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1. Generelt om tilstandsvurdering og 

klassificering 

Miljøstyrelsen har som led i overvågningen og med henblik på udarbejdelse af basisanalysen 

for Vandområdeplan 2021 – 2027 vurderet overvågningsresultater og klassificeret overflade-

vandområdernes økologiske og kemiske tilstand og grundvandsforekomsternes kvantitative og 

kemiske tilstand i overensstemmelse med reglerne i overvågningsbekendtgørelsens bilag 3, 

del C.  

 

Tilstanden for overfladevand - herunder kystvande - beskrives ved brug af 5 kvalitetsklasser 

(henholdsvis høj-, god, moderat-, ringe- eller dårlig tilstand). Hvis vandområderne er udpegede 

som kunstige eller stærkt fysisk modificerede, anføres tilstanden som værende enten maksi-

malt, godt, moderat, ringe eller dårligt ”økologisk potentiale”. Et vandområde er i ’god tilstand’, 

når både den økologiske og den kemiske tilstand er god. Til vurderingen af kvalitetsklasserne 

for overfladevand er anvendt indikatorer kaldet kvalitetselementer. Den samlede tilstand for et 

vandområde svarer til den lavest bedømte tilstand blandt de kvalitetselementer, det har været 

muligt at anvende i det enkelte vandområde. 

 

Der redegøres i dette notat for de retningslinjer som ligger til grund for tilstandsvurdering og 

klassificering af kystvande til brug for Vandområdeplanerne 2021-2027. 

Retningslinjerne for vurdering og klassificering for vandløb, sø, grundvand kan ses på: 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2019/12/978-87-7038-144-4.pdf. Retningslinjer for 

klassificering af tilstand for miljøfarlige forurenende stoffer i overfladevand, juli 2021 kan ses 

på: https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2021-

2027/supplerende-oplysninger/. 

 

2. Retningslinjer for vurdering og 

klassificering af tilstand i kystvande 

En forudsætning for at der kan foretages en klassificering af tilstanden i et vandområde, er, at 

der foreligger tilstrækkelige og dækkende overvågningsdata samt grænseværdier mellem til-

standsklasserne for de relevante kvalitetselementer og anvendte indikatorer.  

 

Klassificeringen af den økologiske tilstand i kystvandområderne er foretaget på baggrund af 

de tre biologiske kvalitetselementer fytoplankton, anden akvatisk flora og bentisk invertebrat-

fauna, samt i et vist omfang fysisk-kemiske kvalitetselementer. Vurderingen af overvågnings-

resultater og klassificering af tilstanden i kystvandområderne er fortrinsvis sket på grundlag af 

data fra det nationale overvågningsprogram NOVANA for perioden 2014 – 2019, samt deraf 

afledte tilstandsdata tilvejebragt under anvendelse af Miljøstyrelsens marine økosystem mo-

deller (gælder i et begrænset omfang for det biologiske kvalitetselement fytoplankton). 

 

Overvågningsresultater foreligger for alle biologiske kvalitetselementer  

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2019/12/978-87-7038-144-4.pdf
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2021-2027/supplerende-oplysninger/
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2021-2027/supplerende-oplysninger/
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For kystvandområder, hvor overvågningsdata foreligger for alle tre biologiske kvalitetselemen-

ter, og klassificeringen af økologisk tilstand viser, at tilstanden er god for alle 3, eller hvis til-

standen for blot ét kvalitetselement ikke er i mindst god økologisk tilstand, er vandområdernes 

tilstand klassificeret alene på baggrund af de biologiske kvalitetselementer, uden at inddrage 

data for de fysisk-kemiske. De fysisk-kemiske kvalitetselementer er således i disse tilfælde for-

udsat at udvise forhold svarende til tilstanden for de biologiske kvalitetselementer de under-

støtter. 

