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Motivation

• Se på Danmarks vandløb lidt fra oven og lave en overordnet 
vurdering af:

– Vandløbenes generelle fysiske tilstand + gruppering ift. 
modificeringsgrad

– Nødvendige fysiske indsatser for at opnå målopfyldelse

– Afvandingsmæssige konsekvenser ved gennemførelse af de
   nødvendige indsatser

• Et prioriteringsværktøj

Hvad kan arbejdet bruges til?

• En ny måde at betragte forvaltningen af danske vandløb på – der tages udgangspunkt 
i vandløbenes nuværende fysiske tilstand og ud fra dette vurderes og prioriteres 
indsatsen.

• De udviklede værktøjer kan anvendes ved prioritering af vandløbsindsatsen.

• De udviklede værktøjer kan bruges til kategorisering af vandløb i naturlige/stærkt 
modificerede

• De udviklede værktøjer kan bruges til at revurdere inddelingen i vandområder
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1. Beskrivelse af typer

• Type 1. Naturligt

• Type 2. Næsten naturligt

• Type 3. Begrænset påvirket 

• Type 4. Moderat påvirket (kanaliseret, nedgravet < 1 m)

• Type 5. Stor påvirkning (kanaliseret, nedgravet 1-2 m)

• Type 6. Meget stor påvirkning (kanaliseret, nedgravet > 2 m)

• Type 7. Rørlagte vandløb hvor røret ligger < 1 m under terræn.

• Type 8. Rørlagte vandløb hvor røret ligger > 1 m under terræn. 
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2. Nødvendige tiltag og konsekvenser

Fysisk Påvirkningsgradient

Lav påvirkning

Høj 
påvirkning 

Type

1
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3

4

5

6

7

8

Nødvendige tiltag

Ingen

Få

Mange men mindre radikale

Mange og radikale

Mange og radikale

Mange og radikale

Få og radikale

Få og radikale

Konsekvenser afvanding

Ingen

Lille

Moderat

Stor

Stor

Moderat/Stor

Stor

Stor

Næste skridt er udvikling af en screeningsmetode der kan 

placere et vandløb i en af de 8 typer
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3. Screeningsmetoden - opbygning

Vandløbsstrækning

Type 1-8

Rørlægning

Kanalisering

Dyrkningsgrad

Befæst.grad

Nedstik

Input til metoden

Screeningsmetoden - kanalisering

• Mest brugte definition: 
Slyngningsgrad, dog ikke særlig god for en 
forudbestemt strækning – i stedet spørger 
vi:

• Er vandløbet kanaliseret? 

Hvis ja = modificeret

• Ændring i retning per 10/20 m 

< 10 grader = kanaliseret

> 10 grader = ikke kanaliseret
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Eksempel kanalisering 

• Lindenborg Å 
på strækningen 
igennem Rold 
Skov.

• Grøn markering 
betyder ikke 

kanaliseret

• Rød markering 
betyder 
kanaliseret

Nedstik

• Baseres på den nationale terrænmodel.

• Nedstik inddeles i <1 m, 1-2 m og > 2 m
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Eksempel nedstik – Saltø Å

Nedstik < 1 m

Nedstik 1-2 m

Nedstik > 2 m

Typeopdeling – Opland til Saltø Å

• Metoden anvendt på 
vandområdeinddelingen

• 3 typer – vandområder er 
påvirket i moderat (type 4) 
eller stor (type 5) grad.

• Rørlagte vandområder 
(type 7 og 8) tilstede.

• Et intensivt dyrket opland.
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Typeopdeling – Opland til Alling Å

• Metoden anvendt på 
vandområdeinddelingen

• 4 typer – alle vandområder er 
påvirket i let (type 3), moderat 
(type 4) eller stor (type 5) grad.

• Rørlagte vandområder (type 7 og 8) 
tilstede.

• Et forholdsvist intensivt dyrket 
opland.

Typeopdeling – Opland til Flynder Å

• Metoden anvendt på 
vandområdeinddelingen

• 2 typer – alle vandområder er 
påvirket i let (type 3) eller 
moderat (type 4) grad.

• Rørlagte vandområder (type 7 
og 8) ikke tilstede.

