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1 SAMMENFATNING 

Koncept for beregning af ændrede fugtighedsforhold om-
kring vandløb ved ændret grødeskæring –  
vigtigste resultater og anbefalinger 

Der er formuleret et koncept for, hvordan man kan beregne konsekvenser-
ne af ændret grødeskæring for fugtighedsforholdene omkring vandløb. 

Beregningerne forudsætter en række data og oplysninger om vandløbenes 
fysiske tilstand (opmålingsdata), vandføringens størrelse og variation, grø-
dens sammensætning og indflydelse på Manningtallets størrelse og variati-
on mv. Det gælder her som i andre sammenhænge, at jo bedre data, desto 
bedre og mere retvisende resultater. 

Der er til brug for analyserne af konsekvenserne af ændret grødeskæring 
defineret ”den dyrkningsspecifikke vandspejlskote”. Denne specielle vand-
spejlskote er nært relateret til den for arealanvendelsen nødvendige afvan-
ding, og ændringer af den dyrkningsspecifikke vandspejlskote afspejler der-
for konsekvenserne af ændret grødeskæring for arealanvendelsen. 

Når man ændrer grødeskæringen, igangsætter man en udvikling af vandlø-
benes fysiske tilstand. Denne udvikling er formålet med ændringen af grø-
deskæringen, men fordi udviklingen – såvel den miljømæssige som den af-
vandingsmæssige - ikke kan forudses i alle detaljer, taler situationen for en 
trinvis ændring af grødeskæringen, dels for at begrænse risikoen for uøn-
skede problemer undervejs, og dels for løbende at kunne understøtte posi-
tive udviklingstendenser. 

Nytteværdien af eller behovet for at kunne justere den fremtidige grøde-
skæringspraksis taler for en målrettet overvågning af eller tilsyn med, 
hvordan den ændrede grødeskæring påvirker såvel miljøtilstanden som af-
vandingstilstanden. 

Det er vurderingen, at en ændring af grødeskæringen ikke vil have samme 
indflydelse på miljøtilstanden i og afvandingstilstanden omkring alle de ud-
pegede vandløb. Det taler for at prioritere indsatsen, således at grødeskæ-
ringen først og fremmest ændres, hvor der kan forventes miljømæssige ge-
vinster, og hvor disse står i rimeligt forhold til de afvandingsmæssige kon-
sekvenser. 

Mange af de vandløb, der er udpeget til ændret grødeskæring, er også ud-
peget til restaureringsforanstaltninger. I sådanne vandløb kan også restau-
reringsforanstaltningerne have indflydelse på afvandingstilstanden, hvorfor 
de bør inddrages i beregningerne af den fremtidige afvandingstilstand. 

Ændring af grødeskæringen kan og bør have forskelligt indhold, afhængig 
af nuværende grødeskæringspraksis, vandløbenes forskelligheder, behovet 
for forbedringer af miljøtilstanden og hensynet til afvandingsinteresserne. 
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I forbindelse med den igangværende offentlige høring af 
vand- og naturplanerne har miljøministeren præciseret, at 
forudsætningen for at implementere en ændret vandløbsved-
ligeholdelse i de udpegede vandløb er, at der foreligger en 
detaljeret redegørelse for, hvordan ophøret eller ændringen 
af vedligeholdelsen kan forventes at påvirke fugtighedsfor-
holdene omkring vandløbene. 
 
Denne rapport indeholder en redegørelse for, hvordan og på 
hvilket datagrundlag man kan regne sig frem til de forvente-
lige ændringer af fugtighedsforholdene. 
 
Man råder i dag over gode beregningsværktøjer, og for man-
ge vandløbs vedkommende har man adgang til eller kan til-
vejebringe de nødvendige data vedr. vandføring, vandløbe-
nes fysiske tilstand (opmålingsdata) og det omgivende ter-
ræn mv.  
 
Den helt store regnemæssige udfordring er at foretage retvi-
sende skøn over grødens indflydelse på vandets frie løb ved 
ophør af grødeskæring såvel som ved forskellige former for 
ændret grødeskæring. 
 
Det betyder, at sikkerheden på beregningerne af de fremtidi-
ge fugtighedsforhold omkring vandløb i stor udstrækning be-
ror på den sikkerhed, hvormed man kan beskrive grødetil-
standen ved forskellige former for grødeskæring eller ophør 
heraf. 
 
Rent beregningsteknisk udtrykkes grødetilstanden og grø-
dens indflydelse på vandhastigheden gennem Manningtallet. 
Manningtallet er grundlæggende et udtryk for vandhastighe-
den: jo højere Manningtal [jo mindre grøde], desto større 
vandhastighed. Og jo højere vandhastighed, desto større 
vandføringsevne [desto lavere vandspejlskote]. Og netop 
ændringerne af vandspejlskoten er det, der har størst inte-
resse i forbindelse med ophør eller ændring af grødeskærin-
gen. 
 
I nogle vandløb vil man på grundlag af måledata kunne reg-
ne sig frem til Manningtallets størrelse og variation i forbin-
delse med grødens udvikling og i forbindelse med grødeskæ-
ring. På det grundlag kan man opstille en såkaldt grødemo-
del, men i de fleste vandløb vil Manningtallet skulle skønnes 
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ud fra kendskab til grødens sammensætning og de erfa-
ringsmæssige ændringer af Manningtallet, som grødeskæring 
afstedkommer. 
 
Når man har styr på Manningtallet og den tidslige variation 
heraf, kan man ved hjælp af Orbicon | Leif Hansens program 
VASP eller tilsvarende programmer og på grundlag af daglige 
værdier af vandføringen beregne daglige værdier af vand-
spejlskoten i vandløbene.  
 
Når man har regnet sig frem til sådanne tidsserier af vand-
spejlskoter i vandløbene, er det forholdsvis enkelt at beskri-
ve, hvorledes vandspejlskoten i vandløbene varierer i forhold 
til terrænet omkring vandløbene. 
 
Beregning af fugtighedsforholdene omkring vandløbene fore-
tages imidlertid ikke i almindelighed på grundlag af daglige 
værdier, men derimod på grundlag af en eller flere såkaldt 
karakteristiske vandspejlskoter eller vandstande.  
 
Sådanne karakteristiske vandspejlskoter er statistiske stør-
relser, som er valgt under hensyn til formålet med beregnin-
gerne, og som indeholder information om varighed og genta-
gelseshyppighed af betydende vandstandshændelser.  
 
Karakteristiske vandspejlskoter, der påvirkes gennem grøde-
skæring, beregnes i sagens natur ikke for hele år, men kun 
for sommerperioden, der kan være den lange sommerperiode 
maj-september eller den korte periode juni-august. 
 
På samme måde som Manningtallet har afgørende betydning 
for vandspejlsberegningerne, har valget af den eller de ka-
rakteristiske vandspejlskoter afgørende betydning for det bil-
lede af fugtighedsforholdene, som man kan regne sig frem 
til. 
 
En analyse af vandstandsdata fra et stort antal vandløb viser, 
at den lidet gennemskuelige statistiske størrelse ”5-års mak-
simum af 5-dages glidende middel” – i det følgende benævnt 
”den dyrkningsspecifikke vandspejlskote” - er en brugbar ka-
rakteristisk vandspejlskote i henseende til fugtighedsforhol-
dene i dyrkede jorder. 
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Statistisk set betyder brugen af denne karakteristiske vand-
spejlskote, at vådere forhold end de beregnede i gennemsnit 
over en lang årrække kan forventes hvert femte år. 
 
Selvom man har adgang til gode data, vil beregningerne af 
fugtighedsforholdene alligevel være behæftet med en bety-
delig usikkerhed. Det vil sige, at der vil være afvigelser mel-
lem de beregnede og de faktiske fugtighedsforhold, hvad en-
ten det drejer sig om de nuværende eller de fremtidige fug-
tighedsforhold. 
 
Usikkerheden på nøgleparameteren Manningtallet er kilde til 
den umiddelbart største usikkerhed på de beregnede æn-
dringer af fugtighedsforholdene. Men på længere sigt er der 
en kilde, der kan give endnu større usikkerhed: når man 
bringer grødeskæringen til ophør eller ændrer den i forhold til 
nuværende praksis, så igangsætter man en udvikling både i 
og omkring vandløbene. 
 
Denne udvikling er ganske vist begrundelsen for at ændre 
grødeskæringen, men det helt store problem i henseende til 
de fremtidige fugtighedsforhold omkring vandløbene er, at 
man ikke kan forudse detaljerne i udviklingen, hverken ind-
holdsmæssigt eller tidsmæssigt. Det betyder, at de ændrin-
ger af fugtighedsforholdene, som man kan regne sig frem til 
på grundlag af eksisterende data og viden, vil kunne have 
ganske kort tidsmæssig gyldighed.  
 
I nogle vandløb vil grøden reagere på den ændrede grøde-
skæring på en sådan måde, at vandføringsevnen forbliver 
uændret eller bedres, mens vandføringsevnen i andre vand-
løb vil blive gradvis forringet. Eller måske vil der først ske 
forringelser og siden forbedringer af vandføringsevnen i takt 
med, at grøden indstiller sig på den ændrede praksis. Mulig-
hederne er mange, og det kræver et godt kendskab til grø-
den i udgangspunktet at foretage skøn over den fremtidige 
udvikling. Men selv det bedste kendskab til grøden i ud-
gangspunktet gør det ikke muligt at forudsige fremtidens 
grødeudvikling og –tilstand. 
 
Dertil kommer de afledte effekter på drænsystemerne, hvad 
enten disse består af underjordiske dræn og/eller grøfter og 
kanaler.  
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Hvis de underjordiske dræn kommer til at stå vandfyldte i 
længere perioder end nu, øges risikoen for tilstopning og 
nedsat funktion eller i værste fald ødelæggelse. Hvis risikoen 
for tilstopning og ødelæggelse ikke imødegås gennem vedli-
geholdelse, kan de reelle effekter af ændret grødeskæring på 
længere sigt blive mere vidtrækkende end forudset alene på 
grundlag af de beregnede fugtighedsforhold. 
 
Uvisheden omkring de fremtidige fugtighedsforhold taler for 
en trinvis og overvåget ændring af den nuværende grøde-
skæringspraksis.  
 
Trinvis for at kunne undgå problemvoldende forhold i over-
gangen mellem nuværende og fremtidige grødeskærings-
praksis og for løbende at kunne justere praksis til at at kunne 
understøtte positive udviklingstendenser.  
 
Overvåget for at tilvejebringe viden og data om den udvik-
ling, som ændring af praksis afstedkommer, og for at kunne 
basere justeringer af praksis på konkret viden og målte vær-
dier. 
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2 INDLEDNING 

Regeringen vedtog i 2009 helhedsplanen Grøn Vækst, der in-
deholder en lang række initiativer til beskyttelse af naturen 
og til fremme af vandmiljøet under samtidig hensyntagen til 
de landbrugsmæssige interesser. 

Til forbedring af den økologiske tilstand i vandløb indeholder 
Grøn Vækst forslag om ophør eller reduktion af vedligehol-
delsen [i det følgende benævnt grødeskæringen] i op mod 
7.300 km vandløb og/eller forbedring af den fysiske vand-
løbskvalitet gennem egentlige restaureringsforanstaltninger. 

Begrundelsen for at foreslå vandløbenes miljøtilstand forbed-
ret gennem ophør eller reduktion af grødeskæringen er, at 
netop grødeskæringen i mange vandløb erfaringsmæssigt 
bevirker en så kraftig påvirkning af miljøtilstanden, at der 
helt eller delvis som følge heraf ikke er målopfyldelse. 

Grøn Vækst-initiativerne er efterfølgende blevet udmøntet og 
konkretiseret i Miljøministeriets udkast til vand- og naturpla-
ner, der i januar 2010 blev sendt i teknisk forhøring blandt 
kommunerne, og som den 4. oktober 2010 blev sendt i of-
fentlig høring.  

Udkastene til vand- og naturplanerne indeholder konkrete 
forslag til, i hvilke vandløb og på hvilke strækninger, der skal 
ske ophør eller reduktion af grødeskæringen. Planerne siger 
imidlertid ikke noget om, hvorvidt der på de foreslåede 
strækninger skal ske ophør eller reduktion af grødeskærin-
gen. Udkastene til planerne siger følgelig heller ikke noget 
om, hvordan ”reduktion af grødeskæringen” i givet fald skal 
forstås. 

Som en naturlig konsekvens af den manglende konkretise-
ring af, hvordan den fremtidige grødeskæring skal være på 
de foreslåede strækninger, siger udkastene til planerne heller 
ikke noget om, hvordan ophøret eller reduktionen af grøde-
skæringen på de udpegede strækninger forventes at påvirke 
fugtighedsforholdene på de omkringliggende arealer. 

Netop fordi grødeskæring i almindelighed har til formål at 
påvirke fugtighedsforholdene [i landbrugsmæssig sammen-
hæng: at forbedre afvandingstilstanden] omkring vandløbe-
ne, og fordi arealanvendelsen omkring vandløbene mange 
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steder er afhængig af, at der skæres grøde, er der især 
blandt landmænd og lodsejerne stor interesse for at vide, 
hvordan vand- og naturplanernes forslag til ophør eller re-
duktion af grødeskæringen kommer til at påvirke afvandings-
tilstanden og dermed den fremtidige arealanvendelse. 

Finansministeriet nedsatte ganske vist allerede i 2006 det 
såkaldte ”Godtfredsenudvalg”, der i 2007 fremkom med 
estimater af, hvor store arealer omkring vandløbene, der 
kunne forventes at miste omdriftmuligheden som følge af 
ophør af grødeskæring. Det var dengang forventningen, at 
ophør af grødeskæringen i gennemsnit vil føre til tab af om-
driftmuligheden på et areal svarende til 10x vandløbenes 
bundbredde. 