 

Overvågningsdata foreligger ikke for alle biologiske kvalitetselementer  

A. For kystvandområder, hvor der ikke foreligger tilstrækkelige overvågningsdata til klas-

sificering for alle 3 biologiske kvalitetselementer, og et eller to af de biologiske kvali-

tetselementer ikke opfylder mindst god økologisk tilstand, klassificeres de pågæl-

dende vandområder alene på baggrund af de biologiske kvalitetselementer, hvor der 

foreligger data. De biologiske kvalitetselementer, hvor der ikke foreligger tilstrækkelig 

overvågningsdata, registreres med ukendt tilstand. 

B. For kystvandområder, hvor der ikke foreligger tilstrækkelige overvågningsdata til klas-

sificering for alle 3 biologiske kvalitetselementer, og et eller to af de biologiske kvali-

tetselementer klassificeres i mindst god økologisk tilstand, inddrages fysisk-kemiske 

kvalitetselementer i vurderingen og klassificeringen.  

a. Hvis værdierne for de fysisk-kemiske kvalitetselementer vurderes at under-

støtte god økologisk tilstand for de biologiske kvalitetselementer, for hvilke 

der ikke foreligger tilstrækkelige data, er tilstanden for pågældende biologi-

ske kvalitetselementer antaget at svare til god økologisk tilstand. 

b. Hvis derimod værdierne for de fysisk-kemiske kvalitetselementer ikke under-

støtter god økologisk tilstand for de pågældende biologiske kvalitetselemen-

ter med manglende data, er den samlede økologiske tilstand for vandområ-

det som udgangspunkt klassificeret som moderat, også selv om bedømmel-

sen af de øvrige biologiske kvalitetselementer, for hvilke der har foreligget 

tilstrækkelige data, viste at tilstanden er god. 

 

Referenceforholdene og klassifikationsgrænserne for de biologiske kvalitetselementer og an-

vendte indikatorer for Vandområdeplan 2021 – 2027 vil fremgå af en opdateret version af be-

kendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders til-

stand (BEK nr. 1001 af 29. juni 2016), som forventes offentliggjort i forbindelse med offentlig-

gørelser af vandområdeplanerne.  

 

2.1 Fytoplankton (klorofyl a) 
Der foretages en tilstandsvurdering for klorofyl for de vandområder, hvor der foreligger et til-

strækkeligt datagrundlag (se senere) til at kunne beregne en nuværende tilstand (defineret 

som 2014 - 2019).  

For åbentvandstyperne i nordøstatlantiske havområder (Nordsøen, Skagerrak og Vadehavet) 

vurderes tilstanden ud fra 90%-fraktil af klorofyl a-koncentrationer (marts-september)1,2,3 for 

perioden 2014 - 2019, hvis der foreligger mindst to års data. Der skal for det enkelte år fore-

ligge mindst 10 målinger i beregningsperioden marts-september for, at det enkelte år kan 

indgå i beregningsgrundlaget.  Foreligger der tilstandsdata fra flere stationer for et område, el-

ler fra stationer i et geografisk tilstødende og lignende vandområde (fx beliggende udenfor 1-

sømilsområdet), som vurderes at kunne bruges på lige fod, gælder kravet om minimum 10 

målinger per år for marts-september for hver station. Tilstanden udtrykkes ved 90%-fraktilen af 

de puljede data fra 2014 - 2019. 

                                                           
1 EU Commision decision 2008/915/EC 

2 EU Commision decision 2013/480/EU 

3 EU Commision decisiion 2018/229/EU 
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For de øvrige kystvande udtrykkes tilstanden ved et aritmetisk gennemsnit (maj-september) 

1,2,3 af klorofyl a-koncentrationer i perioden 2014 - 2019, hvis der foreligger mindst to års data. 

