
Vandløb 
 
Vandløbene tjener en række vigtige formål:  

• De rummer værdifuld miljø/natur og ecosystem services 
• Deres primære, naturgivne funktion er bortledning af vand – herunder afvanding af arealer med 

dyrknings- og andre formål 
• De er en del af infrastrukturen – også for andet end vandets bevægelse (sejlads, transport mm.) 

 
Med de igangværende klimaforandringer, som resulterer i mere nedbør og hyppigere ekstremhændelser, vil 
behovet for at sikre afvandingsevnen kun blive større, hvis ikke byer, veje og arealer skal blive ødelagt. Det 
er derfor nødvendigt at finde balancerede løsninger og sikre helhedsorienteret forvaltning og realistiske 
udpegninger og mål – også når der arbejdes for at forbedre miljøkvaliteten og sikre målopfyldelse i henhold 
til vandrammedirektivet. 
 
Der er flere faktorer, som påvirker den økologiske og kemiske tilstand, herunder ikke mindst: 

• Vandløbets fysiske forhold 
• Vandkemien/-kvaliteten – spildevand, overløb, andre kilder til miljøfarlige stoffer og organisk stof 

mm. 
• Kvantiteten (der kan være både for lidt og for meget vand i perioder) 

 
Viden om presfaktorer og tilstand er for ringe  
For at kunne sætte rigtigt ind og opnå de ønskede forbedringer i miljøtilstanden, og for at kunne prioritere de 
begrænsede midler, der er afsat til opgaven, er det nødvendigt først at kortlægge alle presfaktorer.  
 
I den sammenhæng er især viden om vandløbenes kemiske tilstand og de forskellige, mulige 
påvirkningskilder desværre nærmest ikke-eksisterende. Dels er datagrundlaget tyndt og delvist baseret på 
standardtal og egne indberetninger (spildevand, overløb osv.), dels er den kemiske tilstand kun målt i 
ganske få pct. af alle vandløbene. Vidensniveauet skal hæves, og samlede indsatser over for alle 
presfaktorer skal prioriteres i de vandløb, hvor der er styr på alle data. I den sammenhæng er det vigtigt, at 
partnerskabet for miljøfremmede stoffer arbejder med et bredt sigte, der også tilgodeser den kemiske tilstand 
i alle vandforekomster – herunder vandløb. 
 
Også viden om vandløbenes økologiske tilstand lader en del tilbage at ønske. Der er efterhånden rimelig 
dækning for bundfaunaen og til dels fisk, mens kendskabet til vandplanternes tilstand fortsat er alt for ringe, 
og det samme gælder for det nye kvalitetselement fytobenthos. Det er i realiteten ikke muligt at iværksætte 
en velunderbygget indsats før man kender afstanden til målopfyldelse for alle kvalitetselementer, og det bør 
derfor prioriteres at starte med indsatser i de bedst beskrevne vandløb, og sideløbende få opjusteret 
overvågning og viden i de resterende.  
 
Indsatser og hensyn skal balanceres 
I vandplanerne fremhæves påvirkningen med især organisk stof fra spildevand som en af de mest 
betydende årsager til manglende målopfyldelse. Til trods for det, er der ikke lagt op til særskilte indsatser 
over for udledninger fra renseanlæg, hvor det ellers flere steder vil være muligt og ønskeligt med en højere 
renseklasse, til gavn for både vandløb, søer og kystvande. Det er i planudkastet opgjort, at alle 
spildevandsindsatser (herunder allerede planlagte tiltag i det åbne land) vil føre til forbedret tilstand på bare 
105 km vandløb – set i forhold til forventningen om, at de fysiske indsatser vil bane vejen for målopfyldelse 
på op til 3.850 km. Vi noterer os i den sammenhæng, at der i landbrugsaftalen er lagt op til øget fokus på 
spildevand – primært af hensyn til kystvandene, men forbedringerne skal ligeledes komme vandløbene til 
gode. Vi vil holde nøje øje med udmøntningen af den del af aftalen. 
 