Der er siden offentliggørelsen af udvalgets rapport kun gen-
nemført ganske få undersøgelser af, om estimatet af de på-
virkede arealers størrelse holder stik. Det er derfor ikke mu-
ligt blot at anvende udvalgets estimat til at forudsige de ge-
nerelle afvandingsmæssige konsekvenser af forslaget om op-
hør eller reduktion af grødeskæringen i op mod 7.300 km 
vandløb. Og det er slet ikke muligt på grundlag af udvalgets 
estimat at forudsige de afvandingsmæssige konsekvenser 
omkring det enkelte vandløb. 

Uagtet at regeringen i Grøn Vækst har besluttet, at de berør-
te jordejere skal kompenseres for det tab, som en ændret 
afvandingstilstand måtte medføre, er der især blandt land-
mændene mange, der efterspørger mere konkret viden om 
konsekvenserne af den foreslåede ændring af grødeskærin-
gen. 

Landbrug & Fødevarer har i forbindelse med høringen af 
vandplanerne anmodet Orbicon | Leif Hansen A/S om at gen-
nemføre nogle af de efterspurgte konsekvensanalyser for på 
den måde bedre at kunne danne sig et overblik over nogle af 
konsekvenserne af vand- og naturplanerne i forhold til land-
brugsinteresserne. 
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Denne rapport er den første af i alt tre rapporter, der be-
skæftiger sig med konsekvenserne af ophør eller reduktion af 
grødeskæringen. De to øvrige rapporter er:”2. Dræntekniske 
konsekvenser af ændret grødeskæring belyst gennem et 
konkret eksempel - Elvedgårdsafløbet”, der beskæftiger sig 
med de dræntekniske konsekvenser, der kan være forbundet 
med ændret vedligeholdelse og deraf følgende højere vand-
stande i vandløbene og ”3. Konsekvensanalyser af ændret 
grødeskæring i 3 udvalgte vandløb”, der beskriver analyserne 
af afvandingsforholdene og resultaterne heraf i og omkring 3 
vandløb, der er udpeget til ændret grødeskæring. 

Rapporten tilsigter at give en lettilgængelig redegørelse for, 
hvilke faktorer, der er bestemmende for fugtighedsforholde-
ne på arealerne omkring vandløb, og for, hvordan man på 
grundlag af viden om vandløbenes fysiske tilstand, viden om 
terrænforholdene omkring vandløbene, viden om mængden 
af vand, der løber i vandløbene og måden, der skæres grøde 
på, kan regne sig frem til, hvordan fugtighedsforholdene vil 
være ved forskellige vandføringer og ved forskellige grøde-
skæringspraksisser. 
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3 HVAD BESTEMMER FUGTIGHEDSFORHOLDENE OM-
KRING VANDLØB? 

Fugtighedsforholdene eller – set med lodsejerøjne - afvan-
dingstilstanden omkring vandløb er i udstrakt grad bestemt 
af vandløbenes vandføringsevne, det vil i praksis sige vand-
standen i vandløbene. Derfor vigtigheden af grødeskæring, 
idet grødeskæring er det vigtigste virkemiddel til at sænke 
vandstanden i sommerhalvåret, dvs. i grødens vækstperiode.  

Men derudover er vandføringens størrelse og variation samt 
terrænforholdene omkring vandløbene af stor betydning, 
hvortil naturligvis kommer betydningen af afvandingsfrem-
mende foranstaltninger som grøfter og dræn. 

Dette afsnit giver en kortfattet redegørelse for de faktorer, 
der er bestemmende for vandstandsforholdene i og fugtig-
hedsforholdene omkring vandløb. 

3.1 Grøden får vandstanden til at stige 

Ordet ”grøde” er en fællesbetegnelse for de planter, der vok-
ser i vandløb. Både dem, der vokser vanddækket ude i van-
det eller oprette langs bredderne, og dem, der vokser over 
vandet, på vandløbenes brinker, se figur 3.1. 

Det kan umiddelbart være vanskeligt at forstå de mekanis-
mer, der får vandstanden i vandløb til at stige, når grøden i 
sommerperioden vokser op og danner veludviklede bevoks-
ninger i vandløbene. 

Ét aspekt er naturligvis, at grøden har et volumen, og derfor 
fylder op i vandløbene. Og på samme måde som vandstan-
den stiger, hvis man nedsænker en genstand i et bæger 
vand, får også en stigende mængde (volumen) grøde vand-
standen til at stige i vandløb. Men det er ikke grødens egen 
volumen, der er den betydende årsag til, at vandstanden sti-
ger. Grødens egen volumen er nærmest uden betydning. 

Den helt afgørende årsag er, at grøden bremser vandets frie 
løb. Denne opbremsning af vandet [læs: nedsættelse af 
vandhastigheden] skyldes, at når strømmende vand bevæger 
sig hen over faste overflader, opstår der gnidningsmodstand, 
som får vandhastigheden til at aftage.  

 
Landbrug & Fødevarer 2011 
Konsekvensanalyser af ændret grødeskæring i vandløb. 
1. Koncept for beregning af ændrede fugtighedsforhold omkring vandløb ved 
ændret grødeskæring.  13/86 
 



 

 Figur 3.1. Eksempler på grøde i vandløb. Øverste billede viser et mellemstort vandløb med 
en veludviklet undervandsvegetation på vandløbets bund. Nederste billede viser et lille 
vandløb med veludviklet, opret kantvegetation langs bredderne og høj græs- og urtevege-
tation på brinkerne. 
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Det gælder i almindelighed, at jo glattere de overflader er, 
som det strømmende vand skal passere hen over, desto 
mindre er gnidningsmodstanden og hastighedsnedsættelsen. 

Man skulle på den baggrund tro, at glatte vandløbsplanter ik-
ke giver nogen stor gnidningsmodstand, men det gør de alli-
gevel i kraft af de tilsammen meget store overflader, som 
blade og stængler danner. Det gælder nemlig også, at jo 
større overflader, det strømmende vand er i kontakt med, 
desto større er den samlede gnidningsmodstand. 

Grunden til at nedsat vandhastighed for en given vandføring 
skaber højere vandstand er, at når vandet på grund af grø-
den begynder at strømme langsommere, så vil det bagfra 
kommende vand forsøge at løbe uden om den forhindring, 
som det langsomtstrømmende vand udgør. Men så længe 
vandspejlet ligger lavere end vandløbets overkant, vil vandet 
ikke kunne løbe uden om, men er tvunget til at løbe hen over 
forhindringen, dvs. det mere langsomtflydende vand. 

Den stigende vandstand opstår, fordi grødens sænkning af 
vandhastigheden ikke påvirker vandføringen – det er stadig 
den samme mængde vand, der skal passere. Og jo lavere 
vandhastigheden er, desto større gennemstrømningsareal 
kræves der for at den samme mængde vand kan passere. 

Når vandspejlet når op over vandløbets overkant, får vandet 
mulighed for at løbe uden om frem for hen over forhindrin-
gen, og der sker oversvømmelse af de vandløbsnære arealer. 

En anden væsentlig årsag til at grøden bevirker øgning af 
vandstanden, er den turbulens, som grødens blade og 
stængler forårsager. Turbulens betyder også nedsættelse af 
vandhastigheden, og er derigennem også med til at forårsa-
ge øget vandstand. 
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Vandføring, vandhastighed og gennemstrømningsareal 
 
Sammenhængen mellem vandføring, vandhastighed og gennem-
strømningsareal kan beskrives ved følgende simple ligning: 
 
Q = A * v, hvor 

Q = vandføringen (m3/s) 
A = gennemstrømningsarealet (m2) 
v = middelhastigheden (m/s) i gennemstrømningsarealet (= area-

let af det tværsnit, hvori der strømmer vand) 

Ligningen siger i al enkelhed, at mængden af vand, der kan 
strømme igennem et bestemt gennemstrømningsareal, er ligefrem 
proportional med middelvandhastigheden. Jo større vandha-
stighed, desto større vandtransport (vandføring) i gennemstrøm-
ningsarealet. 

Man kan omskrive ligningen til: 

A = Q/v, 

Dette udtryk siger, at der for en given vandføring kræves et større 
gennemstrømningsareal, hvis vandhastigheden falder. 

 

 

I vandløb er gennemstrømningsarealet nedadtil afgrænset af bun-
den og til siderne af kanter og brinker. Det betyder, at så længe 
der ikke er overløb, kan gennemstrømningsarealet kun øges opad-
til, det vil sige ved at vandstanden stiger op mod vandløbets over-
kant. 

Det er den fysisk-matematiske forklaring på, at vandstanden sti-
ger, når grøden nedsætter vandhastigheden. 
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Situationen i vandløb har flere lighedspunkter med situatio-
nen på arealer med læhegn. Disse har til formål at reducere 
vindhastigheden og fungerer bedst, når de har et forholdsvis 
højt hulareal. Sidstnævnte hænger sammen med, at man får 
den største reduktion af vindhastigheden ved at lade de 
strømmende luftmasser komme i kontakt med så store over-
flader som muligt. Denne reduktion af vindhastigheden nær-
mest jorden tvinger store dele af de strømmende luftmasser 
til at passere hen over toppen af læhegnet frem for gennem. 
Hvilket beskytter jordoverfladen mod ødelæggende høje 
vindhastigheder og mindsker den ødelæggende jordfygning. 

Kunne man se de strømmende luftmasser, ville man opleve 
et strømningsbillede med store lighedspunkter med strøm-
ningsbilledet i vandløb: de luftmasser [vandmasser], der på 
grund af læhegnet [grøden] nedbremses, tvinger de øvrige, 
fritstrømmende luftmasser [vandmasser] til at passere hen 
over toppen af læhegnet [grøden], det vil sige højere oppe 
over jorden [vandløbsbunden]. 

3.2 Grødeskæring får vandstanden til at falde 

I og med at stigende mængde grøde for en given vandføring 
bevirker højere vandstand, er det forholdsvis nemt at forstå, 
at faldende mængde grøde som følge af grødeskæring bevir-
ker faldende vandstand: grøden mindsker vandhastigheden, 
og grødeskæring øger vandhastigheden. 

Det er imidlertid ikke bortskæring af alle dele af grøden, der 
har samme effekt på vandstanden. Selv i lige kanaler løber 
vandet i bugtede spor – strømrenden(-erne), hvilket betyder, 
at vandtransporten er størst i strømrenden(-erne). Det bety-
der videre, at nogle dele af grøden ”står mere i vejen” for det 
strømmende vand end andre dele. Eller sagt med andre ord: 
at nogle dele af grøden hindrer vandets frie løb mere end an-
dre dele. 

Man får derfor den største effekt af grødeskæring ved at 
bortskære grøden i strømrenden(-erne), og den begrænsede 
mer-effekt af også at bortskære grøden uden for strømren-
den gør, at man med fordel (ressourcemæssigt såvel som 
miljømæssigt) kan undlade grødeskæring uden for strømren-
den.  
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Det er denne viden om, hvor i vandløbene grødeskæringen 
har størst virkning, der har ført til brugen af strømrendeskæ-
ring som et vigtigt virkemiddel i den miljøvenlige grødeskæ-
ring. Og som gennem de senere årtier har sat lighedstegn 
mellem miljøvenlig grødeskæring og strømrendeskæring. 

3.3 Faktorer af betydning for fugtighedsforholdene om-
kring vandløb 

Fugtighedsforholdene omkring vandløb er nært koblet til og 
ofte bestemt af vandstanden i vandløbene. 

Denne sammenhæng er mest tydelig, når vandløbene går 
over deres bredder og oversvømmer de ånære arealer. Men 
sammenhængen er der også, når der ikke er oversvømmelse 
– i så fald korresponderer vandstanden i vandløbene blot 
med den ikke umiddelbart synlige, men for arealanvendelsen 
ikke mindre vigtige grundvandsstand i de ånære jorder. 

Ser man bort fra områder, hvor ikke blot vandløbene, men 
også specielle grundvandsforhold e.l. har indflydelse på fug-
tighedsforholdene (afvandingstilstanden), er disse især be-
stemt af tre faktorer: vandløbenes vandføringsevne, vandlø-
benes vandføring og terrænforholdene omkring vandløbene, 
jf. figur 3.2. 

 

Figur 3.2. Afvandingstrekanten, der illustrerer afvandingstilstanden 
(den grå trekant) som værende bestemt af tre primære faktorer: 
vandløbenes vandføringsevne og vandføring samt terrænforholdene 
omkring vandløbene. Idé efter Bent Lauge Madsens ”Vandløbstrekanten”, 
der beskriver de bestemmende faktorer for vandløbskvaliteten. 

Disse tre vigtigste bestemmende faktorer udmærker sig alle 
ved, at der for mange vandløbs vedkommende eksisterer da-
ta og viden, der gør det muligt at foretage beregninger og 

Vandføringsevne
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gennemføre analyser af sammenhængen mellem vandstan-
den i vandløbene og fugtighedsforholdene eller afvandingstil-
standen omkring disse. 

3.4 De tre bestemmende faktorer 

Det interessante ved afvandingstrekanten er, at afvandings-
tilstanden er bestemt af tre faktorer af vidt forskellig karak-
ter, og som man som forvalter og bruger af vandløbene har 
vidt forskellige muligheder for at øve indflydelse på. 

3.4.1 Vandføringen - den ukontrollerbare faktor 

Vandføringen i vandløb er i vid udstrækning bestemt af ned-
børen og grundvandstilstrømningen. Vandføringen er derfor 
en faktor, som man ikke eller kun i meget ringe grad har ind-
flydelse på. 

Vandføringen er dermed en faktor, hvis indflydelse på fugtig-
hedsforholdene eller afvandingstilstanden man i langt de fle-
ste tilfælde må indordne sig under. 

Det skal dog for fuldstændighedens skyld nævnes, at man 
kan påvirke effekterne af nedbør på vandføringen gennem 
etablering af regnvandsbassiner til forsinkelse af afstrømnin-
gen fra befæstede arealer, og at man kan benytte mindre 
følsomme dele af ådale til midlertidig magasinering1 af vand i 
tilfælde af store afstrømninger, og derigennem forhindre eller 
begrænse oversvømmelse af nedstrøms beliggende arealer. 