Der beregnes for hvert af årene 2014 - 2019 et gennemsnit, forudsat der det enkelte år forelig-

ger mindst 7 målinger i beregningsperioden maj-september. Et gennemsnit af de årlige mid-

delværdier udtrykker vandområdets tilstand 2014 – 2019. Foreligger der tilstandsdata fra flere 

stationer for et område, eller fra stationer i et geografisk tilstødende, lignende vandområde (fx 

beliggende udenfor 1-sømilsområdet), der vurderes at kunne bruges på lige fod, gælder kravet 

om minimum 7 målinger i perioden for hver station. Her beregnes der først et årligt gennemsnit 

af stationernes årlige maj-september gennemsnit. Derefter beregnes der et gennemsnit af års-

midlerne fra 2014 - 2019, der anvendes som et udtryk for klorofyltilstanden for hele vandområ-

det for 2014 - 2019.  

For en række vandområder (22), primært åbentvandstyper, foreligger der alene overvågnings-

data fra de tilstødende vandområder. Her beregnes tilstanden ved brug af modelberegnede 

data under inddragelse af overvågningsresultater for klorofyl a enten fra vandområdet (tidli-

gere data) eller fra tilstødende vandområder (nuværende data). Metodikken er udviklet i et 

projekt4. Der foreligger modelgenererede klorofylværdier for alle vandområder 2002 – 2019 

baseret på Miljøstyrelsens modelkompleks5, herunder for de 22 vandområder, hvor der ikke 

foreligger overvågningsdata i perioden 2014 – 2019. Samtidig udnyttes, at der for disse vand-

områder enten foreligger data for stationer i vandområdet (før 2014) eller repræsentative stati-

oner i tilstødende vandområder (frem til 2019). Der udarbejdes således en såkaldt bias-korrek-

tion mellem målte og modellerede klorofyl a-værdier for den periode, hvor der foreligger både 

målte og modellerede værdier. Denne bias-korrektion anvendes til justering af de modellerede 

klorofyl a-data for perioden 2014 – 2019, som således genererer tilstandsværdier for klorofyl 

for de 22 vandområder. 

Resultatet af tilstandsvurderingen for klorofyl foreligger som en tilstandsklasse. Hvis tilstands-

værdien er mindre end eller lig med grænseværdien mellem moderat og god økologisk tilstand 

er der målopfyldelse.  

 

 

 

2.2 Anden akvatisk flora 
Kvalitetselementet anden akvatisk flora består af delelementerne makroalger og angiospermer 

(blomsterplanter eller dækfrøede (rodfæstet vegetation)). I Vandområdeplan 2021 – 2027 fore-

tages alene en tilstandsklassifikation for delelementet blomsterplanter, baseret på indikatoren 

for dybdegrænsen for hovedudbredelsen af ålegræs samt andre blomsterplanter, som børste-

bladet vandaks og havgræs.  

 
2.2.1 Ålegræs og andre blomsterplanter 

Tilstandsvurderingen for ålegræs og andre blomsterplanter i et vandområde baseres på over-

vågningsresultater fra flere overvågningstransekter (overvågning langs en linje/dybdegradient 

ud fra kysten, se figur 2.1) repræsenterende vandområdet, typisk 7-10 transekter per vandom-

råde. Blomsterplanter dækker i de danske kystvande over ålegræs samt anden rodfæstet ve-

getation end ålegræs, som f.eks. børstebladet vandaks og havgræs. Hvor der forekommer an-

den rodfæstet vegetation end ålegræs, anvendes disse data i tilstandsvurderingen efter 

samme metode som for ålegræs6. Tilstanden for blomsterplanter vurderes på baggrund af 

                                                           
4 Projekt: ” Model-NOVANA 2019 - Modellering som supplement til tilstandsvurderinger og hydrografisk 

fortolkning af fysisk-kemiske og biologiske parametre præsenteret i den marine NOVANA-rapport.  

