Kemisk tilstand ........................................................................................................................................ vi 

1.5 Baggrundsdata økologiske kvalitetselementer ....................................................................................... vi 

    1.6 Baggrundsdata kemiske kvalitetselementer …………………………………………………………………………………… viii 

2. Grundvand ......................................................................................................................................... x 

2.1 Stamoplysninger ....................................................................................................................................... x 

2.2 Kemisk tilstand ........................................................................................................................................ xi 

2.3 Kvantitativ tilstand ................................................................................................................................. xiii 

2.4 Baggrundsdata for kemisk tilstand ......................................................................................................... xii 

2.5 Baggrundsdata for kvantitativ tilstand ................................................................................................ xivv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

i 
 

i Vejledning til Vandplandata.dk 

 

Bilag 1 – Uddybende information om data 
1. Overfladevand 

1.1. Stamoplysninger 

1.1.1 Vandområdedistrikter 
Danmark er inddelt i fire vandområdedistrikter. Hvert af de fire vandområdedistrikter har et ID nummer, fra 

1-4. Hvert distrikt har desuden et navn, som betegner den landsdel, distriktet dækker over. 1. Jylland og 

Fyn, 2. Sjælland, 3. Bornholm og 4. Internationalt vandområdedistrikt. Det tilhørende kystvand ud til 1 

sømilgrænsen hører ligeledes til vandområdedistrikterne. Vandområdedistrikterne er baseret på de 

naturlige grænser mellem hovedvandoplandene, og er uafhængige af kommunale, regionale og nationale 

grænser. Vandområdedistrikterne vedrører såvel overfladevande som grundvand. 

1.1.2 Hovedvandopland 
Et hovedvandopland er et område på land, hvor al vandet via vandløb og grundvand løber ud i det angivne 

kystvand, som således også er en del af hovedvandoplandet. Der er 23 hovedvandoplande i Danmark. Hvert 

hovedvandopland har sit eget ID nummer. ID nummeret består af tal. Tallet før punktummet henviser til et 

af de 4 vandområdedistrikter, og tallet efter er nummeret inden for vandområdedistriktet. Efter ID 

nummeret har hvert hovedvandopland et navn, der fortæller, hvilket kystvand eller hvilken fjord 

vandafstrømningen er til, fx 1.1 Limfjorden, 2.4 Køgebugt og 4.1 Kruså-Vidå.  

Kun overfladevande er koblet til et hovedvandopland. 

1.1.3 Kommune 1 – 2 – 3 – 4 
Angiver de(n) kommuner, der på hele eller dele af vandområdets udstrækning har vandløbsmyndigheden.  

1.1.4 EU Vandområde ID  
Ethvert vandområde i Danmark har et unikt EU ID nummer. For alle danske vandområder starter ID’et med 

DK. Derefter en kode for om der er tale om en sø ”LAKE”, et vandløb ”RIVER” eller kystvande ”COAST”. ID’et 

afsluttes med en numerisk talrække, der svarer til det nummer, der kan findes på MiljøGis 

 

1.1.5 DK Vandområde ID 
Ethvert vandområde i Danmark har et unikt DK ID nummer. For søer og kystvande er det identisk med EU 

Vandområde ID, med undtagelse af angivelsen ”LAKE”, ”RIVER” og ”COAST”. For vandløb er det identisk 

med fagbetegnelsen: ”g_del_cd”. Et del_cd-nummer kan fx være o10490_x. 
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1.1.6 Navn på vandområde 
Det egennavn, som det enkelte vandområde er kendt under. Fx Lunde Å eller Arreskov Sø. 

1.1.7 Areal/længde 
For søer og kystvande angives overfladearealet. For vandløb angives længden.  

1.1.8 Enhed 
Overfladearealet måles i km2

, og længder måles i km.  

1.1.9 Kategori af overfladevandområde 
De tre overfladevandområder er  

 Sø, som er stillestående overfladevand 

 Vandløb, som er strømmende overfladevand, der dog også kan løbe under jorden i dele af sit løb 

 Kystvand, som er overfladevand mindst ud til 1 sømil fra land og nogle gange ud til 

overgangsvandets yderste grænse 

1.1.10 Naturlig, kunstig eller stærkt modificeret 
Både vandløb, søer og kystvande betegnes i udgangspunktet som naturlige. Dog kan der være foretaget 

fysiske ændringer af det enkelte vandområde, der begrunder, at det kan udpeges som kunstigt eller stærkt 

modificeret. Udpegningen afhænger af, at en række betingelser er opfyldt. Der henvises til ”Retningslinjer 

for udarbejdelse af basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027” for nærmere specifikation heraf. 