3.4.2 Vandføringsevnen – den regulerbare faktor 

I erkendelse af, at man i almindelighed ikke har nogen bety-
dende indflydelse på nedbørsforholdene, og dermed på vand-
føringen i vandløbene, fokuserede man allerede på et tidligt 
tidspunkt på mulighederne for at imødegå høje vandstande 
og oversvømmelser gennem både grødeskæring i og regule-
ring af vandløbene.  

Det har resulteret i, at hovedparten af de danske vandløb i 
dag henligger i en tilstand præget af regulering (kanalisering 

1 Det skal nævnes, at muligheden for magasinering af vand i ådale ofte er stærkt overvur-
deret. 
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og sænket vandløbsbund) og regelmæssig grødeskæring (el-
ler anden form for vedligeholdelse af vandføringsevnen). 

Og netop fordi de to andre faktorer i sammenligning med 
vandføringsevnen ikke kan påvirkes i betydende omfang, er 
der – og har i mange år været – stort fokus på grødeskærin-
gen, når der ønskes en bestemt afvandingstilstand eller ople-
ves problemer med opretholdelse af en bestemt afvandings-
tilstand. 

Stor vandføringsevne er til stede, når en given vandføring 
kan afledes gennem vandløbet ved lav vandstand, og lille 
vandføringsevne er til stede, når den samme vandføring i det 
samme vandløb afledes ved høj vandstand og giver anled-
ning høj fugtighed omkring vandløbene, måske endog over-
svømmelser.  

Vandføringsevne er i de fleste sammenhænge mest af alt et 
spørgsmål om vandstand. Det er for arealanvendelsen almin-
deligvis ikke af nogen særlig betydning, hvor meget vand, 
der løber i vandløbene, men det er generelt af meget stor 
betydning, hvor høj vandstanden er. 

Der er dog tilfælde, hvor også vandføringens størrelse har 
betydning. Mange vandløb kan nemlig godt have en meget 
lille vandføringsevne, uden at det giver problemer, blot vand-
føringen er lav. Og netop den situation er ikke ukendt i de 
mange vandløb, der har aftagende vandføring hen over 
sommermånederne, og som samtidig udvikler en tæt grøde, 
der skaber ringe vandføringsevne. Den ringe vandføringsev-
ne i sådanne vandløb bliver først et problem i det øjeblik, 
vandføringen stiger, hvad enten det sker i forbindelse med 
kraftige nedbørshændelser om sommeren eller ved den ge-
nerelle stigning i mængden af nedbør sidst på sommeren og 
hen over efteråret. 

Referencen for et vandløbs vandføringsevne er den vandfø-
ringsevne, som vandløbet har i grødefri tilstand. Når et vand-
løb er helt grødefrit, kan vandføringsevnen ikke forbedres 
gennem grødeskæring, og vandløbet har derfor sin maksima-
le vandføringsevne i den grødefrie tilstand.  

I den grødefrie tilstand er det primært bundhældningen, 
vandløbets dimensioner (tværsnitsarealet) og bundens belig-
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genhed i forhold til det omgivende terræn, der er bestem-
mende for vandføringsevnen: jo større bundhældning, desto 
større vandhastighed, og jo større vandhastighed, desto 
mindre gennemstrømningsareal, jf. afsnit 3.1. Videre gælder, 
at jo mindre gennemstrømningsareal, desto lavere vand-
stand, dvs. desto større vandføringsevne. 

Størrelsen af vandføringsevnen siger ikke i sig selv noget om 
vandføringsevnens betydning i henseende til fugtighedsfor-
holdene eller afvandingstilstanden på de ånære arealer. Hen-
ligger disse i udyrket naturtilstand, kan selv en lille vandfø-
ringsevne og oversvømmelser være uden problemer. Og om-
vendt: hvis de ånære arealer er i omdrift og anvendes til 
dyrkning af afgrøder, kan selv en mellemstor vandføringsev-
ne være problematisk. 

Den faktor, der i de fleste danske vandløb påvirker vandfø-
ringsevnen mest, er grøden, det vil sige de planter, der vok-
ser i vandløbsprofilet. 

Som allerede beskrevet, bremser grøden det strømmende 
vand og får vandstanden til at stige. Det betyder, at selvom 
vandføringen i mange vandløb er aftagende gennem det sene 
forår og hen over sommeren, så kan grøden bevirke, at 
vandstanden stiger og når maksimum i forbindelse med årets 
laveste vandføringer. I sådanne tilfælde vil en grødeskæring 
normalt have en tydelig effekt på vandføringsevnen (vand-
standen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Landbrug & Fødevarer 2011 
Konsekvensanalyser af ændret grødeskæring i vandløb. 
1. Koncept for beregning af ændrede fugtighedsforhold omkring vandløb ved 
ændret grødeskæring.  21/86 
 



Grødens vandspejlshævning vigtig for vandløbskvaliteten 

I henseende til ophør eller reduktion af grødeskæringen, som iføl-
ge vandplanerne har til formål at fremme målopfyldelsen, er det 
vigtigt at være opmærksom på, at grødens hævning af vandstan-
den er vigtig for vandløbenes miljøtilstand. 

Når vandføringen om sommeren falder til lavere værdier end om 
vinteren, ville vandstanden (vanddybden) i mange vandløb falde til 
kritisk lave niveauer for især fiskene, dersom grøden ikke samtidig 
bevirkede en øgning af vandstanden (vanddybden). Grødens 
vandstandshævninger er således med til at opretholde vandløbe-
nes egnethed som levesteder for fisk i perioder med lille vandfø-
ring. Nedenstående figur viser betydningen af vandføringens stør-
relse resp. grøden for vandstanden. 
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Sammenhængen mellem vandføringens størrelse (Q) og 
vandstanden (H) (vandføringsevnen) beskrives almindeligvis 
ved de såkaldte Q/H-kurver. 

Vandføringsevne og Q/H-kurver 

Q/H-kurverne er almindeligvis krumme kurver, hvilket betyder, at 
vandstanden for en given vandføringsevne [grødetilstand] ikke 
stiger lineært med stigende vandføring. De krumme kurver be-
skriver kun sammenhængen, så længe vandstanden er lavere end 
vandløbets overkant, dvs. så længe, der ikke sker oversvømmel-
se. 

Eksempel på sammenhængen mellem vandføringen (Q) og vand-
standen (H) i et vandløb med skiftende vandføringsevne. Den blå 
kurve beskriver sammenhængen i den grødefrie tilstand, hvor in-
gen grøde bremser vandets frie løb. Den grønne kurve beskriver 
sammenhængen i den grøderige tilstand, hvor grøden bremser 
vandets frie løb og bevirker en hævning af vandstanden. Mellem 
disse to kurver findes en uendelig mængde andre kurver, hvis be-
liggenhed er bestemt af mængden af grøde. Den røde kurve be-
skriver den vandføringsevne, der har kunnet opnås gennem grø-
deskæring. 

Den ikke-lineære sammenhæng skyldes flere forhold, bl.a. at 
grødens opbremsende virkning er aftagende med stigende vand-
føring, og at mange vandløbsprofiler i en eller anden grad er tra-
pez-formede, dvs. at bredden ved overkanten er større end 
bundbredden. 
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3.4.3 Terrænforholdene – den konstante faktor 

Terrænforholdene omkring vandløb udviser for landet som 
helhed stor stedlig variation, men er omkring de enkelte 
vandløb almindeligvis uforanderlige (stabile). Det vil sige, at 
terrænet omkring det enkelte vandløb ikke forandrer sig over 
tid, og derfor er den konstante faktor i forhold til de vands-
tandsvariationer, der finder sted i vandløbet og i jorderne 
omkring det. 

Sidstnævnte er dog en sandhed med modifikationer, idet der 
omkring mange vandløb, der gennemstrømmer tørvejorder, 
er sket – og stadig sker - endog meget betydelige terrænfor-
andringer. De er en følge af de sætninger, der er og har væ-
ret resultatet af dræning af de ånære arealer, reguleringen af 
vandløbene og den fortsatte grødeskæring. 
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4 FRA VANDFØRING TIL AFVANDINGSTILSTAND - DATA-
GRUNDLAGET 

Det forholder sig med beregninger af fugtighedsforholdene 
eller afvandingstilstanden omkring vandløb på samme måde 
som med alle andre beregninger: jo bedre data og jo mere 
viden beregningerne er baseret på, desto bedre og mere ret-
visende er analyserne og resultaterne. 

Dette afsnit beskriver, hvilke data, der er nødvendige for at 
kunne gennemføre beregninger af, hvordan forskellige vand-
førings- og grødeskæringsscenarier påvirker fugtighedsfor-
holdene eller afvandingstilstanden omkring vandløb.  

Afsnittet beskriver også, hvordan man ud fra vandføringsdata 
fra referencevandløb kan konstruere vandføringsdata for 
vandløb, hvori der ikke er foretaget målinger, herunder hvil-
ke konsekvenser det har for beregningernes kvalitet at base-
re dem på konstruerede frem for målte værdier. 

4.1 Vandføring og vandføringsmålinger 

Der er her i landet en lang tradition for at overvåge2 vandfø-
ringen i vandløb. 

Det betyder, at der for en del vandløbs vedkommende eksi-
sterer lange tidsserier med løbende (daglige) målinger af 
vandstanden og beregninger af daglige vandføringsværdier3 
på faste hydrometriske stationer, se figur 4.1. 

For andre vandløbs vedkommende eksisterer der kortere el-
ler mindre intensive tidsserier eller blot et antal måledata, 
indsamlet i en eller flere perioder af begrænset længde. 

For de fleste vandløbs vedkommende gælder imidlertid, at 
der ikke foreligger måledata eller bliver indsamlet sådanne. 
Problemet med manglende måledata er desværre stigende, 
idet antallet af målestationer er for nedadgående, og den hy-
drometriske overvågning har næppe i nyere tid været mindre 
omfattende, end den er i dag. 

2 Overvågning er i denne forbindelse et synonym for at foretage målinger eller beregninger 
af vandføringen. 
3 På hydrometriske stationer måles vandstanden, mens vandføringen beregnes på grund-
lag af de målte vandstande på målestationen samt kalibrering på grundlag af regelmæssi-
ge egentlige målinger af vandføringen ved hjælp af vingemåler e.l. I det følgende omtales 
den således beregnede vandføring som den ”målte” vandføring. 
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Figur 4.1. Eksempel på en tidsserie med målte vandspejlskoter og beregnede 
vandføringsværdier, tilvejebragt ved hjælp af en permanent hydrometrisk stati-
on, hvor der løbende måles vandstand. Bemærk, hvorledes der er proportionali-
tet mellem vandstand og vandføring i vinterhalvåret, mens det omvendte er til-
fældet i sommerhalvåret. Her bevirker grøden en meget markant øgning af 
vandstanden, således at sommervandstanden bliver meget høj trods lille vandfø-
ring. Vandstandskurven viser tydeligt effekterne af grødeskæring i juli, august 
og oktober. 

Hvad enten der er tale om vandløb uden målinger af vandfø-
ringen, eller der er tale om umålte vandløbsstrækninger i 
vandløb med hydrometriske stationer, er manglen på måle-
data er et problem, når man skal foretage beregninger af 
fugtighedsforholdene eller afvandingstilstanden. Men proble-
met kan løses – takket være de mange års hydrometriske 
overvågning og vidensopbygning. 

Man kan nemlig på grundlag af den løbende overvågning af 
vandføringen i visse vandløb foretage konstruktion af vandfø-
ringsdata i nærliggende eller lignende vandløb. Ligesom man 
på grundlag af viden om oplandenes størrelse kan foretage 
konstruktion af vandføringsdata for umålte strækninger i 
vandløb med hydrometriske stationer. 
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Har man daglige vandføringsværdier i et egnet reference-
vandløb, kan man på den måde beregne daglige vandføring-
sværdier i ethvert sammenligneligt vandløb eller på stræk-
ninger, hvori der ikke er foretaget målinger af vandføringen, 
se figur 4.2. 

Konstruerede vandføringsdata 

I vandløb og på strækninger, hvor man ikke har ”målte” vandfø-
ringsdata, må sådanne konstrueres på grundlag af måledata fra en 
station i det pågældende vandløb (referencestationen) eller fra en 
station i et nærliggende eller på anden vis sammenligneligt vand-
løb (referencevandløbet). 

I begge tilfælde tager beregningerne af de konstruerede data ud-
gangspunkt i den arealspecifikke vandføring på referencestationen 
eller i referencevandløbet. Den arealspecifikke vandføring er vand-
føringen pr. arealenhed i det opland, der er til referencestationen, 
typisk angivet i liter pr. sekund pr. kvadratkilometer (l/s/km2). 

I umålte vandløb og på umålte strækninger kan almindeligvis rela-
tivt nemt kortlægge det topografiske opland og beregne størrelsen 
af dette. Ved hjælp af den arealspecifikke afstrømning i reference-
vandløbet kan med derefter beregne vandføringen i det umålte 
vandløb. 

Har man eksempelvis daglige vandføringsværdier i referencevand-
løbet eller på referencestrækningen, kan man konstruere daglige 
vandføringsværdier i det umålte vandløb eller på den umålte 
strækning og på den måde skaffe sig en meget væsentlig del af 
datagrundlaget for beregning af de ændrede fugtighedsforhold i 
forbindelse med ændret grødeskæring. 

Findes der i vandløbet i undersøgelsesområdet målesteder, hvor 
der er foretaget en række (typisk 5-10) vandføringsmålinger, kan 
en vandføringstidsserie beregnes ved hjælp af den såkaldte QQ-
metode. 

For hver vandføringsmåling findes døgnmiddelvandføringen på en 
referencestation, og på grundlag af disse datasæt udføres en kor-
relationsanalyse.   