5 https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandplanprojekter/kystvandsprojekter/nye-ma-

rine-oekosystem-modeller/ 

6 Rapport fra DCE. 2018, v. Dorte Krause-Jensen og Jacob Carstensen: ”Light requirements of marine 

rooted macrophytes” 

https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandplanprojekter/kystvandsprojekter/nye-marine-oekosystem-modeller/
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandplanprojekter/kystvandsprojekter/nye-marine-oekosystem-modeller/
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dybdegrænsen for hovedudbredelsen af vegetationen, som er defineret ved den maksimale 

dybde med mindst 10 % plantedække. Denne dybdegrænse for hovedudbredelse repræsente-

rer den dybdeudbredelse som pågældende vegetationstype kan opnå i undersøgelsesperio-

den givet de aktuelle naturgivne og menneskeskabte påvirkninger, området har været eller er 

udsat for.  

 

Figur 2.1. Et transekt består af et hovedtransekt (grøn linje) og et 

”T-stykke” den sorte zig-zag linje. Hovedudbredelsen bestemmes 

som gennemsnittet af største dybde langs hovedtransektet med 

mindst 10%’s dækning og med flere tilsvarende observationer 

langs T-stykket (gule punkter). 

 

2.2.2 Datagrundlag   

I det følgende gennemgås de kriterier, der skal anvendes til generering af et datagrundlag for 

beregning af tilstanden for blomsterplanter. Data der er indsamlet i regi af habitatovervågning 

anvendes udelukkende i det omfang, overvågningen er tidsmæssigt og geografisk repræsen-

tativ for det kystvandområde, der skal tilstandsvurderes. Overvågningen af blomsterplanter fo-

regår i udelukkende på arealer med egnede blødbundsbetingelser, og dermed ikke på klippe-

kysterne som omkring Bornholm og langs størstedelen af den jyske vestkyst, hvor der er for 

vind- og bølgeeksponeret til forekomst af blomsterplanter.  

 

1 - Transekter, der på forhånd udelades af beregningerne af tilstanden 

Transekter hvor der på intet tidspunkt er registreret blomsterplanter siden 1988, udelades af 

beregningerne. En systematisk overvågning af ålegræssets dybdegrænse blev påbegyndt i 

1988. Det vurderes, at der ikke er egnede vækstbetingelser for blomsterplanter på disse tran-

sekter. 

  

2 - Fastlæggelse af dybdegrænsen for hovedudbredelse på det enkelte transekt 

Dybdegrænsen for hovedudbredelsen for blomsterplanter er defineret som den største dybde, 

hvor der er registreret mindst 10 % dækning (se figur 2.2). Det er denne største dybde, der re-

gistreres som dybdegrænsen for hovedudbredelse på et konkret transekt. Den dybest registre-

rede dækningsgrad kan i princippet variere fra mindst 10 % til 100 % dækning. 
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For ålegræs fastlægges hovedudbredelsen på det enkelte transekt som gennemsnittet af 

samtlige registreringer af ”hovedudbredelse”.  Tilstanden for ålegræs på et givent transekt, 

som består af hovedtransektet og et T-transekt fastlægges, for at gøre vurderingen så faglig 

robust som muligt, som gennemsnittet af de registrerede dybdegrænser for hovedudbredelse 

(mindst 10 % dækning) af ålegræs på transektet (se figur 2.1). For de transekter og de år hvor 

der evt. kun er registreret én hovedudbredelse, anvendes denne værdi som dybdegrænsen for 

hovedudbredelsen på transektet. For andre blomsterplanter end ålegræs overvåges der ude-

lukkende på hovedtransektet. Her foreligger der således kun èn registrering af hovedudbre-

delse for et givent transekt. For et transekt fastlægges den endelige dybdegrænse for hoved-

udbredelse af blomsterplanter som den størst registrerede dybdegrænse for alle rodfæstede 

arter på transektet. For nogle transekterer er den størst registrerede dybdegrænse således re-

præsenteret ved ålegræs. For andre transekter vil det derimod være andre blomsterplanter 

end ålegræs, der forekommer med den største dybdegrænse for hovedudbredelse. 

 

3 - Anvendelse af transekter hvor der ikke forekommer hovedudbredelse (”0-transekter”). 