Miljøfarlige forurenende stoffer er nævnt som betydende presfaktor med indsatsbehov på ca. 800 km 
vandløb (både mht. kemisk og økologisk tilstand). Vi opfordrer til, at den nødvendige indsats – 
kildeopsporing og fjernelse af forureningskilden – opprioriteres maksimalt, og at monitoreringen udvides 
markant – påvirkningen og indatsbehovet er formentlig langt større end opgjort, da vidensniveauet om den 
kemiske tilstand er alt for lavt. 
 
I forbindelse med både målsætninger og indsatser er der behov for at tænke alle bæredygtige aktiviteter ind. 
Vandløbsloven opererer med en dobbelt formålsparagraf (§1), hvor miljøtilstand og afvanding er sidestillede. 
Det bør også afspejles i vandplanerne, hvor der i udkastet (bl.a. udkast til vejledning til 
indsatsbekendtgørelsen) kun lægges vægt på, at miljøforholdene skal fremmes i forbindelse med 
vandløbsforvaltningen. 
 
Når de mange fysiske indsatser skal planlægges og gennemføres, er det vigtigt at sikre tidlig og løbende 
dialog med lodsejerne. På den måde vil det være muligt at placere og dosere indsatserne, så de gavner 
miljøet mest muligt, medfører færrest mulige gener og bliver mest omkostningseffektive. Da indsatserne skal 
gennemføres med fuld erstatning og klageadgang, vil det – både af hensyn til lodsejer og økonomi – være 
formålstjenesteligt at prioritere indsatser dér, hvor arealkonsekvenserne er mindst (reduceret 
afvandingsklasse, defigurering mm.) og med virkemidler, der i sig selv har den mindst mulige påvirkning af 
vandføringen. 
 
Klimaforandringerne påvirker både afvandingsbehovet og levevilkårene for de økologiske kvalitetselementer. 
Dette bør der tages højde for i vandplanlægningen, så man ikke jager miljømål, der er fastsat ud fra en 
forældet målestok, og gennemfører indsatser, der forværrer konsekvenserne af klimaforandringer, herunder 
ændret nedbørsmønster og afvandingsbehov. 
 
  
Vandløbenes fysiske forhold – der er behov for korrekt udpegning, afgrænsning og prioritering  
Der er stor fokus på de fysiske indsatser i vandløbene, herunder restaureringer og fjernelse af spærringer. 
Det er i den sammenhæng en kæmpe udfordring, at der i Danmark ikke er foretaget et ensartet arbejde med 
at vandløbenes udpegninger, da man derved ikke i tilstrækkelig grad vurderer vandløbenes funktioner og 
betydningen af diverse modifikationer. Sammenlignet med andre EU-lande med sammenlignelig 
arealanvendelse som i Danmark, er anvendelsen af udpegningen stærkt modificeret utrolig lav herhjemme. I 
seneste planperiode havde man således udpeget 29 pct. som stærkt modificerede i Tyskland som helhed – i 
landbrugstunge delstater som Schleswig-Holstein og Niedersachsen væsentlig flere – og lande som fx 
Belgien, UK og Polen har ligeledes langt over 20 pct. stærkt modificerede vandløb. Gennemsnittet i EU som 
helhed er 16 pct. I skarp kontrast hertil står Danmarks fire pct. 
 
Det danske landskab er systematisk blevet afvandet gennem flere århundreder, og i den forbindelse er langt 
størstedelen af vandløbene blevet modificeret i forskelligt, men typisk ret omfattende, omfang. En lang række 
af disse vandløb – og helt sikkert mere end de ca. fire pct., der er udpeget som stærkt modificerede i 
vandplanerne – er kvalificerede til at blive udpeget som stærkt modificerede.  

Nedenstående figur er taget fra EU Guidance Document no. 2 – Identification of Water bodies. Den viser et 
eksempel på udpegning af en vandforekomst som stærkt modificeret. Interessant nok er det valgte eksempel 
et stykke vandløb, der netop er modificeret af hensyn til land drainage – dræning af vandløbsnære arealer. 