Er der kun små forskelle på oplandsarealerne og på afstrømnings-
rytmen, vil man finde en lineær sammenhæng mellem vandførin-
gerne på de to målesteder. Er forskellene store, vil man finde en 
ikke-lineær, eksempelvis logaritmisk, sammenhæng. 
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Figur 4.2. Eksempel på en konstrueret tidsserie med daglige vand-
føringsværdier i et vandløb eller på en strækning uden løbende 
”målinger” af vandføringen. Øverst er vist beregningsgrundlaget ved 
brug af oplandsarealet (oplandskorrektion) resp. QQ-princippet. Ne-
derst er vist de resulterende konstruerede vandføringskurver. De 
røde markeringer angiver målte vandføringer (vingemålinger) i for-
hold til de beregnede vandføringer. Afvigelsen mellem de to vandfø-
ringsberegninger skyldes med stor sandsynlighed, at det pågælden-
de vandløb har et større hydrologisk opland end det topografiske 
opland, hvorfor oplandskorrektionen underestimerer vandføringen. 
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”Blot” er det ikke muligt at beregne de tilhørende vandstan-
de, idet de afhænger af det pågældende vandløbs vandfø-
ringsevne [grødetilstand], som er ukendt. Man kan dog være 
heldig, at der som resultat af det løbende tilsyn med vandlø-
bet eksisterer aflæsninger af vandspejlskoten på vandstands-
skalaer. 

4.2 Valg af vandføringsdata til beregning af afvandingstil-
standen 

Tidsserier af vandføringsværdier – ”målte” såvel som kon-
struerede - er nødvendige for beregning af fugtighedsforhol-
dene eller afvandingstilstanden omkring vandløb. 

Sådanne tidsserier har desværre én væsentlig skavank: de 
viser, hvordan vandføringen har været i forgangen tid, mens 
spørgsmålet for mange mennesker for nærværende er, hvor-
dan fugtighedstilstanden eller afvandingstilstanden vil blive i 
fremtiden i forbindelse med ophør eller reduktion af grøde-
skæringen. 

Problemet er imidlertid, at man ikke kan forudse eller kon-
struere fremtidige vandføringsværdier. Man må derfor basere 
forudsigelserne af fremtidens fugtighedsforhold eller afvan-
dingstilstand på fortidens vandføringsdata. 

Det kunne umiddelbart lyde som lidet brugbar fremgangs-
måde, men den er ikke ulig fremgangsmåden i mange andre 
sammenhænge, hvor man kender fortiden og ønsker at vide 
noget om ændringer i fremtiden. 

Det reelle problem er imidlertid ikke så stort, idet opgaven 
mere består i at beskrive effekterne af forskellige former for 
grødeskæring ved et givet sæt af vandføringsdata, end den 
består i at forudsige fremtidens vandføringer. 

Fremgangsmåden er at antage, at den fremtidige vandføring 
– størrelsesmæssigt og variationsmæssigt - vil have stor lig-
hed med fortidens vandføring, set over en længere periode, 
eksempelvis 20 eller 30 år. 

Under den forudsætning vil man kunne basere sin analyse på 
fortidens data, og – på grundlag af tidsserier af vandførings-
data – beregne, med hvilken hyppighed eller sandsynlighed 
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og med hvilken varighed, bestemte fugtighedsforhold eller 
afvandingstilstande vil optræde ved forskellige former for 
grødeskæring, hvad enten der er tale om ophør, eller der er 
tale om reduktion eller anden form for omlægning. 

4.3 Vandføringsevne 

Begrebet ”vandføringsevne” anvendes til at beskrive et vand-
løbs evne til at bortlede vand. 

De data, der indgår i beskrivelse/beregning af vandførings-
evnen er følgende, jf. afsnit 4.1.: 

Fysiske vandløbsdata – længde og tværsnitsprofiler med til-
hørende oplysninger om vandspejlskoten, broer og andre be-
tydende bygværker. Disse data tilvejebringes typisk gennem 
opmåling og nivellement og skaber grundlag for følgende pa-
rametre: 

Tværsnitsareal 
Hydraulisk radius (se afsnit 5.1.) 
Bundhældning 
 
Beregninger af vandføringsevne, det vil især sige beregnin-
ger af vandstande eller vandspejlskoter, forudsætter således 
data, der beskriver vandløbenes fysiske tilstand. Og det gæl-
der som i andre sammenhænge, at jo bedre opmålingsdata, 
desto bedre beregningsresultater. 

Det skal nævnes, at vandløb, og herunder også deres fysiske 
tilstand, er dynamiske. Beskrivelserne af vandløbenes fysiske 
tilstand må derfor ikke være for gamle, hvis de skal danne 
grundlag for retvisende beregninger af fremtidige vandspejl-
skoter. Det er også vigtigt, at gennemførte forandringer af 
den fysiske tilstand, eksempelvis i form af vandløbsrestaure-
ring, er indeholdt i de fysiske vandløbsdata. 

 
4.4 Terrænforhold 

Der eksisterer i dag en digital højdemodel for hele landet, 
hvilket gør det muligt at foretage en deltaljeret beskrivelse 
og vurdering af terrænet omkring alle vandløbene i hele lan-
det, jf. figur 4.3. og figur 4.4. 
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Figur 4.3. Udsnit af den digitale højdemodel. Udsnittet viser terræn-
forholdene omkring et tilfældigt valgt vandløb, der er omgivet af en 
veldefineret ådal. Til sammenligning er vist det topografiske kort og 
luftfoto for samme område. 
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Figur 4.4. Udsnit af den digitale højdemodel. Udsnittet viser terræn-
forholdene omkring et tilfældigt valgt vandløb, der er omgivet af en 
ikke veldefineret ådal. Til sammenligning er vist det topografiske 
kort og luftfoto for samme område. 
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Begrebet ”digital højdemodel” dækker i al enkelhed over, at 
der for hver 1,6*1,6 meter kvadrat eksisterer en kote for ter-
rænhøjden (Dansk Vertikal Reference). 

Højdemodellen er tilvejebragt på grundlag af scanning af 
landarealerne fra fly, og den svarer reelt set til de tidligere 
nivellementer, blot med de to væsentlige forskelle: 1) ter-
rænmodellen dækker hele landet og 2) punkttætheden er 
langt større end den, nivellementer normalt er udført med. 

Til gengæld er nøjagtigheden på terrænkoten kun ca. 10 cm, 
hvilket er mindre end nøjagtigheden på de fleste nivellemen-
ter. Nøjagtigheden er dog tilstrækkelig til at gøre den digitale 
højdemodel fuldt anvendelig til beskrivelse og vurdering af 
fugtighedsforholdene omkring vandløb. Og den nemme ad-
gang til terrændata for hele oplande mere end opvejer i de 
fleste tilfælde ulemperne ved nøjagtigheden. 

Eksistensen af den digitale højdemodel giver en hidtil uset 
mulighed for at beskrive og analysere, hvordan vandstands-
forholdene i ethvert vandløb påvirker vandstandsforholdene 
på de vandløbsnære arealer, hvad enten der er tale om 
egentlige oversvømmelser, eller der er tale om grundvands-
spejlets beliggenhed i forhold til terrænoverfladen. 

Det skal dog nævnes, at modellen – alle kvaliteterne til trods 
– også er behæftet med visse begrænsninger. Det gælder så-
ledes, at eksisterende frit vandspejl på tidspunktet for scan-
ningen vil blive registreret som en fast terrænoverflade. Det 
betyder, at våde lavninger, vandhuller o.l. ikke fremstår som 
områder med frit vandspejl., med mindre man på grundlag af 
luftfotos afgrænser dem som områder med frit vandspejl. 
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5 FRA VANDFØRING TIL AFVANDINGSTILSTAND – BE-
REGNINGS- OG PRÆSENTATIONSVÆRKTØJER 

For at komme skridtet fra de grundlæggende data til bereg-
nede forudsigelser af fugtighedstilstanden eller afvandingstil-
standen har man brug for forskellige beregningsværktøjer. 

Et af disse værktøjer er den berømte Manning-formel, som er 
et matematisk udtryk, der beskriver vandføringen som funk-
tion af vandstanden, vandløbets dimensioner og bundhæld-
ning samt den modstand, det strømmende vand udsættes 
for, i vandløb primært fra grøden. 

Til at håndtere beregningerne har man brug for et computer-
baseret beregningsprogram, der kan håndtere de store 
mængder data, der almindeligvis indgår i beregningerne. Or-
bicon | Leif Hansens VASP er et sådant program, ved hjælp 
af hvilket man kan lave stationære beregninger af vandspejl-
skoter i vandløb, eller Mike-modellerne, ved hjælp af hvilke 
man kan lave dynamiske beregninger. 

Dette afsnit beskriver kort beregninger ved hjælp af VASP, 
ved hjælp af hvilket værktøj man hurtigt og nemt kan fore-
tage beregninger af vandspejlskoten i vandløb. 

5.1 Manningformlen 

Til beregning af vandhastigheden som funktion af vandløbe-
nes fysiske tilstand er der lang tradition for at benytte Man-
ningformlen, der er et matematisk udtryk med oprindeligt 
følgende udseende: 

v = M*R2/3*I1/2, hvor 

v = middelvandhastigheden (m/s) 
M = Manningtallet (m1/3/s) 
R = hydraulisk radius (m) 
I = vandspejlshældningen (dimensionsløs)4 
 
Idet Q = v*A [vandføringen (m3/s) er lig med den gennem-
snitlige vandhastighed (m/s) gange gennemstrømningsarea-
let (m2)] kan formlen omskrives til: 

4 I nogle sammenhænge anvendes bundhældningen i stedet for vandspejlshældningen. 
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Q = A*M*R2/3*I1/2, hvor 

Q = vandføringen (l/s) 
A = tværsnitsarealet (m2) 
M = Manningtallet (m1/3/s) 
R = hydraulisk radius (m) 
I = vandspejlshældningen (dimensionsløs) 
 
Det gælder således, at for konstant vandføring indebærer en 
nedsættelse af vandets hastighed en øgning af tværsnits-
arealet, hvilket for et givet vandløbstværsnit betyder en øg-
ning af vandstanden, jf. afsnit 3.1. 
 
Ovenstående ligninger giver imidlertid ikke et udtryk for 
vandstanden H (m), hvorfor denne vigtige parameter må be-
regnes indirekte. 
 
Beregning af vandstanden H (vandspejlskoten) 
 
De hydrauliske beregninger af vandstanden hviler alle på princip-
pet: stykkevis beregning af vandspejlet, uanset om vandløbets 
geometri er givet ved et (strækningsvis) fast tværprofil i forbindel-
se med jævnt bundlinjefald, eller om geometrien er givet ved op-
målte tværprofiler, imellem hvilke der sker en jævn overgang, og 
ingen tværprofiler er ens. 

Kernen i beregningsprocessen er en bestemmelse af vandspejlets 
forløb på delstrækningen mellem to naboprofiler. En sådan dels-
trækning benævnes som en "sektion". 

Beregningen af vandspejlets forløb inden for sektionen begynder i 
det nedre profil, hvor vandspejlskoten, vandføringen og Manning-
tallet skal kendes, og ender i det øvre profil. Beregningen udføres i 
skridt, hvis længde afpasses under hensyn til beregningsnøjagtig-
heden. 

Når beregningen er nået til sektionens øvre ende, og vandspejlsko-
ten i det øverste punkt er fundet, kan beregningen af næste sekti-
on begynde, idet vandspejlskoten i det nederste punkt af den nye 
sektion nu er kendt. 

Vandspejlsforløbet over en længere strækning, bestemmes således 
gennem en kæde af beregninger, der hver omfatter en sektion 
mellem to profiler, hvis geometri er givet enten ved opmåling, ved 
geometriske regulativbestemmelser eller ved projekterede dimen-
sioner og koter. 
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Manningformlen er erfaringsmæssigt vanskelig at gennem-
skue for de fleste. Det betyder, at langt de fleste mennesker 
– mange fagfolk inklusive - har vanskeligt ved at forstå, 
hvordan man kan omsætte de umiddelbart forståelige para-
metre ”vandføring”, ”tværsnitsareal” og ”vandspejlshæld-
ning” til de betydende parametre ”vandstand” og ”vandspejl-
skote”. 
 
For et givet vandløb afhænger vandstanden lige meget af 
vandføringen og Manningtallet. Det betyder, at en fordobling 
af vandføringen har samme effekt på vandstanden (vand-
spejlskoten) som en halvering af Manningtallet. 
 
 

5.1.1 Manningtallet 

Manningtallet er med dets usædvanlige dimension en meget 
vanskeligt forståelig parameter. 

Manningtallet er imidlertid blot et udtryk for et givet vand-
løbstværsnits evne til at føre vand. Og denne evne til at føre 
vand er grundlæggende et spørgsmål om vandhastigheden 
gennem vandløbstværsnittet (gennemstrømningsarealet). 

Manningtallet siger derfor noget om vandhastigheden – jo 
større Manningtal, desto højere vandhastighed. Og jo større 
vandhastighed i gennemstrømningsarealet, desto større 
vandføringsevne. 

I afsnit 3.1. er det beskrevet, hvorledes grøden bremser 
vandets frie strømninger og derigennem nedsætter vandha-
stigheden. I det lys er det ikke svært at forstå, at jo mere 
grøde, der er i et vandløb, desto lavere er Manningtallet. 

Manningtallet er således en stærkt varierende parameter, der 
antager de højest mulige værdier i det grødefrie vandløb, 
hvor kun bundens og sidernes beskaffenhed er bestemmende 
for opbremsningen af det strømmende vand. Omvendt anta-
ger Manningtallet de laveste værdier i det grødefyldte vand-
løb, hvor tværsnitsprofilet er rigt på genstande (grødens bla-
de og stængler), der bremser vandets frie løb og nedsætter 
vandhastigheden. 
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Det grødefrie vandløb har typisk Manningtal i størrelsesorde-
nen 20-25, mens grødefyldte vandløb kan have så lave Man-
ningtal som 5-7, ved særlig tæt grødevækst endog lavere. 

Når man skærer grøde, øger man således Manningtallet og 
skaber derved grundlag for en mere uhindret vandgennem-
strømning (højere vandhastighed) i det eller de spor (gen-
nemstrømningsareal(er)), hvori man har bortskåret grøden. 
Og da højere vandhastighed betyder større vandføringsevne 
(større vandtransport gennem et givet tværsnit), vil en grø-
deskæring for en given vandføring betyde faldende vand-
stand, idet øget vandhastighed mindsker det nødvendige 
gennemstrømningsareal. Eller for en given vandstand betyde, 
at der kan transporteres mere vand gennem vandløbet. 