• Et dyrket opland, men også 
noget ikke intensivt.
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Det samlede værktøj

• 1. rapport: Beskrivelse af typer, beskrivelse af nødvendige virkemidler, 
beskrivelse af afvandingsmæssig påvirkning.

• 2. rapport: Udvikling af screeningsmetoden til placering i de 8 typer.

• Kobling: Værktøj der går hele vejen fra inddeling i typer til konkrete tiltag 
og risikovurdering, hvis nødvendige tiltag implementeres.

– Hvordan: Type danner grundlag for nødvendige tiltag og
afvandingskonsekvenser hvis god øko. tilstand skal opnås

• Dermed mulighed for risikovurdering og prioritering, mm.

Risikovurdering - afvanding

• Eksempel på anvendelse af 
den koblede metode: 

• Risikovurdering på 
vandområdeniveau.

• Risikovurderingen er en 
kombination af:
– Type
– De nødvendige tiltag ift. 

økologisk tilstand
– Vandløbets størrelse
– Hældning på vandløbet
– Gradient væk fra vandløbet

Lille risiko

Moderat risiko

Stor risiko
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Risikovurdering - afvanding

• Eksempel på 
anvendelse af den 
koblede metode: 

• Risikovurdering 
indenfor det enkelte 
vandområde.

• Risikovurderingen 
laves på baggrund af 
terræn i ådalen, 
samt evt. kendskab 
til drændybde

Dermed et prioriteringsværktøj

• Prioritering på vandområdeniveau når 
vandløbsindsatsen skal doseres.

• Hvilke vandområder skal udpeges til 
indsats?

• Prioritering ud fra: 

– Vandløbstype: Mange og dyre 
indsatser ved stærk modificering

– Risiko ift. afvandingsmæssige 
konsekvenser: Dyre erstatninger 
ved høj risiko
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Dermed et prioriteringsværktøj

• Indenfor det enkelte vandområde, 
efter det er udpeget til indsats.

• Intelligent dosering af 
vandløbsvirkemidler, så miljøet 
forbedres samtidigt med, at 
konsekvenser for afvandingen 
minimeres.

• Virkemidlerne skal typisk 
gennemføres på ca. 50 % af det 
enkelte vandområde.

Dermed et prioriteringsværktøj

Vandområdeinddeling Kanalisering Nedstik

Grøn < 1 m

Orange 1-2 m

Rød = kanaliseret

Grøn = ikke kanaliseret
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Anvendelsesmuligheder – overordnet typeinddeling

• Udpegning af vandløb i kategorier (naturlige/stærkt modificerede vandløb)

• Kvalificering af vandområdeinddelingen

Kategorier af vandløb

• Tre ud af fire Type 7-8 
vandområder er udpeget som 
stærkt modificerede i 
basisanalysen 2021-2027

• Måske den 4. mangler i 
basisanalysen?

• Bruges som grundlag for en 
diskussion – hvor modificeret 
skal et vandløb være, før det 
er stærkt modificeret?

21

22



11-09-2020

12

Vandområdeindelingen

• Kvalificere vandområdeinddelingen – er den nuværende inddeling den mest optimale?

• Metoden kan identificere, hvor langs vandløbet der sker en markant skifte i graden af 
modifikation

• Et sådant skifte kunne være grænse for vandområdet?

• F.eks. kan nedstik og kanaliseringsgrad bruges til identifikation af grænse.

• Beregningerne og typeinddelingen kan foretages på alle tænkelige inddelinger af 
vandløbene.

Kvalificering af inddeling

• Værktøj til at samle 
i færre vandområder, 
eller opdele i flere, 
hvor dette giver 
mening. 

• På figuren er 
vandområdet delt 
ved den røde streg –
måske de kan slås 
sammen?
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Kvalificering af inddeling

• Opdeling i to vandområder?

Grøn < 1 m

Orange 1-2 m

Rød = kanaliseret

Grøn = ikke kanaliseret

Vandområdeinddeling Kanalisering Nedstik

Opsummering

• Prioriteringsværktøj – hvor skal restaureringsindsatsen placeres så den 
giver mest gavn?

• Udpegning af naturlige/stærk modificerede vandløbsstrækninger

• Kvalificering af vandområdeudpegningen

• Et prioriteringsniveau vandområde

• Et andet prioriteringsniveau  indenfor vandområdet
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Spørgsmål?
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