 
 



 
 
L&F har gentagne gange forgæves efterspurgt en samlet og ensartet analyse af målsatte 
vandløbsstrækninger, som gør det muligt at vurdere både modifikationsgrad og den mulige påvirkning af 
vandafledningsevnen, som er en central faktor for dyrkningssikkerheden. Som reaktion på den manglende 
nationale vurdering af udpegningerne, har L&F fået EnviDan A/S til at udvikle et screeningsværktøj, der på 
baggrund af eksisterende, tilgængelige data opdeler vandløbene/vandforekomsterne i forskellige typer ud fra 
deres modifikationsgrad, og som ud fra terrænforhold (topografi, fald) endvidere kan beregne risikoen for 
afvandingsmæssige konsekvenser ved typiske restaureringsindsatser for de enkelte vandforekomster. 
Desuden leverer screeningen strækningsspecifikke vurderinger af slyngningsgrad og nedstik (hvor dybt 
vandløbet er nedgravet), hvilket bl.a. kan anvendes ifm. afgrænsning af små vandløb, placering af evt. 
indsatser på en given strækning mm.  
 
EnviDan-værktøjet og de bagvedliggende faglige og tekniske forudsætninger er blevet præsenteret og 
drøftet bredt ved en række møder og workshops, og det er beskrevet nærmere i rapporterne 
Screeningsmetode til vandløb (2020)1 og Analyse af vandløb og virkemidler (2018)2, som er vedlagt 
høringssvaret som bilag. I dette høringssvar beskrives metode og forudsætninger kun ganske kort, idet 
hovedfokus her er på, hvad analysen viser, og hvordan L&F mener den viden bør anvendes i 
vandplanlægningen. 
 
Udpegning – naturlige eller stærkt modificerede vandløb? 
Udpegningen af vandforekomster som enten naturlige eller stærkt modificerede har betydning for, hvilket 
miljømål der skal opnås, og hvilke typer af indsatser, der kan sættes i værk. Udpeges en vandforekomst som 
stærkt modificeret, anerkendes behovet for at opretholde modifikationens funktion (i de danske vandløb 
typisk sikring af dræning), hvilket i praksis betyder, at der ikke skal laves markante ændringer af de fysiske 
forhold som modvirker dræningen.  For jordbrugets vedkommende er korrekt udpegning derfor særdeles 
relevant, idet dyrkningssikkerheden i høj grad er afhængig af afvandingen af arealerne – og opretholdelse af 
funktionen af de modifikationer af vandløb (nedgravning, kanalisering) og opland (grøfter og drænrør), som 
er gennemført for at kunne dyrke arealerne på effektiv vis. 
 
Hvis en vandløbsstrækning skal udpeges som stærkt modificeret, er det nødvendigt både at sandsynliggøre 
1) at vandløbet er modificeret og 2) at der er risiko for uforholdsmæssigt store konsekvenser, hvis 

 
1 Screeningsmetode til vandløb. Værktøj til inddeling af vandløb i forhold til deres grad af fysisk modificering. EnviDan 
A/S for Landbrug & Fødevarer (2020). 
2 Analyse af vandløb og virkemidler. EnviDan A/S for Gefion, DLS, SLF og Landbrug & Fødevarer (2018). 



modifikationens funktion ikke opretholdes (direktivets artikel 4.3). EnviDan-værktøjet screener vandløbene 
for begge forhold, og kan således levere grundlag for at foretage en revideret udpegning. 
 
Vandløbenes modifikationsgrad 
EnviDan-værktøjet opdeler vandløbene i i alt 8 forskellige typer ud fra deres grad af modifikation 
(kanalisering, nedgravning og arealanvendelse i oplandet). Type 1 er helt uberørt, mens type 6 er den mest 
påvirkede type af åbne vandløbsstrækninger, som både er kanaliseret og dybt nedgravet i terrænet. Typerne 
7 og 8 er rørlagte strækninger. Definitionerne ses på nedenstående figur: 
 

 
 
Langt hovedparten af vandløbstrækningerne i vandplanerne er modificerede i mindst moderat grad (dvs. 
Type 4 eller derover), mens der kun findes meget få samlede strækninger, som er uden nævneværdig 
påvirkning (differentieringen vil naturligvis være større inden for en vandforekomst). Således er mere end 
14.000 km ud af vandplanernes ca. 18.500 km vandløb med enten moderat, stor eller meget stor fysisk 
påvirkning eller er rørlagte, svarende til 78 pct. af alle strækninger i de 23 hovedvandoplande. Tabellen 
nedenfor viser hvordan de forskellige typer fremkommet ved analysen fordeler sig med strækningslængder 
(km) på nationalt niveau. 
 