Forekommer der ikke dækningsgrader af blomsterplanter på mindst 10 % noget sted på et 

transekt ved en konkret undersøgelse, anses transektet for at være et såkaldt 0-transekt. Der 

kan ikke defineres nogen egentlig hovedudbredelse ved disse undersøgelser, og denne type 

data kan derfor ikke anvendes i fastlæggelsen af tilstanden for de givne transekter. For vand-

områder hvor der ikke er registreret en hovedudbredelse på nogen af transekterne, fastlægges 

tilstanden for blomsterplanter for det pågældende vandområde som udgangspunkt som dårlig 

økologisk tilstand. 

 

4 – Anvendelse af transekter med hovedudbredelse til bunddybden. 

Blomsterplanter kan forekomme med hovedudbredelse helt ud til slutdybden på et transekt, 

hvor slutdybden repræsenterer det dybeste sted i nærområdet af transektet. For denne type 

registreringer er det ikke muligt at fastlægge en egentlig dybdegrænse for hovedudbredelsen, 

fordi hovedudbredelse til bund på den pågældende lokalitet ikke er repræsentativ for det aktu-

elle hovedudbredelsespotentiale i pågældende vandområde (hvis der havde været dybere kan 

Figur 2.2. Fastlæggelse af hovedudbredelsen for det enkelte 

transekt. De mørkegrønne bånd illusterer udbredelse af blom-

sterplanter langs bunden af et vandområde. Den grønne pil vi-

ser det dybeste sted, hvor der er registreret mindst 10 % dæk-

ning langs transektet (fed stiplet linje). 
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det ikke afvises at ålegræs kunne have groet ud på større dybder). Slutdybden på transek-

terne i et kystvandområde varierer afhængig af dybdeforholdene i de lokalområder, hvor tran-

sekterne er lagt, og i praksis er det derfor ikke muligt at anvende registreringer, hvor der er ho-

vedudbredelse til bunddybden, se figur 2.3.  

Figur 2.3 viser tre forskellige typer af transekter med hovedudbredelse af blomsterplanter. På 

transekt 1 vokser den rodfæstede vegetation kun ud til en dybde, der er mindre end bunddyb-

den og mindre end grænseværdien for god-moderat tilstand for blomsterplanter i kystvandom-

rådet. Dybdegrænsen for hovedudbredelse på transekt 1 skal derfor fastlægges som denne 

største dybde, hvor vegetationen er registreret.  

På transekt 2 er der hovedudbredelse ud til den maksimale bunddybde på transektet, som er 

mindre end bunddybden på transekt 1 og mindre end grænsen for god-moderat tilstand i vand-

området. Det er derfor ikke muligt at fastlægge en retvisende dybdegrænse for hovedudbre-

delse på transekt 2 hvor der er hovedudbredelse til den maksimale bunddybde. Transekter 

svarende til transekt 2 på skal udgå af tilstandsvurderingen for det tilhørende vandområde, 

hvis der i vandområdet det pågældende år er et transekt med hovedudbredelse til større bund-

dybde, f.eks. svarende til transekt 1. På transekt 3 er der hovedudbredelse ud til bunddybden 

på transektet, som er større end bunddybden på transekt 1. Det er ikke muligt at fastlægge en 

egentlig dybdegrænse for hovedudbredelse på transekt 3. Men for transekter svarende til tran-

sekt 3 skal bunddybden anvendes i fastlæggelsen af tilstanden for blomsterplanter, hvis der i 

det konkrete vandområde det pågældende år på andre transekter er foretaget reelle registre-

ringer af hovedudbredelsesdybdegrænser (se eks. transekt 1), og disse alle er mindre end 

bunddybden på transekt 3. 
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Figur 2.3. Anvendelse af transekter med hovedudbredelse til bunddybden på det en-

kelte transekt. De mørkegrønne bånd illustrerer hovedudbredelse af blomsterplanter 

langs de tre forskellige overvågningstransekter (fede stiplede linjer). De orange vand-

rette linjer illustrerer eksempler på to forskellige værdier for grænsen mellem god og 

moderat tilstand. 