5.2 Beregningsværktøjet VASP 

VASP er et værktøj, der kan anvendes til at gennemføre sta-
tionære beregninger af vandspejlskoten i vandløb. 

Stationære beregninger betyder, at resultaterne er gældende 
for et bestemt sæt af forudsætninger, heriblandt bestemte 
vandføringer. Når man laver stationære beregninger, forud-
sætter man, at de beregningsmæssige forudsætninger er 
uforanderlige i en periode af en vis længde. 

5.2.1 Brug af differentieret Manningtal 

Når man skærer grøde, ændrer man Manningtallet – ved mil-
jøvenlig grødeskæring typisk kun på en del af vandløbets 
bundflade, nemlig i strømrenden. 

Desværre kender man almindeligvis ikke det resulterende 
Manningtal for hele tværsnitsprofilet, og det gør det vanske-
ligt at vurdere indsatsen i forhold til behovet. 

I et forsøg på at skabe et bedre redskab til beregning af 
vandføringsevne i en strømrende med en given bredde, eller 
til at dimensionere strømrender mere velbegrundet, har Or-
bicon | Leif Hansen udviklet beregningsværktøjet VASP, såle-
des at man kan beregne et vandløbs vandføringsevne under 
anvendelse af ét Manningtal i strømrenden, og et andet for 
de bundflader, der omgiver strømrenden, se figur 5.1. 

 
Landbrug & Fødevarer 2011 
Konsekvensanalyser af ændret grødeskæring i vandløb. 
1. Koncept for beregning af ændrede fugtighedsforhold omkring vandløb ved 
ændret grødeskæring.  37/86 
 



 
 
Figur 5.1. Oversigt over princippet ved brug af differentieret Man-
ningtal. ”Differentieret” betyder i denne sammenhæng, at der an-
vendes ét Manningtal for strømrenden og et andet Manningtal for 
bundfladerne omkring strømrenden. Figuren viser en typisk Man-
ningtalsfordeling efter grødeskæring i strømrende. Før grødeskæ-
ring var Manningtallet 8 i hele tværsnittet, men bliver gennem grø-
deskæring i strømrenden øget til 15 i denne, og forbliver uændret 
omkring strømrenden. 

Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at man kan anvende 
erfaringstal for Manningtallet eller bedre, målte/beregnede 
værdier, for både de uskårne og de skårne dele af bundfla-
den. 

5.2.2 Grødemodel 

En grødemodel er en model, der på baggrund af sammenhø-
rende måledata for vandføring og vandstand beskriver det 
tilhørende Manningtal. 

Etablering af en grødemodel forudsætter således sammenhø-
rende målinger af vandføring og vandstand, dvs. data, der 
typisk indsamles i vandløb med faste hydrometriske stationer 
med daglige vandstandsmålinger og vandføringsberegninger. 

På sådanne stationer vil man kunne beregne daglige Man-
ningtal, hvilket giver mulighed for på den ene side at beskri-
ve grødens udvikling i henseende til reduktion af vandha-
stigheden, og på den anden side at beskrive effekten af grø-
deskæring på Manningtallet. 

        
       

    

St .  5004

0. 0 0. 5 1. 0 1. 5 2. 0 2. 5 3. 0 3. 5 4. 0 4. 5
4. 0

4. 5

5. 0

5. 5

M = 15 M = 8 M = 8 

 
Landbrug & Fødevarer 2011 
Konsekvensanalyser af ændret grødeskæring i vandløb. 
1. Koncept for beregning af ændrede fugtighedsforhold omkring vandløb ved 
ændret grødeskæring.  38/86 
 



 

Grødemodel 

Opstilling af en grødemodel indebærer, at man på en station med 
daglige målinger af vandstanden og beregninger af vandføringen 
foretager beregninger af de daglige Manningtal. Det giver mulig-
hed for at beskrive, hvorledes forskellige former for grødeskæring 
påvirker den naturlige, grødebetingede sæsonudvikling af Man-
ningtallet. Og mulighed for på den baggrund at beregne, hvorledes 
grødeskæring påvirker vandstanden. 

Grødemodellens validitet kontrolleres typisk ved at sammenholde 
de beregnede vandstandssænkninger med de faktisk opnåede 
vandstandssænkninger ved grødeskæring. 
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En sådan grødemodel kan, især hvis man til data knytter op-
lysninger om grødens sammensætning og tilstand og oplys-
ninger om grødeskæringen, anvendes til at beskrive karakte-
ristiske Manningtal for forskellige typer af grøde på forskelli-
ge udviklingsstadier, og til at beskrive Manningtallet i strøm-
render gennem forskellige typer af grøde. 

5.3 GIS-værktøjer 

GIS-programmer som MapInfo og ArcGIS er vigtige værktø-
jer til analyse og præsentation af de beregnede fugtigheds-
forhold eller den beregnede afvandingstilstand. Fugtigheds-
forholdene kan ved hjælp af GIS-programmerne visualiseres 
og præsenteres med forskellige typer af kort eller luftfotos 
som baggrund. 

Med topografiske kort som baggrund kan man visualisere 
fugtighedsforholdene i forhold til topografiske elementer som 
vandløb, veje, bygninger osv. Med luftfotos som baggrund 
kan man visualisere fugtighedsforholdene i forhold til land-
skabselementer, der kun kan ses på luftfotos, eksempelvis 
træer og buske samt naturindholdet på de ånære arealer. 

Ved at addere information om beliggenheden af markskel, 
markblokke, ejendomsskel, ejerlav, pumpelag osv. samt in-
formation om beliggenheden af drænsystemer, kan man ved 
hjælp af GIS-værktøjerne relatere fugtighedsforholdene til de 
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ejendomsmæssige, forvaltningsmæssige og dræntekniske 
forhold langs vandløbene. 

Endelig kan man på baggrund af kort over arealanvendelsen 
vise, hvorledes de fremtidige fugtighedsforhold resp. den 
fremtidige afvandingstilstand forventes at komme til at på-
virke arealanvendelsen på de enkelte marker. 

Det skal afslutningsvis nævnes, at GIS-værktøjerne naturlig-
vis også kan anvendes til at visualisere og analysere konse-
kvenserne af ændrede fugtighedsforhold for de naturarealer, 
der ligger langs mange vandløb. Der er en særlig grund til at 
nævne denne mulighed her, nemlig at god naturtilstand i fle-
re af de ånære naturtyper, eksempelvis tidvis våde enge og 
rigkær, er afhængig af en regelmæssig ekstensiv landbrugs-
mæssig udnyttelse i form af enten kreaturgræsning eller hø-
slæt.  
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6 FRA VANDFØRING TIL FREMTIDIGE FUGTIGHEDSFOR-
HOLD - FREMGANGSMÅDEN 

Dette kapitel beskriver, hvorledes man på grundlag af data 
og viden om vandløbenes vandføringsevne, vandløbenes 
vandføring og terrænforholdene omkring vandløbene ved 
hjælp af beregningsværktøjet VASP kan regne sig frem til, 
hvorledes fugtighedsforholdene eller afvandingstilstanden 
omkring vandløbene vil være ved forskellige vandføringer og 
ved forskellige vandføringsevner, sidstnævnte især bestemt 
af grøden og grødeskæringen. 

Kapitlet beskriver således trin for trin, hvorledes man kan be-
regne og vurdere de fugtighedsmæssige eller afvandings-
mæssige konsekvenser af et fuldstændigt ophør af grøde-
skæringen eller en reduktion af denne. Kapitlet redegør også 
for, hvilke data beregningerne skal eller kan baseres på. 

6.1 Udgangssituationen 

I og med at der ikke findes hydrometriske stationer i flertal-
let af de vandløb og strækninger, der er udpeget til ophør el-
ler ændring af grødeskæringen, vil man i langt de fleste til-
fælde være nødsaget til konstruere de vandføringsdata, som 
beregningerne af fugtighedsforholdene skal baseres på. 

Beregning af vandstanden i et umålt vandløb eller på en 
umålt strækning tager altid udgangspunkt i de målte vand-
stande i vandløb med hydrometriske stationer og de på 
grundlag heraf beregnede vandføringer og sker i følgende 
trin: 

• målte daglige vandstande på den hydrometriske station i valgte 
referencevandløb eller på valgte referencestrækning 

• beregnede daglige vandføringer på den hydrometriske station i 
valgte referencevandløb eller på valgte referencestrækning 

• beregnede arealspecifikke daglige afstrømninger i valgte refe-
rencevandløb eller på valgte referencestrækning 

• beregning af daglige vandføringer (konstruerede vandførings-
data) i umålte vandløb på grundlag af oplandsarealet til de 
umålte stationer og de arealspecifikke afstrømninger på refe-
rencestationen 

• Omsætning af de konstruerede daglige vandføringsværdier til 
daglige vandstande resp. vandspejlskoter på grundlag af fysi-
ske vandløbsdata og skønnede eller modellerede Manningtal. 
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• Beregning af karakteristiske vandstande resp. vandspejlskoter i 
umålte vandløb eller på umålte strækninger. 

• Omsætning af karakteristiske vandstande resp. vandspejlskoter 
til karakteristiske fugtighedsforhold omkring umålte vandløb el-
ler på umålte strækninger. 

6.2 Trin 1 – tilvejebringelse og klargøring af data 

Første trin i beregningerne af fugtighedsforholdene er tilveje-
bringelse og klargøring af de nødvendige data. Denne tilsy-
neladende trivielle del af den samlede opgave er vigtig, idet 
den skal sikre at alle data er af bedst mulig kvalitet, at de er 
kvalitetssikret og at de er afstemt i forhold til hinanden. Så-
ledes at de beregnede fugtighedsforhold og ændringerne 
heraf alene er behæftet med den indbyggede usikkerhed, og 
ikke med fejl i datagrundlaget. 

6.3 Trin 2 – valg af Manningtal 

Valget af Manningtallet er, som det fremgår af ovenstående, 
af allerstørste betydning for omsætningen af konstruerede 
vandføringsværdier til vandstande, og dermed for resultater-
ne af beregningerne af de ændrede fugtighedsforhold eller 
den ændrede afvandingstilstand.  

Det gælder både, hvis der er tale om ophør af grødeskærin-
gen, og hvis der er tale om en fortsat, men reduceret eller på 
anden vis ændret grødeskæring. I og med at grødeskæ-
ring påvirker Manningtallet, er Manningtallet den vig-
tigste stilleskrue, når konsekvenserne af ophør eller 
ændring af grødeskæringen skal beregnes. 

Valget foretages ideelt set på grundlag af ”målte” vandførin-
ger og vandstande og en deraf udledt grødemodel for det 
pågældende vandløb. 

I det fleste vandløb er man imidlertid henvist til at benytte 
erfaringstal, og i tilfælde af fortsat grødeskæring vil brugen 
af differentieret Manningtal være en fordel, idet det er mere 
sikkert at ”gætte” på Manningtallet i henholdsvis uden for st-
rømrenden end at skulle ”gætte” på det gennemsnitlige Man-
ningtal, som opstår i forbindelse med grødeskæring. 

Selvom ”gættede” eller skønnede Manningtal lyder som me-
get usikre, så er faktum dog, at gættene eller skønnene er 
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baseret på den store viden og erfaring, der bl.a. ligger i den 
hydrometriske database. Derfor er ”gættene” almindeligvis 
ganske kvalificerede. 

Det skal dog nævnes, at forudsætningen for at foretage kva-
lificerede gæt er, at man har viden om grøden, det vil sige 
artssammensætningen og mængden. Ideelt set skal man og-
så have viden om hidtidige grødeskæringspraksis og effek-
terne af denne på vandstanden. 

6.4 Trin 3 – fra Manningtal til vandspejlskote i vandløbet 

Skridtet fra Manningtallet til vandspejlskoten i vandløbet ta-
ges ved hjælp af beregningsprogrammet VASP, og er dermed 
det umiddelbart mindst gennemskuelige, idet det indebærer 
de teknisk komplicerede beregninger ved hjælp af Manning-
formlen. 

Fordi man ikke kan se og gennemskue regneprocesserne, 
påkalder dette skridt i den samlede proces sig ofte en vis 
skepsis.  

Det er fuldt forståeligt, men det skal anføres, at uanset om 
der anvendes beregningsprogrammet VASP eller det mere 
komplicerede og datatunge program Mike 11, så er der stor 
erfaring med brugen af disse værktøjer, og der er stor nøjag-
tighed på beregningsresultaterne, forudsat at disse er base-
ret på gode data og tilvejebragt af erfarne brugere. 

6.4.1 Ophør af grødeskæring 

Det er i realiteten umuligt på langt sigt at forudsige grødeud-
viklingen i et vandløb, hvor praksis skifter fra regelmæssig til 
ingen grødeskæring. Det skyldes, at både grødens sammen-
sætning og ofte også grødemængden og strukturen i grøden 
er påvirket af grødeskæringen. Derfor vil disse parametre 
uvægerligt ændre sig, hvis der sker ophør af grødeskærin-
gen. Jo mere omfattende grødeskæringen har været, desto 
større forandringer af grøden kan der i almindelighed forven-
tes i forlængelse af en ændret grødeskæring. 

På kort sigt vil det være rimeligt at tage udgangspunkt i den 
grødetilstand og det Manningtal, der hidtil har været umid-
delbart forud for grødeskæring. Man kan være heldig, at der 
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eksisterer grundlag for at estimere dette Manningtal ved 
hjælp af en databaseret grødemodel, men ellers må man 
skønne Manningtallet ud fra viden om grødens sammensæt-
ning, struktur og mængde5. 

6.4.2 Ændret grødeskæring 

I forbindelse med en ændring af grødeskæringen er frem-
gangsmåden som udgangspunkt den samme som ved ophør 
af grødeskæring. Blot skal der i forbindelse med den vedtag-
ne fortsatte grødeskæring vælges et Manningtal, der er re-
præsentativt for den eller de strømrender, der skæres i, og 
hvis dimensioner man på forhånd har fastlagt under hensyn-
tagen til den forbedring af miljøtilstanden, som ændringens 
skal bidrage til. 