 
Vandløbstype Km i alt 
Type 1  1 
Type 2 3 
Type 3 4.043 
Type 4 10.109 
Type 5 3.759 
Type 6 148 
Type 7 408 

 
Disse godt 14.000 km kvalificerer til udpegning som stærkt modificerede, baseret på deres fysiske 
fremtoning – dvs. de er rent faktisk modificerede i væsentligt omfang. Der er helt sikkert hele og navnlig dele 
af strækninger, som er enten mere eller mindre modificerede, end typen angiver. Det kan bl.a. skyldes 
kvaliteten af de anvendte data eller at der er fysisk variation inden for en vandløbsstrækning. Fx er der mere 
end ganske få km vandløb, som er naturlige eller næsten naturlige – de ”drukner” blot ved at indgå i længere 
vandløbsstrækninger, som er mere modificerede.  
 
Hvis de vandløbsstrækninger, der allerede er udpeget som hhv. stærkt modificerede og kunstige 
sammenstilles med analysen ses det, at 94 pct. af de i vandplanerne udpegede stærkt modificerede 



strækninger er af typerne 4-8, mens det gælder for 99,5 pct. af de kunstige. Det viser, at metoden er 
særdeles robust. 
 
Nedenstående kort viser et eksempel på, hvordan de forskellige modifikationstyper (1-8) fordeler sig i 
sjællandske hovedvandoplande. I denne landsdel er der mange vandløb med især moderat (type 4) eller stor 
(type 5 og 6) påvirkning samt rørlægning (79-94 pct., afhængigt af opland). Der er forskel 
hovedvandoplandene imellem og på tværs af landsdele, men tendensen er alle steder, at der er en 
væsentlig fysisk påvirkning af vandløbene. I Hovedvandopland 1.6 (Djursland) er hele 98 pct. af alle vandløb 
således mindst moderat fysisk påvirkede, mens det samme ”kun” er tilfældet for 48 pct. i Hovedvandopland 
3.1 (Bornholm). 

 
Tabellen i bilag x viser fordelingen af de forskellige typer i alle 23 hovedvandoplande. 
 
Sammenhæng mellem modifikationsgrad, indsatsbehov og risiko for afvandingsmæssige konsekvenser 
Vandløbets modifikationsgrad spiller en væsentlig rolle i forhold til 1) om der kan forventes at være 
målopfyldelse, 2) hvor stor en indsats, der må forventes at skulle gennemføres og 3) hvor stor 
sandsynligheden/risikoen er for at der vil opstå negative konsekvenser på afvandingen ved gennemførelse 
af den nødvendige indsats. 
 
Ikke overraskende vil de afvandingsmæssige konsekvenser typisk være størst i de mest modificerede 
vandløb, idet der her skal laves omfattende indsatser (herunder bundhævning og genslyngning) og da disse 
vandløb og deres tilhørende drænsystemer vil være mest følsomme over for selv små forringelser. 
 
Den anden forudsætning for at kunne udpege en vandforekomst som stærkt modificeret er, at det kan 
sandsynliggøres, at den nødvendige indsats vil have negative konsekvenser, i vandløbenes tilfælde for 
afvandingsevnen. 
 
EnviDan-værktøjet beregner, ud fra kendskab til vandløbets modifikationstype og den indsats, der typisk er 
nødvendig samt terrænforhold, hvor store de afvandingsmæssige konsekvenser kan blive (risikoen). 
Beregningen er forbundet med flere usikkerheder, herunder: det er et øjebliksbillede mht. vandspejl, der kan 
ikke tages højde for effekter på drænsystemet, den præcise indsats det pågældende sted kendes ikke og 
den tidsmæssige udbredelse af en evt. vandstandshævning er ukendt. Der er derfor tale om en 
risikovurdering baseret på realistiske antagelser, men også en vurdering, der i udgangspunktet er worst 
case. Det er der dog taget højde for i opdelingen i risikoklasser for afvandingen. 
 