Hvis der for blomsterplanter er hovedudbredelse til bund på alle undersøgte transekter i et 

vandområde (se figur 2.4), fastlægges tilstanden for blomsterplanter som ukendt tilstand. Der 

skal i stedet anvendes støtteparametre (se afsnit om fysisk-kemiske kvalitetselementer) i det 

omfang, der er tilgængelige data. Klassifikationen baseret på støtteparameter kan dog i på-

gældende eksempel aldrig blive dårligere end en klassifikation baseret på hovedudbredelse til 

den maksimale bunddybde i vandområdet (se figur 2.4). Hovedudbredelse til bund vil primært 

være aktuelt i mere lavvandede vandområder, hvor den maksimale vanddybde er mindre end 

grænseværdien for god-moderat tilstand for blomsterplanter i pågældende type af vandom-

råde (se figur 2.4).   

Ved vurderingen af om der er hovedudbredelse til bunddybden på et transekt, skal der anven-

des en buffer på 20 cm. Konkret betyder det, at hvis der forekommer hovedudbredelse til en 

dybde, der er op til 20 cm lavere end bunddybden på transektet, så registreres transektet med 

hovedudbredelse til bund. Denne buffer anvendes, da det ikke kan forventes at blomsterplan-

ter altid skal kunne brede sig ud til den allerstørste dybde i et område/transekt.  
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Figur 2.4. Hovedudbredelse til bunddybden for blomsterplanter på alle transekter i et 

kystvandområde. De mørkegrønne bånd illustrerer hovedudbredelse langs tre forskel-

lige overvågningstransekter (fede stiplede linjer). Den orange vandrette linje illustrerer 

grænsen mellem god og moderat tilstand for blomsterplanter i det konkret vandområde. 

 

2.2.3 Beregning af tilstand  

For kystvande, hvor der foreligger mere end ét års data for blomsterplanter beregnes først 

middelværdien for hvert år af de beregnede (jf. punkt 1-4 ovenfor) dybdegrænser på transek-

terne.  

Hvis der foreligger mere end et års data for perioden 2014 – 2019, beregnes tilstanden som 

gennemsnit af årsmidler for perioden. Resultatet af tilstandsvurderingen for blomsterplanter 

foreligger som en tilstandsklasse. Hvis tilstandsværdien er større end eller lig med grænse-

værdien mellem moderat og god økologisk tilstand, er der målopfyldelse. 

 

2.3 Bundfauna, DKI 
Tilstanden for bentisk invertebrat fauna fastlægges for den marine blødbundsfauna fastlægges 

efter DKI (Dansk Kvalitets Indeks, version 2), som afspejler den økologiske tilstand for blød-

bundsfaunaen. Indekset indeholder forskellige komponenter, hvoraf de vigtigste er bundfauna-

samfundets artsdiversitet og arternes følsomhed overfor iltforhold, eutrofiering og saltholdig-

hed7. DKI kan antage værdier mellem 0 og 1 i hele saltholdighedssintervallet 8-33 psu, og er 

derfor at betragte som en direkte EQR. Miljøtilstanden er dermed stigende med stigende in-

deks værdi. 

Der foretages en tilstandsvurdering for de kystvande, hvor der foreligger et tilstrækkeligt data-

grundlag for perioden 2014 – 2019 (se senere). Data der er indsamlet i regi af habitatovervåg-

ningen anvendes udelukkende i det omfang, overvågningen er tidsmæssigt og geografisk re-

præsentativ for det vandområde, der skal tilstandsvurderes. 