6.5 Trin 4 – beregning og valg af karakteristiske vand-
spejlskoter 

Det er ved beregningerne af vandspejlskoten i vandløbene og 
de efterfølgende beregninger af fugtighedsforholdene om-
kring vandløbene af afgørende betydning, hvilke data og for-
udsætninger der lægges til grund for beregningerne. 

6.5.1 Beregning af karakteristiske vandspejlskoter 

Beregninger af vandstande tager udgangspunkt i de bereg-
nede daglige vandføringer, som ved hjælp af beregnings-
værktøjet VASP omsættes til daglige vandstande (vandspejl-
skoter) under anvendelse af de Manningtal, der afspejler 
grødetilstanden og de forskellige grødeskæringsscenarier. På 
den måde får man etableret tidsserier af daglige vandspejl-
skoter. 

 

 

 

5 Det er forventningen, at der for mange vandløbs vedkommende ikke foreligger detaljere-
de oplysninger om grødens sammensætning og mængde. Det stiller – i lyset af Manning-
tallets afgørende betydning – beregningerne af de ændrede fugtighedsforhold overfor et 
meget stort usikkerhedsmoment. Og taler for, at man forud for iværksættelse af beregnin-
ger af de ændrede fugtighedsforhold indsamler så megen viden som muligt om grøden på 
de strækninger, hvor der forventes at skulle ske ændringer af grødeskæringen. 
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Karakteristiske vandføringer vs. karakteristiske vandspejl-
skoter 

Det kan umiddelbart synes som et spørgsmål af rent akademisk 
karakter, hvorvidt man på grundlag af ”målte” vandføringer skal 
beregne karakteristiske vandføringer og på den baggrund beregne 
de fremtidige fugtighedsforhold. Eller om man på grundlag af de 
”målte” vandføringsværdier skal foretage beregning af de tilhøren-
de vandstande, og på den baggrund foretage beregning af karak-
teristiske vandspejlskoter ved forskellige former for grødeskæring, 
herunder ophør af grødeskæringen. 

Men i og med interessen mere samler sig om vandstande og vand-
spejlskoter end om vandføringer, er det vurderingen, at det både 
er mest relevant og beregningsmæssigt mest korrekt at beregne 
eksempelvis daglige middelvandspejlskoter og på den baggrund 
beregne karakteristiske vandspejlskoter, eksempelvis middelkoter, 
mediankoter, maksimumskoter osv. for de relevante perioder. 

Denne fremgangsmåde giver tilmed den fordel, at man let kan vi-
sualisere, hvorledes vandspejlskoten varierer i forhold til de vand-
spejlskoter, der anses for kritiske i forhold til arealanvendelsen. Og 
man kan tilsvarende let illustrere, hvor hyppigt og hvor meget de 
kritiske vandstande vil være overskredet. 

 

Det er imidlertid ikke de daglige vandstande, der er relevante 
i henseende til arealanvendelsen omkring vandløbene, men 
derimod en eller flere statistiske størrelser, der indeholder in-
formation om vandspejlskoten, sandsynligheden for at den 
pågældende vandspejlskote forekommer samt også informa-
tion om, hvor mange dage den pågældende vandspejlskote i 
gennemsnit vil være overskredet og om, hvordan overskri-
delserne er fordelt (antallet af perioder med overskridelser 
og længden af disse).  

6.5.2 Valg af periode 

Valget af de data, som beregningerne skal baseres på, beror 
i udstrakt grad på, for hvilken periode af året, beregningerne 
skal være gældende. 
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Kriterier for valg af karakteristiske vandstande resp. vand-
spejlskoter og relevante perioder 
 
I henseende til arealanvendelsen omkring vandløb er det i tilfælde 
af omdrift og dyrkning af afgrøder relevant at fokusere på fugtig-
hedsforholdene over hele året, men i henseende til fugtighedsfor-
holdene som funktion af grødeskæring vil det i almindelighed kun 
være relevant at fokusere på sommerperioden, der i denne sam-
menhæng kan defineres som perioden maj-september eller en del 
heraf. 
 
Den største faglige udfordring består herefter i at identificere den 
eller de karakteristiske vandstande/vandspejlskoter, der giver den 
bedste beskrivelse af fugtighedsforholdene i forhold til arealanven-
delsen. 
 
En forespørgsel hos Videncentret for Landbrug viser, at det af hen-
syn til såvel afgrødernes trivsel som til jordbearbejdningen og 
færdslen med tunge maskiner på dyrkede arealer som hovedregel 
er problematisk, hvis afvandingsdybden i sommerperioden reduce-
res til mindre end idealniveauet (120 cm) i perioder af mere end 5 
døgns varighed. 
 
For ikke-dyrkede arealer, der anvendes til høslæt eller græsning, 
gælder mindre restriktive krav til afvandingsdybden og formodent-
lig også til varigheden af vandspejlskoter over idealniveauet. Den 
ideelle afvandingsdybde for ånære arealer uden for omdrift er ikke 
defineret, men kan tentativt sættes til 50-75 cm, svarende til fug-
tig (kultur)eng. Naturenge vil typisk være mere fugtige og kræve 
et højere vandspejl i sommerperioden (afvandingsdybde 25-50 cm 
eller mindre). 
 
For ånære arealer uden for omdrift er det vurderingen, at der kan 
tåles længerevarende perioder med vandspejlskoter over idealni-
veauet. Den kritiske periodelængde kan tentativt sættes til 10 
døgn. 
 

  

6.5.3 Valg af karakteristiske vandspejlskoter 

Den mest simple karakteristiske værdi er middelvandspejl-
skoten for den relevante periode, beregnet på grundlag af en 
passende lang tidsserie af vandspejlskoter. Beregninger ba-
seret på gennemsnittet vil, som betegnelsen antyder, sige 
noget om de gennemsnitlige fugtighedsforhold eller den gen-
nemsnitlige afvandingstilstand i den eller de valgte perio-
de(r). 
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Gennemsnittet har som karakteristisk vandspejlskote den 
svaghed, at værdien i tilfælde af stor spredning på de daglige 
vandstande kan dække over hændelser, der kan være kriti-
ske i relation til arealanvendelsen. 

Mere informativ er medianvandspejlskoten i den relevante 
periode, idet medianværdien siger noget om den hyppighed, 
hvormed værdien optræder. Nemlig at vandspejlskoten, set 
over en lang periode, vil ligge lavere henholdsvis højere end 
den beregnede værdi i halvdelen af tiden. Beregner man me-
dianvandspejlskoten, vil man kunne lave en analyse af, 
hvordan de vandspejlskoter, der ligger over medianværdien, 
fordeler sig. 

Ønsker man at vide noget om hyppigheden og de fugtig-
hedsmæssige resp. afvandingsmæssige konsekvenser af de 
højeste vandføringer i den relevante periode, kan man benyt-
te medianen af maksimumsvandspejlskoterne i perioden som 
grundlag for beregningen af fugtighedsforholdene. Man vil på 
den baggrund få information om fugtighedsforholdene eller 
afvandingstilstanden ved de højeste vandføringer. 

Hvis interessen gælder ”worst case”, det vil sige fugtigheds-
forholdene ved de største vandføringer, kan det være rele-
vant at beskrive fugtighedsforholdene på grundlag af de hø-
jeste vandstande, hvilket i mange vandløb vil være de vand-
stande, der optræder i forbindelse med egentlige oversvøm-
melser af de ånære arealer. 

Endelig kan man vælge at anvende forskellige fraktiler for at 
belyse fugtighedsforholdene eller afvandingstilstanden ved 
vandspejlshændelser, der optræder med forskellige interval-
ler, eksempelvis med 5, 10 eller 25 års intervaller, set over 
lange perioder. Hvis egentlige oversvømmelser er kritiske, vil 
det være interessant at vide, hvor hyppigt sådanne kan for-
ventes at forekomme, set over en lang periode. Men ligeså 
interessante kan andre vandspejlskoter være i relation til 
arealanvendelsen. 

 

 

 
Landbrug & Fødevarer 2011 
Konsekvensanalyser af ændret grødeskæring i vandløb. 
1. Koncept for beregning af ændrede fugtighedsforhold omkring vandløb ved 
ændret grødeskæring.  48/86 
 



Databaseret valg karakteristiske vandspejlskoter 

Som grundlag for identifikation af den eller de mest relevante karakteristiske 
vandspejlskoter er der gennemført en statistisk analyse af et stort antal tidsserier 
med daglige vandstande fra forskellige vandløb. Analysen omfatter de daglige 
vandstande i sommerperioden maj-september. 

Analysen omfatter beregninger af både traditionelle fraktiler som af mere specielle 
værdier som ”5-dages glidende gennemsnit”, medianen af maksimumsværdier 
osv. 

Analysen viser, at den indbyrdes forskel mellem en stor del af de undersøgte ka-
rakteristiske værdier er mindre end 25 cm. Det betyder, at uanset om man benyt-
ter den ene eller den anden af disse indbyrdes meget ens værdier, vil beregnin-
gerne af fugtighedsforholdene omkring vandløbene falde ens ud, idet fugtigheds-
forholdene beskrives ved hjælp af fugtighedsklasser med 25 cm intervalbredde. 

Det er på denne baggrund valgt at basere beregningerne af de ændrede fugtig-
hedsforhold på følgende karakteristiske vandspejlskoter: 

Middelværdien, der i almindelighed6 beskriver de gennemsnitlige fugtighedsfor-
hold, og som derigennem giver et billede af de gennemsnitlige forudsætninger for 
arealanvendelsen omkring vandløbene. 

5-års maksimum af 5 dages glidende minimum i sommerperioden [den dyrknings-
specifikke vandspejlskote], der er en karakteristisk vandspejlskote, der beregnes 
under hensyntagen kriterierne for omdrift og dyrkning af afgrøder omkring vand-
løbene. Og som indeholder information om hyppigheden og varigheden af kritiske 
hændelser.    5-års maksimum af 5 dages glidende minimum i sommerperioden er 
således den karakteristiske vandspejlskote, som beregningerne af de ændrede 
fugtighedsforhold især baseres på, idet den giver mulighed for beskrivelse af føl-
gende vigtige forhold i forbindelse med ændret grødeskæring: 

1. Grødeskæringens indflydelse på den numeriske størrelse af denne karakteri-
stiske vandspejlskote og de dermed forbundne ændringer af fugtighedsforhol-
dene omkring vandløbene. 

2. Grødeskæringens indflydelse på sandsynligheden for og varigheden af kritiske 
hændelser. 

Anvendelse af 5-års maksimum af 5 dages glidende minimum i sommerperioden til 
beregning af de ændrede fugtighedsforhold sikrer, at den anvendte vandstand skal 
være gældende i en periode af en vis længde, og at den skal have en lille genta-
gelseshyppighed. Førstnævnte sikrer, at man ikke beregner fugtighedsforholdene 
på grundlag af hændelser, der er for korte til at kunne skabe de beregnede fugtig-
hedsforhold i virkelighedens verden. Sidstnævnte sikrer, at der anvendes en så høj 
vandspejlskote til beregning af fugtighedsforholdene, at resultaterne giver et retvi-
sende billede i forhold til arealanvendelsen. 

6 I nogle vandløb er vandspejlsvariationerne så store, at middelværdien næppe giver retvi-
sende billeder af fugtighedsforholdene. I sådanne vandløb kan medianen give mere retvi-
sende billede af fugtighedsforholdene i relation til arealanvendelsen. 
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Anvendelse af 5-års maksimum af 5 dages glidende minimum i sommerperioden 
betyder, at de beregnede fugtighedsforhold eller vådere forhold - set over en læn-
gere årrække - i gennemsnit vil optræde hvert femte år. En sådan oplysning kan 
være meget nyttig i relation til arealanvendelsen, særlig hvis denne omfatter 
dyrkning af afgrøder. 

Vælger man 2-års maksimum af 5 dages glidende minimum, får man en lavere ka-
rakteristisk vandspejlskote, og beregner dermed generelt mindre fugtige forhold 
omkring vandløbene. Men man mister samtidig informationen om hyppigheden af 
de overskridelser, der har reel betydning for arealanvendelsen. Anvendelse af 2-
års maksimum af 5 dages glidende minimum i sommerperioden betyder nemlig, at 
de beregnede fugtighedsforhold eller vådere forhold - set over en længere årrække 
- i gennemsnit vil optræde hvert andet år. 

Vælger man 10-års maksimum af 5 dages glidende minimum, får man en højere 
karakteristisk vandspejlskote, og beregner dermed mere fugtige forhold omkring 
vandløbene. Hvilke – på grund af den ringe hyppighed, hvormed de forekommer -  
ikke kan benyttes til at bedømme ændringerne i forhold til arealanvendelsen. An-
vendelse af 10-års maksimum af 5 dages glidende minimum i sommerperioden be-
tyder nemlig, at de beregnede fugtighedsforhold eller vådere forhold - set over en 
længere årrække - i gennemsnit vil optræde hvert tiende år. 

Det absolutte maksimum, der beskriver ”worst case”, det vil sige fugtighedsfor-
holdene ved de højeste vandstande, kunne teoretisk set også være en interessant 
karakteristisk vandspejlskote. Problemet med denne størrelse er imidlertid, at de 
absolutte vandspejlsmaksima for flertallets vedkommende optræder i forbindelse 
med kortvarige afstrømningshændelser, der ikke indeholder tilstrækkelige mæng-
der vand til i virkeligheden at skabe de fugtighedsforhold, som man kan regne sig 
frem til. Det er derfor valgt ikke at beskrive fugtighedsforholdene på grundlag af 
de absolutte maksimumsvandspejlskoter. 