Retningslinjerne kan findes på mst.dk. En udpegning som kunstig eller stærkt modificeret betyder, at 

miljømålet for vandområdet ændres. Der henvises til afsnit 1.2 nedenfor.  

1.1.11 Typologi 
De tre kategorier af overfladevand (vandløb, søer og kystvande) er opdelt i typologier. Typologien for 

overfladevande er angivet med kode i databasen.  Disse fremgår af tabel. 

For nærmere specifikation af typologierne henvises til afsnit 2.1.1.3 (vandløb), afsnit 2.1.2.3 (søer) samt 

afsnit 2.1.4.3 (kystvande) i ”Retningslinjer for udarbejdelse af basisanalyse for vandområdeplaner 2021-

2027” for nærmere specifikation heraf. Retningslinjerne kan findes på mst.dk. 

 

Vandløb RW1 Typologi 1 (< 10 km2 opland, bredde < 2 m) 

RW2 Typologi 2 (10 - 100 km2 opland, bredde 2 - 10 m) 

RW3 Typologi 3 (> 100 km2 opland, bredde > 10 m) 

RW4 Typologi 1 – blødbund (< 10 km2 opland, bredde < 2 m) 

RW5 Typologi 2 – blødbund (10 - 100 km2 opland, bredde 2 - 10 m) 

RW6 Typologi 3 – blødbund (> 100 km2 opland, bredde > 10 m) 

  

Søer LW0 Ukendt 

LW1 LW1, Kalkfattig, ikke brunvandet, fersk, lavvandet 

LW2 LW2, Kalkfattig, ikke brunvandet, fersk, dyb 
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LW3 LW3, Kalkfattig, ikke brunvandet, brak, lavvandet 

LW4 LW4, Kalkfattig, ikke brunvandet, brak, dyb 

LW5 LW5, Kalkfattig, brunvandet, fersk, lavvandet 

LW6 LW6, Kalkfattig, brunvandet, fersk, dyb 

LW7 LW7, Kalkfattig, brunvandet, brak, lavvandet 

LW8 LW8, Kalkfattig, brunvandet, brak, dyb 

LW9 LW9, Kalkrig, ikke brunvandet, fersk, lavvandet 

LW10 LW10, Kalkrig, ikke brunvandet, fersk, dyb 

LW11 LW11, Kalkrig, ikke brunvandet, brak, lavvandet 

LW12 LW12, Kalkrig, ikke brunvandet, brak, dyb 

LW13 LW13, Kalkrig, brunvandet, fersk, lavvandet 

LW14 LW14, Kalkrig, brunvandet, fersk, dyb 

LW15 LW15, Kalkrig, brunvandet, brak, lavvandet 

LW16 LW16, Kalkrig, brunvandet, brak, dyb 

LW17 LW17, Ingen data, typologi kan ikke vurderes 

  

Kystvande BDLSeSa-T22 Bælthav karakteriseret ved gennemnitsdybde, lagdeling, sediment, og overfladesalinitet 

BD-T13 Bælthav karakteriseret ved gennemnitsdybde 

B2-T14 Bælthav 2 

BVuDLSe-T20 Bælthav karakteriseret ved vandudveksling, gennemsnitsdybde, lagdeling og sediment 