Hvis der var tale om vedvarende ændringer, vil et nyt permanent vandspejl 0,25-0,75 m under terræn nemlig 
i de fleste tilfælde have meget alvorlige konsekvenser for dyrkningen, mens det i analysen kun er angivet 
som middel påvirkning. 
 
De afvandingsmæssige konsekvenser angives i analysen som enten små (afvandingsdybde 0,75-1,25 m), 
mellem (0,25-0,75 m) eller store (< 0,25 m), og er angivet som gennemsnit for vandløbsstrækninger. Et 
eksempel på skøn over afvandingsmæssige konsekvenser ved den nødvendige indsats på Sjælland er vist 
på kortet nedenfor. Det ses, at flertallet er i mellemkategorien, hvor afvandingsdybden i perioden risikerer at 
blive reduceret til mellem 0,75 m og 0,25 m. 
 

 
 
På landsplan viser analysen, at der langs ca. 3.500 km vandløb kan forventes lille afvandingsmæssig effekt 
ved en eventuel indsats, mens der forventes mellem eller stor afvandingsmæssig effekt langs de resterende 
15.000 km. 
 
Analysen viser, at det i Vidå-Kruså-oplandet (4.1) er 98 pct. af vandløbsstrækningerne, hvor 
afvandingsrisikoen ved gennemførsel af indsatser er enten mellem eller stor, mens tallene er på et 
tilsvarende højt niveau i fx Kalundborg (2.1) og Smålandsfarvandet (2.5). Den laveste andel findes i oplandet 
Lillebælt/Jylland (1.11) med 58 pct., og også Horsens Fjord (1.9) og Bornholm ligger omkring 60 pct., hvilket 
viser, at risikoen alt andet lige er mindre i oplande med ret gode faldforhold. 
 
Stærkt modificeret eller ej – udpegning på baggrund af viden om modifikationsgrad og forventede 
konsekvenser 
EnviDan-analysen er baseret på tilgængelige data og viden om kendte sammenhænge mellem fysisk tilstand 
og indsatsbehov for at sikre målopfyldelse. Værktøjet angiver ikke i sig selv, hvornår en given strækning 
kvalificerer til at være naturlig eller stærkt modificeret, da der ikke findes faste tærskelværdier for hverken 
type (modifikationsgrad) eller for påvirkning af afvandingsdybden (konsekvenser ved nødvendig indsats). 
 
Som tidligere nævnt er der ikke sket en systematisk udpegning, til trods for, at land drainage i 
Kommissionens vejledning vedr. stærkt modificerede vandforekomster specifikt nævnes som årsag til at en 
vandforekomst kan udpeges som stærkt modificeret (indsæt ref xx) 
 
Typerne 1 og 2 og de fleste Type 3 vil alt andet lige være naturlige. Typerne 5, 6 og de rørlagte typer 7/8 vil 
alt andet lige næsten alle være stærkt modificerede. Type 4 med små afvandingsmæssige konsekvenser 
udpeges som naturlige, mens Type 4 med store konsekvenser udpeges som stærkt modificerede.  
 



Mellemkategorien – Type 4 med middel afvandingsmæssige konsekvenser – bør som udgangspunkt 
henregnes til de stærkt modificerede, men kan vurderes nærmere (se afsnit xx nedenfor).  
 
På baggrund af de anvendte beskrivelser/kriterier foreslår L&F følgende principper for sammenhæng mellem 
analyseresultater og udpegning – under hensyntagen til, at der kan være vandløbsstrækninger, som er 
placeret i forkerte kategorier grundet de tilgængelige datas kvalitet og de anvendte forudsætninger: 
 
• Type 1-3: Vandløbet er stort set altid naturligt – afvandingsmæssige konsekvenser (i princippet) uden 

betydning for udpegning. 
• Type 4: Vandløbet kan være både naturligt og stærkt modificeret – betydelige konsekvenser -> stærkt 

modificeret. Små konsekvenser -> som udgangspunkt naturligt. Fordelingen af afvandingsmæssig risiko 
inden for hver type indgår ikke i EnviDan-analysen, men antages den at være den samme som for alle 
strækninger, er fordelingen 19 pct. med lav risiko, 63 pct. med mellem risiko og 17 pct. med høj risiko. 