DKI beregnes på basis af prøver indsamlet inden for et samlet bundareal på 0,1 m2, hvilket i 

praksis betyder, at man puljer 7 enkelt prøver á 1/70 m2. Der opsamles 42 enkelt prøver med 

arealet 1/70 m2, så det er muligt at frembringe 6 puljede prøver på hver 0,1 m2. For hver af 

disse 6 prøver beregnes en DKI værdi, og et vandområdes DKI værdi fastlægges herefter ved 

                                                           
7 Carstensen, J., Krause-Jensen, D., Josefson, A. (2014). Development and testing of tools for intercali-

bration of phytoplankton, macrovegetation and benthic fauna in Danish coastal areas. Aarhus University, 

DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 85 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre 

for Environment and Energy No. 93. http://dce2.au.dk/pub/SR93.pdf 
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beregning af 20% fraktilen af disse 6 værdier. Dvs. 4 ud af 5 DKI beregninger skal være lig 

med eller ligge over grænsen for God/Moderat tilstand før kystvandområdet kan betragtes som 

værende i god tilstand7.  

 

Tilstandsvurderingen baseres på gennemsnittet af DKI værdier i perioden 2014 – 2019, hvis 

der foreligger mindst ét års data. Resultatet af tilstandsvurderingen for DKI foreligger som en 

tilstandsklasse. Hvis tilstandsværdien er større end eller lig med grænseværdien mellem mo-

derat og god økologisk tilstand, er der målopfyldelse. 

 

2.4 Anvendelse af fysisk-kemiske kvalitetselementer 
Fysisk-kemiske kvalitetselementer (støtteparametre) inddrages ikke i tilstandsklassifikationen, 

hvis bedømmelsen af alle de relevante obligatoriske biologiske kvalitetselementer samstem-

mende viser, at tilstanden er god eller hvis tilstanden for bare ét af de biologiske kvalitetsele-

menter er ’moderat’ eller dårligere. 

Hvis 1 eller 2 af de klassificerede biologiske kvalitetselementer viser mindst god tilstand, mens 

der er ukendt tilstand for de 1-2 andre, eller hvis der er ukendt tilstand for alle tre biologiske 

kvalitetselementer, inddrages fysisk-kemiske støtteparametre i tilstandsvurderingen.   

Herunder beskrives de to fysisk-kemiske støtteparametre, der kan anvendes i forbindelse med 

tilstandsklassifikationen i Vandområdeplan 2021 - 2027, samt hvilke biologiske kvalitetsele-

menter der understøttes af den pågældende fysisk-kemiske støtteparameter. Grænseværdien, 

der understøtter god økologisk tilstand, fremgår ligeledes af beskrivelsen under hver støttepa-

rameter. 

 

2.4.1 Lys – gennemsigtighedsforhold 

Lys anvendes som understøttende kvalitetselement for blomsterplanter. Kvalitetselementet lys 

er fastlagt som lyskrav for vækst af ålegræs og andre blomsterplanter. Lyskravet er fastlagt til, 

at der ved bunden (ved dybdegrænsen for blomsterplanter i det pågældende vandområde) 

skal være mindst 16 % af overfladelyset, for at blomsterplanter kan gro ud til dybdegrænsen 

(angivet i meter) mellem god og moderat økologisk tilstand.  

Til beregning af den lysbegrænsende dybde for udbredelsen af blomsterplanter i kystvandom-

råderne anvendes alle registreringer af lyssvækkelse (Kd) og secchidybder (SD) fra de natio-

nale overvågningsstationer. Som udgangspunkt anvendes Kd målinger til beregning af den ak-

tuelle lysbegrænsede dybde i vandområdet. For overvågningsstationer hvor der ikke foreligger 

tilstrækkelige Kd målinger anvendes også secchidybder (SD). På alle stationer og datoer, hvor 

der både er blevet målt Kd og SD udregnes en stations og månedsspecifik ratio mellem Kd og 

SD 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖,𝑗 =
𝐾𝑑𝑖,𝑗

𝑆𝐷𝑖,𝑗
,  

hvor i er station og j er måned. 

Denne ratio bruges herefter til at omregne alle SD målinger, hvor der ikke er foretaget en Kd 

måling, om til Kd. Dette er mest relevant for ældre data, hvor der er blevet foretaget færre lys-

svækkelses målinger. 