BVu-T6 Bælthav karakteriseret ved vandudveksling 

B1-T9  Bælthav 1 

Fj1-T10 Fjord 1 

Fj2-T16 Fjord 2 

Fj3-T18 Fjord 3 

Fj4-T25 Fjord 4 

FjDSe-T30 Fjord karakteriseret ved gennemsnitsdybde og sediment 

FjF1-T29 Fjord karakterisret ved ferskvandspåvirkning 

FjF2-T35 Fjord karakterisret ved ferskvandspåvirkning 

FjFLSe1-T4 Fjord karakteriseret ved ferskvandspåvirkning, lagdeling og sediment 

FjFLSe2-T36 Fjord karakteriseret ved ferskvandspåvirkning, lagdeling og sediment 

FjFSe1-T27 Fjord karakteriseret ved ferskvandspåvirkning og sediment 

FjFSe2-T28 Fjord karakteriseret ved ferskvandspåvirkning og sediment 

FjLSa-T17 Fjord karakteriseret ved lagdeling og overfladesalinitet 

FjSa-T31 Fjord karakteriseret ved overfladesalinitet 

FjSe-T24 Fjord karakteriseret ved sediment 

FjVu1-T7 Fjord karakteriseret ved vandudveksling 

FjVu2-T8 Fjord karakteriseret ved vandudveksling 

FjVu3-T33 Fjord karakteriseret ved vandudveksling 

FjVu4-T11 Fjord karakteriseret ved vandudveksling 

BVuDL-T23 Bælthav karakteriseret ved vandudveksling, gennemsnitsdybde og lagdeling 

FjVuFLSe-T3 Fjord karakteriseret ved vandudveksling, ferskvandspåvirkning, lagdeling og sediment 

FjVuF-T38 Fjord karakteriseret ved vandudveksling og ferskvandspåvirkning 

KVuDLSa-T21 Kattegat karakteriseret ved vandudveksling, gennemsnitsdybde, lagdeling og overfladesalinitet 

FjSa1-T19 Fjord karakteriseret ved overfladesalinintet 
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FjSa2-T34 Fjord karakteriseret ved overfladesalinintet 

FjSeSa-T32 Fjord karakteriseret ved sediment og overfladesalinintet 

NoDSaT-T2 Nordsø karakteriseret ved gennemsnitsdybde, overfladesalinitet og tidevand 

NoSaT-T1 Nordsø karakteriseret ved overfladesalinitet og tidevand 

Vf1-T15 Vesterhavsfjord 

Vf2-T26 Vesterhavsfjord 

VfF-T37 Vesterhavsfjord 

ØD1-T5 Østersø karakteriseret ved gennemsnitsdybde 

ØD2-T12 Østersø karakteriseret ved gennemsnitsdybde 

BVuL Bælthav karakteriseret ved vandudveksling og lagdeling 

 

1.2 Økologisk tilstand/potentiale (samlet) 

1.2.1 Foreløbigt miljømål 
Vandløb, søer og kystvandes foreløbige miljømål er som udgangspunkt ”god økologisk tilstand”. For 

vandområder udpeget som kunstige eller stærkt modificerede er miljømålet som udgangspunkt ”godt 

økologisk potentiale”. Der henvises til afsnit 6 i ”Retningslinjer for udarbejdelse af basisanalyse for 

vandområdeplaner 2021-2027” for nærmere specifikation af de foreløbige miljømål. Retningslinjerne kan 

findes på mst.dk. 

 

De endelige miljømål bliver fastsat med vandområdeplanerne og den tilhørende bekendtgørelse om 

miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, som sendes i offentlig høring senest 22. 

december 2020 forud for vedtagelse af vandområdeplanerne den 22. december 2021. 

1.2.2 Samlet tilstand/potentiale 
Den samlede økologiske tilstand eller potentiale i et vandområdet er baseret på en række 

kvalitetselementer, jf. også neden for afsnit 1.3, hvor den samlede tilstand udgøres af den laveste af 

værdierne af de relevante kvalitetselementer – det såkaldte one-out-all out princip.  

Naturlige vandområders tilstand kan klassificeres som dårlig, ringe, moderat, god eller høj tilstand. Kunstige 

og stærkt modificerede vandområders tilstand kan klassificeres som dårligt, ringe, moderat, godt eller højt 

økologiske potentiale. 

Der henvises til afsnit 3 i ”Retningslinjer for udarbejdelse af basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027” 

for nærmere specifikation af tilstandsvurderingen. Retningslinjerne kan findes på mst.dk. 

1.2.3 Bemærkning 
Gælder kun for vandområde sø og forklarer kort, hvilke data vurderingen af kvalitetselementer er baseret 

på for at angive den samlede økologiske tilstand eller det samlede økologiske potentiale.  
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1.2.4 Risiko for manglende målopfyldelse i 2027 
Der er foretaget en vurdering af risikoen for, at vandområderne ikke opfylder målet i 2027 under 

forudsætning af, at indsatsprogrammet tilknyttet vandområdeplanen for 2015-2021 gennemføres. Feltet 

angiver om et vandområde er i risiko for ikke at opfylde målet om god økologisk tilstand eller godt 

økologisk potentiale, bedømt ud fra alle relevante kvalitetselementer. Der henvises til afsnit 5 i 

”Retningslinjer for udarbejdelse af basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027” for nærmere 

specifikation af risikovurderingen. Retningslinjerne kan findes på mst.dk. 