 

6.5.4 Beregningsprocedure 

Den dyrkningsspecifikke vandspejlskote har en sådan størrel-
se, at – set over en længere årrække – 1) højere vandspejl-
skoter end den beregnede i det enkelte år ikke forekommer i 
perioder af mere end 5 døgns længde og 2) den beregnede 
karakteristiske vandspejlskote i gennemsnit kun overskrides 
hvert 5. år. Denne karakteristiske vandspejlskote er rent 
konceptuelt defineret ud fra landbrugets kriterier for dyrk-
barheden af de ånære arealer, idet dyrkning af disse kun er 
realistisk, dersom kritisk høje vandspejlskoter i de enkelte år 
ikke optræder i perioder af mere end 5 døgns varighed, og 
dersom dette kriterium kun overskrides hvert 5. år. Princip-
pet for beregningen af den dyrkningsspecifikke vandspejlsko-
te er illustreret i figur 6.1. 
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Figur 6.1. Illustration af fremgangsmåden ved beregning af den karakteristiske vandspejl-
skote på grundlag af data fra Simested Å. De vandrette streger viser den beregnede ka-
rakteristiske vandspejlskote i hvert af årene 1986-2005 resp. år 2002 for hvert af de tre 
grødeskæringsscenarier (grøn = ingen skæring; gul = 1 skæring og rød = 3 skæringer). 
Bemærk: den gule og den grønne streg er sammenfaldende på den øverste graf. 
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6.5.5 Valg af profildimensioner 

Erfaringen er, at mange vandløb har større bundbredde og 
en lavere beliggende bundkote, end beskrevet i regulativer-
ne. Det vil sige, at mange vandløb har en bedre vandførings-
evne end den, som lodsejere og andre har krav på i medfør 
af regulativerne. 

Man står derfor overfor at skulle træffe et valg: skal vand-
spejlsberegningerne og de efterfølgende beregninger af fug-
tighedsforholdene omkring vandløbene baseres på de fakti-
ske profildimensioner og bundkoter, eller skal de baseres på 
de regulativmæssige dimensioner og koter? 

Eftersom der ikke er formuleret retningslinjer for forvalt-
ningspraksis på dette område, vil man typisk vælge at be-
skrive fugtighedsforholdene ved både aktuelle og regulativ-
mæssige dimensioner og koter.  

6.6 Trin 5 – fra vandspejlskoten i til vandspejlskoten om-
kring vandløbet 

Det beregningsmæssige skridt fra vandspejlskoten i vandlø-
bet til vandspejlskoten på arealerne eller i jorderne omkring 
vandløbet består i al enkelhed i at projicere den beregnede 
karakteristiske vandspejlskote i vandløbet ud til siderne og 
på det grundlag beregne, hvordan denne kote ligger i forhold 
til terrænkoterne omkring vandløbet. 

Denne fremgangsmåde beror på antagelsen om, at hvis den 
tilgrundliggende karakteristiske vandføring optræder til-
strækkelig længe, så vil der indstille sig en ligevægt mellem 
vandspejlet i og vandspejlet i/på jorderne omkring vandlø-
bet. Det gælder både i forbindelse med grødebetingede hæv-
ninger af vandspejlet og i forbindelse med grødeskæringsbe-
tingede sænkninger af vandspejlet. 

6.6.1 Skrånende vs. vandret vandspejl 

I forbindelse med hurtigt stigende vandspejlskote i vandlø-
bene, vil det være tilstanden i vandløbet, der påfører omgi-
velserne en stigende vandspejlskote. Det betyder, at der i så 
fald vil være en vandspejlsgradient i retning bort fra vandlø-
bet. 
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Omvendt forholder det sig i forbindelse med grødeskæring, 
hvor man i løbet af meget kort tid sænker vandspejlet i 
vandløbet og derved skaber en vandspejlsgradient i retning 
fra omgivelserne ind mod vandløbet. 

Når man ser bort fra disse to dynamiske situationer og foku-
serer på de situationer, hvor vandspejlet i åen kun udviser 
små variationer, vil der eksistere en slags hydraulisk lige-
vægt mellem vandløbene og deres omgivelser. I så fald kan 
der ud fra en grundvandsmæssig betragtning argumenteres 
for, at grundvandsspejlet ikke er vandret, men vil være svagt 
stigende i retning bort fra vandløbene. 

Sidstnævnte taler for at benytte skrånende vandspejl ved be-
regning af fugtighedsforholdene eller afvandingstilstanden. 
En realistisk hældning på vandspejlet vil være i størrelsesor-
denen nogle få promille. 

6.7 Trin 6 – udarbejdelse af fugtighedskort 

Når vandløbets vandspejlskote ved en eller flere karakteri-
stiske vandføringer og ved ophør eller reduceret grødeskæ-
ring er projiceret ud i det omgivende terræn, kan man ved 
hjælp af et GIS-værktøj foretage visualisering af, hvordan 
det projicerede vandspejl står i forhold til terrænet. Samt fo-
retage beregninger af arealerne i de forskellige fugtigheds-
klasser, jf. nedenfor. 

Der er ikke nogen fast praksis på området, men det er nær-
liggende at beskrive vandspejlets beliggenhed i forhold til 
terrænet ved hjælp af ækvidistante dybdeintervaller, eksem-
pelvis 25 cm-intervaller7. 

På den måde vil man kunne opdele det samlede påvirkede 
areal i fugtighedsklasser, jf. tabel 6.1. 

 

 

 

7 Der kan også argumenteres for brug af 1/3 meter intervaller: 0-0,33 m over terræn = 
permanent vanddække, 0-0,33 m under terræn = våd eng, 0,33-0,67 m under terræn = 
fugtig eng, 0,67-1,0 m under terræn = tør eng, >1,0 m under terræn = omdriftjord. 
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Fugtighedsklasse 
Beskrivelse Vandspejl i forhold til terræn 

Permanent vanddække8 >25 cm over terræn 
Tidvis vanddække 0-25 cm over terræn 
Sump 0-25 cm under terræn 
Våd eng 25-50 cm under terræn 
Fugtig eng 50-75 cm under terræn 
Tør eng 75-100 cm under terræn 
Omdriftjord >100 cm under terræn 

 
Tabel 6.1. Oversigt over de fugtighedsklasser, der anvendes ved 
beskrivelse af de fremtidige fugtighedsforhold eller afvandingstil-
standen omkring vandløb i forbindelse med ophør eller reduktion af 
grødeskæringen.  

Valget af 25 cm-intervaller har ikke baggrund i en bestemt 
praksis eller fælles vedtagelse. Dog er valget af 25 cm-
intervaller velbegrundet i forhold til, at en grødeskæring i 
mange grøderige vandløb sænker vandstanden med ca. 25 
cm. Det vil sige at en grødeskæring påvirker vandspejlet 
med ca. 1 fugtighedsklasse. 

Valget af 2 fugtighedsklasser over terræn har baggrund i, at 
det i vandløb med fortsat grødeskæring kan være af interes-
se at vide, hvilke arealer, der vil være permanent vanddæk-
kede, og hvilke der muligvis kan tørlægges gennem grøde-
skæring. 

6.7.1 Eksempel 1 – vandløb med begrænset effekt af grødeskæring 

Til illustration af grødeskæringens betydning i et vandløb 
med 2 årlige grødeskæringer og begrænset effekt heraf på 
fugtighedsforholdene, er valgt et tilfældigt vandløb i Orbicon 
| Leif Hansens database. 

Figur 6.2. viser vandstandskurverne, mens figur 6.3. viser de 
resulterende fugtighedskort, dels ved de nuværende 2 årlige 
skæringer og dels ved 1 årlig skæring henholdsvis ophør af 
grødeskæring. Tabel 6.2. viser de tilhørende arealmæssige 
ændringer af de enkelte fugtighedsklasser. 

8 Denne fugtighedsklasse kan i realiteten ikke fastlægges ved hjælp af højdemodellen, 
men vil kunne forekomme, hvor lavninger i terrænet bliver vandfyldte. 
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Figur 6.2. Oversigt over de vandstandsmæssige effekter af 2 årlige grødeskæringer i juni 
og september (nuværende praksis) henholdsvis ændring til 1 årlig skæring i juli resp. op-
hør af grødeskæring. 

 

Fugtighedsklasse 
(vandspejl i forhold til terræn) 

2 
skæringer 

1 
skæring Ingen skæring 

Areal (ha) Areal (ha) Areal (ha) 

Vanddækket >0 cm o. terræn 2,41 (2 %) 3,82 (3 %) 4,82 (3 %) 

Sump 0-25 cm u. terræn 10,18 (7 %) 13,68 (9 %) 15,12 (10 %) 

Våd eng 25-50 cm u. terræn 29,02 (21 %) 32,15 (21 %) 33,49 (21 %) 

Fugtig eng 50-75 cm u. terræn 45,44 (32  %) 46,91 (31 %) 47,91 (31 %) 

Tør eng 75-100 cm u. terræn 54,27 (38 %) 55,43 (36 %) 55,05 (35 %) 

Sum  141,32 (100 %) 151,99 (100 %) 156,39 (100 %) 
 

Tabel 6.2. Oversigt over arealet af de enkelte fugtighedsklasser (maj-
september) ved nuværende praksis (2 årlige skæringer) henholdsvis ved æn-
dring til 1 årlig skæring resp. ophør af skæring. 
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Aktuelle grødeskæringspraksis:  

2 årlige skæringer i juni og september. 

 

 
 

Alternativ 1: 
 
1 årlig skæring i juli. 

 

 
 

Alternativ 2: 
 
Ophør af grødeskæring. 

 

 
 

Baggrundskort 
 
Til inspektion af de bagvedliggende arealers tilstand 

 
Figur 6.2. Beregnede fugtighedsforhold (maj-september) ved 2 og 1 årlige grødeskæringer 
resp. ophør af grødeskæring i et vandløb med begrænset effekt af grødeskæring. Kortene er 
vist i stor størrelse i bilag 1. 
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Eksemplet viser, at der trods 2 årlige skæringer, kan være 
ganske ringe effekt af grødeskæringen på fugtighedsforhol-
dene. I det aktuelle tilfælde gennemføres første skæring i ju-
ni, mens anden skæring gennemføres i september. 

Beregningerne viser, at en grødeskæring sænker vandspejlet 
i vandløbet ca. 10 cm, hvilket er væsentligt mindre end in-
tervalbredden (25 cm) af en fugtighedsklasse. Det er forkla-
ringen på, at der i dette tilfælde kun sker ganske små æn-
dringer af fugtighedsforholdene, når disse klassificeres ved 
hjælp af fugtighedsklasser med en intervalbredde på 25 cm. 

Det skal nævnes, at valget af perioden maj-september i det-
te eksempel har afgørende indflydelse på de beregnede 
vandstande og fugtighedsforhold, idet de højeste vandstande 
forekommer i september, i hvilken måned vandstanden er 
stort set upåvirket af grødeskæring og mangel på samme.  

Eksempel 2 – vandløb med større effekt af grødeskæring 

Til illustration af grødeskæringens betydning i et vandløb 
med flere årlige grødeskæringer og stor effekt heraf på fug-
tighedsforholdene er valgt Vejle Å, jf. ” Konsekvensanalyser 
af ændret grødeskæring i vandløb – 3. Scenarieanalyser af 
ændret grødeskæring i 3 udvalgte vandløb”. Der henvises til 
denne rapport for en mere detaljeret beskrivelse af bereg-
ningsforudsætningerne og –resultaterne. 
 
Figur 6.3. viser de resulterende fugtighedskort, dels ved de 
nuværende 6 årlige skæringer og dels ved 1 årlig skæring 
henholdsvis ophør af grødeskæring. Tabel 6.3. viser de tilhø-
rende arealmæssige ændringer af de enkelte fugtighedsklas-
ser. 
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Figur 6.3. Beregnede fugtighedsforhold ved 6 og 1 årlige grødeskæ-
ringer resp. ophør af grødeskæring i et vandløb med stor effekt af 
grødeskæring på vandstanden i vandløbet. Kortene er vist i stor 
størrelse i bilag 2. 
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Fugtighedsklasse 
(vandspejl i forhold til terræn) 

6 
skæringer 

1 
skæring Ingen skæring 

Areal (ha) Areal (ha) Areal (ha) 

Vanddækket >0 cm o. terræn 2,1 8,4 8,4 

Sump 0-25 cm u. terræn 5,1 11,1 11,1 

Våd eng 25-50 cm u. terræn 10,4 10,5 10,5 

Fugtig eng 50-75 cm u. terræn 10,7 10,0 10,0 

Tør eng 75-100 cm u. terræn 10,2 8,5 8,5 
 

Tabel 6.4. Oversigt over arealet af de enkelte fugtighedsklasser ved nuvæ-
rende praksis (6 årlige skæringer) henholdsvis ved ændring til 1 årlig skæring 
resp. ophør af skæring. 

6.8 Trin 7 – kontrol af fugtighedskortet 

Når fugtighedskortet er udarbejdet, tilbagestår der en opga-
ve med at kontrollere, om resultatet er retvisende i forhold til 
de faktiske fugtighedsforhold i undersøgelsesområdet. 

Kontrollen består af to elementer: 

• Kontrol af grødeskæringens effekt på vandstanden 
resp. vandspejlskoten 

• Kontrol af, om de beregnede fugtighedsforhold i ud-
gangspunktet stemmer overens med de observerbare 
eller kendte fugtighedsforhold. 

I henseende til sidstnævnte skal man være opmærksom på, 
at fugtighedsforholdene omkring vandløb ikke alene er be-
stemt af vandstanden i vandløbene. Mange steder findes der 
fugtige arealer, hvis fugtighedsforhold er bestemt af tryk-
vandsudsivninger eller af drænvand fra højere liggende area-
ler. Hvorfor der godt kan være fugtige arealer uden for de 
beregnede påvirkningsområder, men for hvilke fugtigheds-
forholdene ikke kan reguleres gennem forvaltningen af vand-
løbene. 
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7 TOLKNING AF DE BEREGNEDE ÆNDRINGER AF FUG-
TIGHEDSFORHOLDENE - USIKKERHED 

Beregninger af de ændrede fugtighedsforhold eller den æn-
drede afvandingstilstand i forbindelse med ophør eller reduk-
tion af grødeskæringen er i sagens natur behæftet med en 
vis usikkerhed. En usikkerhed, der hidrører fra usikkerheden 
på alle de data, der ligger til grund for beregningerne, her-
iblandt Manningtallet. Og ikke mindst den usikkerhed, der 
eksisterer med hensyn til den udvikling, der vil finde sted bå-
de i og omkring vandløbene i tiden efter ophør eller ændring 
af vedligeholdelsen. 