Den lysbegrænsende dybde for blomsterplanter i kystvandområderne er herefter beregnet 

som  

𝐿𝑧 =
−ln(0.16)

𝐾𝑑
, 

hvor Lz er den lysbegrænsende dybde i meter. 0,16 svarer til at blomsterplanternes dybdeud-

bredelse bliver lysbegrænset ved 16 % af overfladeindstrålingen. Kd (m-1) er lyssvækkelsesko-

efficienten beregnet som  

𝐾𝑑 =
−ln(

𝐼𝑧

𝐼0
)

𝑍
, 

 hvor Z er vanddybde i meter, I0 (mol foton m-2 d-1) er overfladeindstrålingen og Iz (mol foton m 
-2 d-1) er den indkommende stråling ved vanddybde Z 

Efter konvertering af alle Kd observationer til udbredelsesdybder foretages en lineær interpole-

ring mellem observationer med færre end 60 dage afstand for at kunne beregne et tidsvægtet 
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gennemsnit. Efter interpolering beregnes gennemsnittet for vækstperioden for blomsterplanter 

(marts til oktober). Dette foretages for hver overvågningsstation og for hvert år med tilstrække-

lig observationer til at dække perioden efter ovennævnte regel med maksimalt 60 dages ob-

servations-”hul”. Herefter beregnes, for de respektive vandområder, status for indikatoren som 

et gennemsnit af den årlige dybdeudbredelsesgrænse for perioden 2014 til 2019. Hvor der fo-

religger tilstrækkelig overvågningsdata, beregnes der således dybdegrænser baseret på Kd. 

Hvis der ved dybdegrænsen mellem god og moderat tilstand for blomsterplanter er mindst 16 

% af overfladelyset, understøtter kvalitetselementet lys god økologisk tilstand.  

 

2.4.2 Iltforhold 

Ilt anvendes som understøttende kvalitetselement for kvalitetselementerne blomsterplanter, 

klorofyl og bundfauna (DKI). Lave iltkoncentrationer eller totalt fravær af ilt påvirker alle biologi-

ske kvalitetselementer negativt, da blomsterplanter samt bundfauna i værste fald dør, og ilt-

svindsbetinget næringsstoffrigivelse fra havbunden fører til øgede klorofylkoncentrationer. Iltin-

dikatoren udtrykkes som en iltsvindsfrekvens (procentdel af tid). Kravet er, at ved moderat ilt-

svind (under 4 mg ilt per liter i bundvandet) skal den procentdel af tiden, i måneden hvor ilt-

svindet er værst, være mindre end 50 % og ved kraftigt iltsvind (under 2 mg ilt per liter) skal 

procentdelen være mindre end 10 %. For de pågældende vandområder anvendes der gen-

nemsnit af de årlige værdier, der foreligger for perioden 2014 – 2019. Begge de nævnte krav 

skal være opfyldt for at god tilstand er understøttet. 

 

Er disse konkrete kravværdier ikke overholdt, understøtter det fysisk-kemiske støtteparameter 

kvalitetselement ikke god tilstand for det pågældende biologiske kvalitetselement.  

 

2.5 Samlet tilstand  
Den samlede tilstand for et kystvand fremkommer ved brug af one out-all out princippet, som 

den laveste af tilstandsklasserne for de tre biologiske kvalitetselementer. I tilfælde af at de fy-

sisk-kemiske støtteparametre er taget i brug, og disse ikke understøtter god økologisk tilstand, 

og disse viser moderat eller ringere tilstand, tildeles kystvandet samlet tilstandsklassen mode-

rat tilstand, jf. CIS Guidance Document nr. 13. Tilsvarende gælder, at hvis nationalt fastsatte 

miljøkvalitetskrav for miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) overskrides i vandområdet, jf. ret-

ningslinjerne for vurdering af tilstand for miljøfarlige forurenende stoffer, tildeles kystvandet 

samlet tilstandsklassen moderat tilstand. 
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