1.3 Økologisk tilstand/potentiale (kvalitetselementer) 

1.3.1 Kvalitetselement 

1.3.1.1 Kvalitetselementerne for vandløb  

For vandløb benyttes følgende kvalitetselementer til vurdering af tilstanden: 

- Makrofytter (vandplanter) 

- Bentiske invertebrater (smådyr) 

- Fisk 

Desuden anvendes de nationalt specifikke stoffer, der udledes i betydende mængder i Danmark, i 

tilstandsvurderingen af vandløb. 

Derudover er fytobenthos et kvalitetselement for vandløb. Dette forventes dog først indført i løbet af 2020. 

De fysiske forhold er anvendt som en understøttelse af de biologiske kvalitetselementer, men uden af indgå 

direkte i tilstandsvurderingen. 

1.3.1.2 Kvalitetselementerne for søer  

For søer benyttes følgende kvalitetselementer til vurdering af tilstanden: 

- Fytoplanktion (planteplankton) og i nogle søer klorofyl 

- Makrofytter (vandplanter) 

- Fisk 

- Desuden anvendes de nationalt specifikke stoffer, der udledes i betydende mængder i Danmark, i 

tilstandsvurderingen af søer. 

Fytoplankton, kaldes også planteplankton. Planteplankton / alger er oftest encellede mikroorganismer, der 

lever frit svævende i vandet og som får deres energi via fotosyntesen. Der er ca. 20-30 mio. individer pr. 

liter vand. Der ses på sammensætningen af planteplankton, og tætheden af biomasse og indholdet af 

klorofyl an, og desuden på om der er en naturlig frekvens og intensitet af planktonopblomstring. 

Makrofytter er de undervandsvandplanter der vokser og lever i vandet. Nogle har rodfæste i 

bundsedimentet, nogle svæver rundt. Nogle når overfladen, andre ikke. Indekset beregnes på grundlag af 

indikatorarter, plantedækket areal (lavvandede søer) og dybdegrænse (dybe søer). Man ser på 

sammensætningen og tætheden af biomassen. 

For fisk er udviklet indeks baseret på fisketæthed, biomasse og artssammensætning ses på 

artssammensætningen og tætheden, indikatorarter og på aldersstrukturen for individerne. 
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Nationalt specifikke stoffer er de stoffer, der udledes i betydende mængder i Danmark, og som har indgået 

i tilstandsvurderingen.  

For fytobenthos og bunddyr gælder, at kvalitetselementerne først forventes indført i løbet af 2020. 

1.4 Kemisk tilstand 

1.4.1 Foreløbigt miljømål 
Det foreløbige miljømål for alle vandområder er ”god kemisk tilstand”.  

1.4.2 Tilstand 
Den kemiske tilstand betegnes som ”god kemisk tilstand”, hvis samtlige prioriterede stoffer ikke overskrider 

miljøkvalitetskriterierne. Hvis bare et enkelt stof overskrider miljøkvalitetskriterierne, så er tilstanden ”ikke 

god kemisk tilstand”.  

1.4.3 Risiko for manglende målopfyldelse i 2027 
Angiver om et vandområde er i risiko for ikke at opfylde målet om god kemisk tilstand i 2027, bedømt ud 

fra alle relevante miljøkvalitetskrav. 

1.5 Baggrundsdata økologiske kvalitetselementer 

1.5.1 EU Vandområde ID 
Ethvert vandområde i Danmark har et unikt EU ID-nummer. For alle danske vandområder starter ID’et med 

DK. Derefter en kode for om der er tale om en sø ”LAKE”, et vandløb ”RIVER” eller kystvande ”COAST”. ID’et 

afsluttes med en numerisk talrække. 

1.5.2 Målestation  
Hver målestation for overfladevand har et unik ID nummer, så man kan følge udviklingen ved stationerne 

tilknyttet vandområderne. 