• Type 5-8: Vandløbet er som udgangspunkt stærkt modificeret – Middel + store konsekvenser -> stærkt 
modificeret (rørlagte strækninger altid stærkt modificerede). 

 
Følges ovenstående principper betyder det: 
• At ca. 4.300 km af typerne 5-8 umiddelbart udpeges som stærkt modificerede (23 pct. af alle 

vandløbsstrækninger)* 
• At ca. 4.000 km af typerne 1-3 umiddelbart udpeges som naturlige (22 pct.)* 
• At en delmængde af type 4 udpeges som stærkt modificerede.  
 
*) Hvis der allerede er fuld målopfyldelse, skal vandløb af typerne 5-8 tælle med som naturlige. Desuden vil 

enkelte type 3-vandløb formentlig være stærkt modificerede, mens det omvendte kan gælde for typerne 
5-8. 

L&F foreslår, at navnlig type 4-vandløb med middel afvandingsmæssige konsekvenser, bliver nærmere 
kvalificeret, med inddragelse af lokale aktører – kommuner, landbrugsforeninger og grønne organisationer – 
som kan bidrage med specifik viden om de relevante kriterier, akkurat som det var tilfældet ifm. 
kvalificeringen af afgrænsning af vandløb i 2. runde af vandrådsarbejdet.  
 
Desuden bør især type 4-vandløb differentieres bedre ved revision af vandplanernes strækningsopdelinger 
med den viden om kanaliseringsgrad og nedstik, som EnviDan-analysen også leverer viden om, så flere 
strækninger bliver af typerne 1-3 og 5-6 og færre af type 4. Denne løsning beskrives nærmere i afsnit xx 
nedenfor. 
 
Afgrænsning af vandløb med oplande under 10 km2  
I forbindelse med Vandråd II blev der ud fra en række kriterier set på afgrænsningen af vandløb. Nogle små 
vandløb kom med alene på baggrund af deres slyngningsgrad, dvs. hvis de ikke opfyldte de øvrige kriterier 
for at være med (målopfyldelse, fald). Der var flere eksempler på vandløb, hvor den udløsende 
slyngningsgrad skyldtes tydelige, gravede ”knæk” på strækningen, som den anvendte metode ikke kunne 
adskille fra naturlig slyngning. 
 
EnviDan-analysen indeholder en banebrydende metode til at analysere, om vandløbet på en given 
strækning er kanaliseret eller mæandreret. Der ses på ændringen i retning (grader) mellem tætliggende 
punkter, og kunstige/gravede knæk på vandløbet vil ikke fremstå som slyngninger. EnviDan-værktøjet bør 
således bruges til at tjekke alle de små vandløb, som alene er med grundet slyngningsgraden: Er der tale 
om ægte slyngninger eller ”falske” slyngninger. Strækninger, der er med grundet ”falske” slyngninger, kan 
tages ud. 
 



Nedenstående eksempel viser et lille vandløb, der med EnviDan-værktøjets beregninger ses at være 
kanaliseret på hele strækningen (lyserøde prikker). Beregnes slyngningsgraden med den metode, der 
anvendtes i Vandråd II, får man slyngningsgraden 1,2, hvilket er langt over skæringskriteriet på 1,05 fra 
vandrådsarbejdet. Der er som nævnt kun tale om et eksempel, men havde det viste vandløb været taget 
med alene ud fra slyngningsgraden, var det en fejl, da der er tale om ”falske” slyngninger. 
 