Placeringen af de målestationer i de enkelte vandområder, hvorfra overvågningsdata stammer, kan findes 

på MiljøGIS for basisanalysen, 2019 under temaet ”Overvågningsstationer”.  

1.5.3 Kv.elem. 
Det kvalitetselement målingen er foretaget på, jf. afsnit 1.3 Kvalitetselement under Økologisk 

tilstand/potentiale (kvalitetselement). 

1.5.4 Start 
Beskriver med dato og årstal, i nogle tilfælde også et klokkeslæt, hvornår indsamling af data er påbegyndt. 
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1.5.5 Slut 
Beskriver med dato og årstal, i nogle tilfælde også et klokkeslæt, hvornår indsamling af data er afsluttet. 

1.5.6 Parameter 
Den faunaklasse eller EQR-værdi (Ecological Quality Ratio), der danner baggrund for vurderingen. Se 1.5.9 

nedenfor. 

EQR er udregnet for en rækkekvalitetselementer, og beskriver den økologiske tilstand i forhold til reference 

tilstanden.  

Indeks- og EQR værdier bruges til at vurdere, i hvilken tilstandsklasse resultaterne kan placeres. 

Generelt anvendes fem tilstandsklasser for økologisk tilstand (se figur nedenfor): Høj, God, Moderat, Ringe 
og Dårlig. God økologisk tilstand eller bedre svarer som udgangspunkt til målopfyldelse. For kunstige og 
stærkt modificerede vandområder anvendes tilsvarende fem tilstandsklasser for Godt økologisk potentiale. 
Grænseværdien er den EQR-værdi, der adskiller de enkelte klasser.  

 

Grænseværdier mellem tilstandsklasser for de enkelte kvalitetselementer kan findes i bilag 3 til 
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om 
naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=181970.  

På baggrund af rådgivning fra Aarhus Universitet er der for kvalitetselementet ”Fisk i vandløb” anvendt den 
fremgangsmåde for vurdering af resultater, og de grænseværdier, der er nævnt i den videnskabelige 
udredning ”EU-harmonisering af grænseværdier i Dansk fiskeindeks for vandløb – DFFVa, Aarhus 
Universitet, 2019”:  https://dce2.au.dk/pub/TR156.pdf  

 

For Nationalt Specifikke Stoffer er det det eller de pågældende stoffer, der har indgået i vurderingen. 

Miljøkvalitetskrav fastsat i Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=181970
https://dce2.au.dk/pub/TR156.pdf
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kystvande og grundvand er anvendt i vurderingerne, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196701 

1.5.7 Niveau 
Dataniveauet beskriver, hvordan de viste data er fremkommet. Ved beregning af indeksværdier - på 

baggrund af målinger eller undersøgelser i vandområderne - er generelt anført ”Beregnede data”. Målinger 

eller undersøgelser, foretaget i felten eller på laboratoriet, er angivet som analysedata. 

1.5.8 Matrice 
Delmiljø af vandmiljøet. Dvs. vand, sediment eller biota (musling eller fisk). 

1.5.9 Værdi 
Angiver den numeriske værdi af den pågældende parameter. For Faunaklasse angives et helt tal svarende 

til den aktuelle faunaklasse for vandområdet. For EQR angives en værdi mellem 0,0 og 1,0, hvor værdier 

tæt på 1 beskriver ingen eller kun ringe afvigelse fra en uforstyrret tilstand (referencetilstand), hvorimod 

lave værdier beskriver en stor afvigelse fra en uforstyrret tilstand. Se også afsnit 1.5.6. For nationalt 

specifikke stoffer angives værdien af koncentrationen i den enhed, der er angivet i kolonnen ”enheder”. 

1.5.10 Enhed 
M – meter 

Antal 

Indeksværdi mellem 1 og 7 – Hvis parameteren er en faunaklasse 

Indeksværdi mellem 0 og 1 – Hvis parameteren er en EQR 

µg/l – (mikrogram per liter) 

1.5.11 Metode 

Der er henvist til den faglige litteratur, hvori indeks m.v. for det valgte kvalitetselement er beskrevet.  

 

1.6 Baggrundsdata kemiske kvalitetselementer 

1.6.1 EU Målestation ID 
Hver målestation for overfladevand har et unik ID nummer, så man kan følge udviklingen ved stationerne 

tilknyttet vandområderne. 

Placeringen af de målestationer i de enkelte vandområder, hvorfra overvågningsdata stammer, kan findes 

på MiljøGIS for basisanalysen, 2019 under temaet ”Overvågningsstationer”.  

1.6.2 Start 
Beskriver med dato og årstal, i nogle tilfælde også et klokkeslæt, hvornår indsamling af data er påbegyndt. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196701
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1.6.3 Slut 
Beskriver med dato og årstal, i nogle tilfælde også et klokkeslæt, hvornår indsamling af data er afsluttet. 

1.6.4 Parameter 
CAS-nummer eller navn på det målte stof. 

1.6.5 Matrice 
Delmiljø af vandmiljøet. Dvs. vand, sediment eller biota (musling eller fisk). 

1.6.6 Niveau 
Dataniveauet beskriver, hvordan de viste data er fremkommet. Ved beregning af indeksværdier - på 

baggrund af målinger eller undersøgelser i vandområderne - er generelt anført ”Beregnede data”. Målinger 

eller undersøgelser, foretaget i felten eller på laboratoriet, er angivet som analysedata 

1.6.7 Værdi 
Den målte værdi for det angivne stof. 

1.6.8 Enhed 
Den enhed som værdien er angivet med, f.eks. g/L eller µg/L. 

1.6.9 Metode 
Der er henvist til den faglige litteratur, hvori indeks m.v. for det valgte kvalitetselement er beskrevet.  

1.6.10 Navn 
CAS-nummer eller navn på det målte stof. 

1.6.11 Årsag til mgl. opf. 
Angiver hvor vidt det pågældende stof overstiger den fastsatte grænseværdi og dermed gør at 

vandområdet ikke opnår målopfyldelse. 
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2. Grundvand 

2.1 Stamoplysninger 

2.1.1 Vandområdedistrikt 
Danmark er inddelt i fire vandområdedistrikter. Hvert af de fire vandområdedistrikter har et ID nummer, fra 

1.-4. Hvert distrikt har desuden et navn, som betegner den landsdel distriktet dækker over. 1. Jylland og 

Fyn, 2. Sjælland, 3. Bornholm og 4. Internationalt vandområdedistrikt. Det tilhørende kystvand ud til 1 

sømilgrænsen hører ligeledes til vandområdedistrikterne. Vandområdedistrikterne baserer sig på de 

naturlige grænser mellem hovedvandoplandene, og er uafhængige af kommunale, regionale og nationale 

grænser. Vandområdedistrikterne vedrører såvel overfladevande som grundvand. 

2.1.2 Forekomst ID 
Alle grundvandsforekomster har et unikt ID. ID’et starter med DK for Danmark, herefter det distrikt som 

grundvandsforekomsten er tilknyttet. Efter - yderligere to numeriske værdier der oplyser om beliggenhed 

ift. hovedvandopland. Fx ligger den terrænnære grundvandsforekomst DK113_dkmf_1136_ks i 

hovedvandopland 1.13.  

2.1.3 Navn på forekomst 
Den kode forekomsten har fået i Danmark. Navnet svarer til Forekomst ID, dog uden DK først og de 

tilhørende cifre. 

2.1.4 Areal 
For grundvandsforekomster angives den horisontale udbredelse. Dvs. det areal som udbredelsen dækker, 

hvis man ser på grundvandet oppe fra. 

2.1.5 Enhed 
Grundvandsforekomster måles i km2. 

2.1.6 Lagdelt 
En grundvandsforekomst kan bestå af et eller flere vandførende lag. Når der er flere lag, der indgår i 

grundvandsforekomsten, er den lagdelt. Lagene kan bestå af sand, grus eller opsprækkede bjergarter.  