 
 
EnviDan-værktøjet bør ligeledes anvendes til at rydde op i afgrænsningen, så kun betydende 
vandforekomster med oplande < 10 km2 tages med. De små vandløb skal jo ikke inkluderes iht. 
vandrammedirektivet; det er et dansk tilvalg. Konkret kan det antages, at små vandløb af typerne 5 og 6 
samt rørlagte strækninger med stor sikkerhed er stærkt modificerede, og derfor ikke skal være med i 
vandplanerne. Det betyder, at ca. 1.950 km ud af de godt 9.300 km små vandløb bør tages ud. 
 
Prioritering: hvilke indsatser skal gennemføres – og hvor? 
Det er vigtigt at sikre, at indsatsen giver mest mulig miljøforbedring for pengene. Virkemidlerne kan med 
fordel udvælges og placeres der, hvor de virker bedst, og samtidig bør det sikres, at de arealmæssige 
konsekvenser bliver så små som mulige – både af hensyn til landmanden og for at minimere brugen af 
midler til erstatninger på bekostning af det, der reelt gør den økologiske tilstand bedre. I den sammenhæng 
er det positivt, at der er lagt op til at udarbejde et prioriteringsværktøj. 
 
Til hjælp med prioritering af indsatserne bør viden om modifikationsgrad afvandingsmæssige konsekvenser 
anvendes; dér hvor afstanden til målopfyldelse må forventes at være mindst og de afvandingsmæssige 
konsekvenser små eller helt fraværende, vil være et godt sted at starte. Omvendt bør indsatser i meget 
modificerede vandløb, hvor der må forventes betragtelige forringelser af afvandingsdybden, prioriteres lavt – 
eller endnu bedre udpeges strækningerne som stærkt modificerede, og midlerne bruges på strækninger, 
hvor potentialet er størst. 
 
EnviDan-analysen viser, om vandløbet er kanaliseret samt hvor dybt det ligger under terræn. Såfremt der 
skal gennemføres en indsats på en vandløbsstrækning, kan den placeres på de delstrækninger, hvor der vil 
forekomme færrest arealmæssige konsekvenser, og tilsvarende kan der vælges virkemidler, som er tilpasset 
forholdene; fx kan der vælges bundudskiftning eller miniådale, hvor analysen peger på øget risiko for 
afvandingsmæssige konsekvenser og hvor vandløbet er så nedgravet, at der så at sige er niveauforskel nok 
til at grave en miniådal/dobbeltprofil. 
 
Revideret strækningsopdeling – bedre differentiering optimerer udpegninger og prioritering af 
indsatser 
Den nuværende opdeling af vandløbene er langt fra altid sket ud fra logiske eller naturlige skift i fysiske 
forhold. Det betyder – som nævnt i tidligere afsnit – at strækningerne i dag ofte er en form for gennemsnit af 
flere typer.   
 



I forhold til EnviDan-analysen betyder det, at opdelingen af strækninger i typer efter modifikationsgrad i nogle 
tilfælde ikke er optimal, set ud fra et forvaltningsmæssigt synspunkt. Eksempelvis kan en længere strækning 
af type 4 (moderat fysisk påvirket) fx dække over delstrækninger af type 5 (stor fysisk påvirkning) og typerne 
2 og 3 (næsten naturligt og svagt påvirket). Omvendt kan eksisterende delstrækninger i andre tilfælde slås 
sammen, så det er ikke naturgivent, at en revision samlet set vil føre til mange flere strækninger. 
 
Ud fra data for kanalisering/mæandrering og nedstik, bør der foretages vurderinger på korte delstrækninger 
(fx 100 m), og et nyt forslag til typeinddeling kan efterfølgende omsættes til nye delstrækninger. Derved vil 
typeinddeling og evt. efterfølgende revision af udpegninger blive kvalificeret yderligere; de gode strækninger 
vil træde frem, og det samme gælder de meget modificerede, mens færre vandløbstrækninger vil havne i 
midterkategorierne (især type 4). 
 
En mere differentieret strækningsopdeling vil give både miljø- og forvaltningsmæssige gevinster, hvilket er i 
tråd med bl.a. anbefalingerne fra Ekspertudvalget ændret vandløbsforvaltning3 og fælles anbefalinger fra 
Danmarks Naturfredningsforening og L&F. 
 

 
3 Rapport fra ekspertudvalget til ændret vandløbsforvaltning (2017). 