2.1.7 Geologisk formation 
Grundvandsforekomsterne i Danmark forekommer enten i porøst eller i opsprækket materiale. Ligeledes 

angives grundvands forekomsternes produktivitet. Et eksempel på mulig værdi kan her være ”Porøs 

bjergart - moderat produktiv”. 
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2.1.8 Typologi 
Grundvandsforekomsterne i Danmark opdeles i tre typer: Terrænnære, regionale og dybe 

grundvandsforekomster. Terrænnære grundvandsforekomster defineres som forekomster med mindst et 

magasin med direkte kontakt til vandløb, sø eller potentiel grundvandsafhængige terrestriske økosystemer, 

og som forudsætning er forekomstens overfladeareal mindre end 250 km2, eller som 

grundvandsforekomster, der ikke har kontakt til overfladeelementer, og hvor det øverste af 

grundvandsforekomsten er mindre end 25 meter under terrænet.  Regionale grundvandsforekomster 

defineres som forekomster med kontakt til vandløb, søer eller potentiel grundvandsafhængige terrestriske 

økosystemer og overfladeareal større end 250 km2. Dybe grundvandsforekomster defineres som 

forekomster uden kontakt til vandløb, søer eller potentiel grundvandsafhængige terrestriske økosystemer. 

2.2 Kemisk tilstand 

2.2.1 Foreløbigt miljømål  
Det foreløbige miljømål for alle grundvandsforekomster er ”god kemisk tilstand”.  

2.2.2 Tilstand 
Definition af god kemisk tilstand fremgår af Bilag 3 til Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for 

vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.  

I Basisanalysen 2019 er den kemiske tilstandsvurdering alene baseret på vurdering af overskridelse af 

kvalitetskrav mhp. nitrat. I 2020 vil der blive udført en kemisk tilstandsvurdering for pesticider og MFS.  

Der er udarbejdet en metode for nitrat-tilstandsvurderingen, der er beskrevet i et dokument 

(metoderapport), som er tilgængeligt i biblioteket til basisanalysen. Biblioteket indeholder desuden 

dokumenter, der beskriver resultaterne af konkrete tilstandsvurderinger, der er blevet gennemført for en 

række grundvandsforekomster.   

2.2.3 Bemærkning 
Den kemiske tilstandsvurdering for nitrat er baseret på data fra grundvandsovervågningen. Der henvises til 
ovennævnte metoderapport. 

2.2.4 Metode 
Her kan være et link til en kort forklaring og henvisning til den metoderapport, som den kemiske tilstand er 

baseret på. 

2.2.5 Usikkerhedsvurdering 
Indikerer usikkerheden for de oplysninger, vurderingen af den kemiske tilstand er baseret på. Fx pga. 

utilstrækkeligt datagrundlag eller ufuldstændig dataanalyse. 

2.2.6 Definition vedrørende usikkerhedsvurdering 
En kortfattet begrundelse for resultatet af usikkerhedsvurderingen. 
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2.2.7 Risiko for manglende målopfyldelse 
Angiver, om et vandområde er i risiko for ikke at opfylde målet om god kemisk tilstand. 

2.3 Kvantitativ tilstand 

2.3.1 Foreløbigt miljømål 
Det foreløbige miljømål for kvantitativ tilstand er ”god kvantitativ tilstand”.  

2.3.2 Tilstand 
 Definition af god kvantitativ tilstand fremgår af Bilag 3 til Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for 

vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.  

I Basisanalysen 2019 er den foreløbige vurdering af grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand alene 

baseret på den beregnede udnyttelsesgrad og på en vurdering af grundvandets påvirkning af 

overfladevand. grundvandets påvirkning af overfladevand er vurderet i forhold til vandløb på baggrund af 

en model, der opstiller sammenhængen mellem en række vandføringsparametre og de biologiske 

kvalitetselementer i vandløbene. Modellen er alene anvendt til beregning af vandindvindings påvirkning af 

kvalitetselementerne smådyr (DVFI) og fisk (DFFVa), idet modellen ikke er tilstrækkelig sikker for så vidt 

angår beregning af vandindvindings påvirkning af kvalitetselementet planter (DVPI). 

2.3.3 Metode 
Mhp. udnyttelsesgrader er der vurderet, at grundvandsforekomster med udnyttelsesgrader over 30 % er i 

risiko for ikke at opfylde miljømålene mhp. grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand. 

Mhp. på vandløbspåvirkningen er grundvandsforekomster vurderet til at være i risiko for manglende 

miljøopfyldelse, hvis der på ID 15 oplandsniveau er en 80% sandsynlighed for, at et påvirket vandløb 

ændrer tilstand fra høj/god tilstand til moderat/ringe/dårlig tilstand.   

Forekomster, der er vurderet til at være i risiko, enten på baggrund af udnyttelsesgrad eller 

vandløbspåvirkningen, vil blive endeligt tilstandsvurderet i 2020. 

2.3.4 Risiko for manglende målopfyldelse i 2027 
Angiver om et vandområde er i risiko for ikke at opfylde målet om god kvantitativ tilstand, bedømt ud fra 

ændringer i grundvandsstanden. 

2.4 Baggrundsdata for kemisk tilstand 

2.4.1 Forekomst ID 
Alle grundvandsforekomster har et unikt ID. ID’et starter med DK for Danmark, herefter det distrikt som 

grundvandsforekomsten er tilknyttet. Efter - yderligere to numeriske værdier der oplyser om beliggenhed 

ift. hovedvandopland. Fx ligger den terrænnære grundvandsforekomst DK113_dkmf_1136_ks i 

hovedvandopland 1.13. 
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2.4.2 Målestation 

Hver målestation for grundvand har et unik ID nummer, så man kan følge udviklingen ved stationerne 

tilknyttet grundvandsforekomsten. Målstationsnummer indeholder oplysninger om DGU-nummer. 

Eksempelvis svarer ”DK6-782-1” til DGU nummer ”6.  782”, indtag 1    

2.4.3 Indtag 
Der er angivet et indtagsnummer til den respektive boring, analysen stammer fra. Et Indtag er et stykke af 

en boring, som indeholder et eller flere filtre. Det er det sted hvor vandet løber til/ind i boringen og/eller 

det sted, hvorfra der bliver taget vandprøver. Et filter er et rør eller en del af et rør i hvilket der er slidser. 

Ind igennem disse kan der strømme vand fra grundvandsforekomsten.   

2.4.4 Start 
Beskriver med dato og årstal, i nogle tilfælde også et klokkeslæt, hvilken periode analysedataene omfatter. 

2.4.5 Slut 
Beskriver med dato og årstal, i nogle tilfælde også et klokkeslæt, hvilken periode analysedataene omfatter. 

2.4.6 Stof 
For kemisk tilstand af grundvand er det foreløbig kun nitrat der er bliver vurderet på.  

2.4.7 Niveau 
Nitrat-indholdet i grundvand vurderes på baggrund af aggregerede data, som er gennemsnit af årlig 

gennemsnit på niveau af den pågældende målestation. 

2.4.8 Værdi 
Nitrat-indholdet angives med en talværdi. 

2.4.9 Enhed 
Nitrat-indholdet angives i mg/l. 

2.4.10 Metode 
Her findes en metodehenvisning i form af et link. 
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2.5 Baggrundsdata for kvantitativ tilstand 

2.5.1 Forekomst ID 
Alle grundvandsforekomster har et unikt ID. ID’et starter med DK for Danmark, herefter det distrikt som 

grundvandsforekomsten er tilknyttet. Efter - yderligere to numeriske værdier der oplyser om beliggenhed 

ift. hovedvandopland. Fx ligger den terrænnære grundvandsforekomst DK113_dkmf_1136_ks i 

hovedvandopland. 

2.5.2 Vurdering 
Data kan være vurderet på baggrund af enten den kvantitative påvirkning af overfladevand eller på 

baggrund af vandbalancen / udnyttelsesgrad. 

2.5.3 Start 
Beskriver med dato og årstal, i nogle tilfælde også et klokkeslæt, hvornår man er startet med at indsamle 

data. 

2.5.4 Parameter 
Den parameter, der beregnes eller måles på. Det kan være enten påvirkning af den økologiske tilstand, 

grundvandsdannelse, indvinding eller udnyttelsesgrad. 

2.5.5 Niveau 
Dataniveauet beskriver, hvordan indsamlingen og benyttelsen af data er sket. Fx modelberegning, der er 

beregnet ud fra en større modellering eller målt/estimeret data, der er fremkommet ved en kombination af 

begge.  

2.5.6 Værdi 
Angives med numerisk værdi, undtaget påvirkning af den økologiske værdi der angives med 1, 2 eller 3 (jf. 

enhed). 

2.5.7 Enhed 
Angiver om der er en påvirkning af den økologiske tilstand i vandløbet med ja, muligvis eller nej. 

Grundvandsdannelse og indvinding angives i mio. m3/år. Udnyttelsesgraden angives i %. 

2.5.8 Metode 
Her findes en metodehenvisning i form af et link. 