Det er vigtigt at have denne usikkerhed for øje, når man an-
vender resultaterne til at vurdere, hvordan en ændring af 
grødeskæringen kommer til at påvirke fugtighedsforholdene 
omkring vandløbene og mulighederne for at vurdere de frem-
tidige driftsmuligheder og tabet af sådanne. 

Samtidig er det vigtigt at have for øje, at man ikke kan eli-
minere usikkerheden, og at den fremgangsmåde, der er be-
skrevet i det foregående, i vid udstrækning er ”best practise” 
på dette område. 

Dette afsnit beskriver denne usikkerhed og de faktorer, der 
er bestemmende for usikkerheden. Afsnittet taler ikke for at 
undlade beregningerne, men i stedet for altid at basere dem 
på det bedst mulige datagrundlag. 

7.1 Databehovet 

Beregninger af de ændrede fugtighedsforhold i forbindelse 
med ophør eller ændring af grødeskæringen kræver et velde-
fineret sæt af data. 

Det skal derfor indledningsvis slås fast, at hvis man ikke har 
disse nødvendige data til rådighed, kan man ikke gennemfø-
re beregningerne. 

Især adgangen til retvisende fysiske vandløbsdata (opmå-
lingsdata) er kritisk i forhold til de forestående beregninger. 
Det er derfor et væsentligt problem, at der i flertallet af de 
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danske vandløb ikke er foretaget opmålinger af den fysiske 
tilstand inden for de senere år9.  

Et andet problem er, at der for nogle af de udpegede vand-
løbs vedkommende slet ikke eksisterer opmålingsdata. I så 
fald kan der i sagens natur ikke foretages beregninger af fug-
tighedsforholdene på det foreliggende datagrundlag. 

I det følgende er der kort gjort rede for den usikkerhed, der 
er knyttet til de enkelte dele af beregningsgrundlaget. 

7.2 Usikkerheden på de tilgrundliggende data 

Som nævnt tidligere gælder det, at jo bedre data, man an-
vender ved beregningerne af fugtighedstilstanden, desto 
bedre og mere retvisende bliver resultaterne. 

Der er således god grund til altid at basere beregningerne på 
det bedst mulige datagrundlag. Men selv ikke det bedst mu-
lige datagrundlag kan fjerne al usikkerhed på beregningerne. 

Dertil kommer, at der er tale om prognoser for de fremtidige 
fugtighedsforhold eller den fremtidige afvandingstilstand. 
Deri ligger også et stort usikkerhedsmoment, idet man i sa-
gens natur ikke kan forudsige eksempelvis den fremtidige 
vandføring og dennes variationsmønster. Og hvis denne viser 
sig at afvige meget fra den for beregningerne til grund lagte 
vandføring, vil virkeligheden ikke stemme overens med for-
udsigelserne. 

7.2.1 Vandføring 

De ”målte” vandføringsværdier er almindeligvis behæftet 
med en usikkerhed på ca. 10 %. Denne usikkerhed kan ikke 
elimineres, men det er vurderingen, at de almindeligvis an-
vendte måle- og beregningsmetoder giver de bedst mulige 
vandføringsdata. 

9 I mangel af opmålingsdata kan man være henvist til at anvende data, der beskriver de 
regulativbestemte dimensioner. Det skal dog ske med varsomhed og øje for, at der kan 
være store forskelle mellem de faktiske og de regulativbestemte dimensioner. Endelig skal 
det nævnes, at der ikke eksisterer regulativer for private vandløb, hvorfor manglende 
kendskab til den fysiske tilstand i private vandløb ikke kan kompenseres gennem regula-
tivdata. 
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En særlig vandføringsmæssig usikkerhed opstår i de vandløb, 
hvor der fortsat skal ske grødeskæring, og især i de vandløb, 
hvor der forud for grødeskæring er sket oversvømmelse af 
betydelige arealer. 

I almindelighed, men med størst betydning i vandløb med 
oversvømmelse af de ånære arealer, gælder det nemlig, at 
når der skæres grøde og vandstanden sænkes, så drænes 
der vand fra de omgivende arealer ud i vandløbet. Det resul-
terer i en kortere- eller længerevarende øgning af vandførin-
gen, hvilket på strækninger kan reducere effekten af grøde-
skæringen på vandstanden10 og derigennem påføre forudsi-
gelserne af fugtighedsforholdene en vis, om end normalt for-
bigående usikkerhed. Men fordi grøden efter grødeskæring 
gror igen (genvækst), jf. afsnit 6.1.2., kan fænomenet bety-
de, at man i tilfælde af afdræning af større mængder vand 
fra de omgivende arealer ikke eller kun i begrænset omfang 
kommer til at opleve den forventede effekt på fugtighedsfor-
holdene, fordi grødens genvækst neutraliserer en del af grø-
deskæringens effekt på vandstanden. 

I vandløb, hvor tidsserier af vandføringer må konstrueres ud 
fra måledata i referencevandløb, kan usikkerheden på de 
konstruerede værdier være ganske stor. Det gælder især 
hvis det hydrologiske opland til det ”umålte” vandløb eller 
den ”umålte” strækning er større end det topografiske op-
land, og der ikke er grundlag for at foretage en QQ-
beregning. Denne usikkerhed taler for, at man så vidt muligt 
tilvejebringer vandføringsdata fra de vandløb og strækninger, 
der er udpeget til ændret grødeskæring. 

Det skal i den sammenhæng erindres, at vandføringen og 
Manningtallet har samme betydning for de beregnede vand-
spejlskoter – en stor usikkerhed på vandføringen kombineret 
med usikkerheden på Manningtallet kan derfor føre til meget 
stor usikkerhed på de beregnede vandspejlskoter i vandløbe-
ne, og dermed også på de beregnede fugtighedsforhold om-
kring vandløbene. 

10 Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at vandføringen og Manningtal-
let har samme indflydelse på vandstanden. Hvis en øgning af Manningtallet gennem grø-
deskæring ledsages af en mængdemæssigt tilsvarende øgning af vandføringen på grund af 
afdræning af de ånære arealer, ses der (indledningsvis) ingen effekt af grødeskæringen på 
vandstanden. Det samme gælder naturligvis, hvis der efter en grødeskæring sker en ned-
børsbetinget øgning af vandføringen. 
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7.2.2 Manningtallet 

Manningtallet er som tidligere nævnt den parameter, der har 
størst indflydelse på beregningsresultaterne, og som er den 
vigtigste stilleskrue i forbindelse med beregningerne. Men 
Manningtallet er desværre også en parameter med stor ind-
bygget usikkerhed. Usikkerhed forstået på den måde, at det 
er eller kan være svært at fastlægge den korrekte værdi, og 
usikkerhed forstået på den måde, at Manningtallet er i stadig 
forandring, både tidsmæssigt (som følge af grødens vækst og 
genvækst) og stedligt (som følge af variationer i grødens 
tæthed og sammensætning ned gennem vandløbene). 

Den tidsmæssige forandring følger primært af grødens sæ-
sonbetingede udvikling, men dertil kommer, at der også er 
år-til-år-variation i grødens sæsonudvikling, ja i grødens ud-
vikling i det hele taget. Dertil kommer de forandringer af 
grøden [Manningtallet], der følger af ophør eller reduktion 
(eller anden ændring) af grødeskæringen. 

Den stedlige forandring følger primært af, at grøden i mange 
vandløb ændrer sig ned gennem et vandløb eller ned over en 
strækning. Det kan påføre valget af Manningtal for et givet 
vandløb eller en given strækning en vis usikkerhed. 

I forbindelse med fortsat, men reduceret eller på anden vis 
ændret grødeskæring opstår der flere spørgsmål, nemlig dels 
om, hvilket Manningtal, der skabes gennem grødeskæringen, 
og dels om varigheden af det skabte Manningtal og den ef-
terfølgende udvikling af dette. 

Afslutningsvis skal nævnes den usikkerhed, som påføres 
Manningtallet af manglende eller mangelfuld konkret viden 
om grødens sammensætning og mængde. Denne usikkerhed 
kan i lyset af Manningtallets afgørende betydning påføre be-
regningerne meget stor usikkerhed. 

7.2.3 Vandløbets fysiske tilstand 

Både opmålinger af tværsnitsprofiler og nivellementer af dis-
se kan almindeligvis foretages med stor nøjagtighed.  

Usikkerheden på beskrivelsen af vandløbenes fysiske tilstand 
beror derfor primært på tætheden af målepunkterne, dvs. 
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antallet målepunkter i det enkelte tværsnitsprofil og antallet 
af tværsnitsprofiler. 

I henseende til usikkerheden på beregningerne af fugtigheds-
forholdene er det dog ikke nøjagtigheden på selve opmålin-
gen, der har størst betydning. Det har derimod de forandrin-
ger af den fysiske tilstand, som måtte have fundet sted efter 
opmålingen. Sådanne forandringer er almindeligvis ukendte, 
men påvirker vandløbenes reelle vandføringsevne og skaber 
grundlag for afvigelser mellem det forudsagte og det faktisk 
skete. 

7.2.4 Højdemodellen 

Som beskrevet i kapitel 4 er højdemodellen også behæftet 
med usikkerhed, idet nøjagtigheden på koten i de enkelte fel-
ter (grids) er ca. 10 cm eller bedre. 

Denne usikkerhed betyder, at der selv med meget nøjagtige 
forudsigelser af vandspejlskoten i og omkring vandløbene vil 
kunne være synlige afvigelser mellem de forudsagte og de 
observerbare fugtighedsforhold, særlig for de to fugtigheds-
klasser, der ligger umiddelbart over henholdsvis under ter-
rænoverfladen. 

7.2.5 Vandspejlets hældning omkring vandløbene 

Der foreligger kun ganske få konkrete undersøgelser af 
hældningen på vandspejlet i de ånære jorder, hvorfor brug af 
et skrånende vandspejl er behæftet med en vis usikkerhed. 

Pålægger man det beregnede vandspejl i de ånære jorder en 
hældning, som er for stor, vil der i brede ådale kunne blive 
forudsagt for våde forhold længst borte fra vandløbene. Er 
afstanden fra vandløbet til de pågældende arealer eksempel-
vis 150 meter, vil et vandspejl med en hældning på 2 ‰ be-
tyde en forskydning med en hel fugtighedsklasse i forhold til, 
hvis man benyttede et vandret vandspejl. 

7.2.6 Tidsfaktoren 

Også tidsfaktoren kan være med til at skabe usikkerhed på 
de forudsagte fugtighedsforhold. 
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Først og fremmest kan de forudsætninger og værdier, man 
lægger til grund for beregningerne, have begrænset tids-
mæssig gyldighed, først og fremmest fordi flere af nøglepa-
rametrene, eks. vandføringen og Manningtallet, udviser stor 
tidslig variation. 

Et andet tidsligt usikkerhedsmoment er knyttet til vandløb 
med betydelige oversvømmelser eller stor vandmætning af 
de ånære jorder. I sådanne tilfælde kan det tage så lang tid 
at afdræne arealerne efter grødeskæring, at den ønskede ef-
fekt af grødeskæringen på fugtighedsforholdene ikke eller 
kun i begrænset omfang viser sig, særlig ikke, hvis grøden 
udviser hurtig genvækst. 

7.3 Usikkerheden på de forudsagte fugtighedsforhold 

Usikkerheden på de til grund liggende data påfører i sagens 
natur forudsigelserne af de fremtidige fugtighedsforhold resp. 
den fremtidige afvandingstilstand en vis usikkerhed. 

Det er ikke muligt at kvantificere denne usikkerhed, hvorfor 
forudsigelserne af fugtighedsforholdene ved ophør eller redu-
ceret (eller på anden vis ændret) grødeskæring skal anven-
des under iagttagelse af en vis usikkerhed. 

Det er ikke desto mindre vurderingen - og erfaringen, at da-
tabaserede forudsigelser af de fremtidige fugtighedsforhold 
giver lodsejere og andre med interesse i vandstanden i vand-
løbene og de ånære jorder et brugbart billede af, hvordan 
ophør eller reduktion af grødeskæringen kan forventes at på-
virke arealanvendelsen eller oversvømmelseshyppigheden. 

Det skal i henseende til usikkerheden på forudsigelserne af 
fugtighedsforholdene nævnes, at hvis man især interesserer 
sig for forskellene mellem forskellige grødeskæringsscenari-
er, så vil de beregnede forskelle mellem forskellige scenarier 
være behæftet med mindre usikkerhed end de absolutte 
værdier.  

Eller sagt på en anden måde: beliggenheden af de beregnede 
vandspejl kan være behæftet med betydelig usikkerhed i for-
hold til de sande værdier, men fordi de alle er behæftet med 
stort set samme usikkerhed, vil afstanden mellem vandspej-
lene være behæftet med mindre usikkerhed. Forskellene – 
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eller differenserne - mellem de beregnede vandspejlskoter vil 
derfor være behæftet med mindre usikkerhed end vandspejl-
skoternes nøjagtighed i forhold til terrænet. 

Usikkerheden på vandspejlskoterne ved forskellige grøde-
skæringsscenarier beror i så fald primært på valget af Man-
ningtal. 

7.4 Usikkerheden omkring de fremtidige forhold i og om-
kring vandløbene 

Når man bringer grødeskæringen til ophør eller foretager en 
reduktion eller omlægning af grødeskæringen, kan man som 
beskrevet ovenstående regne sig frem til de resulterende 
ændringer af fugtighedsforholdene med de usikkerheder, der 
er gjort rede for. 

Det er imidlertid meget vigtigt at være opmærksom på, 
mens man kan foretage ændringer af grødeskæringen og be-
regne konsekvenserne af disse ændringer, så kan man ikke 
forudsige de afledte ændringer i og omkring vandløbene på 
længere sigt. 

7.4.1 Ændringer i vandløbene 

Når man ophører med grødeskæring eller ændrer denne, vil 
man i de fleste vandløb igangsætte forandringer af grøden og 
den fysiske vandløbskvalitet. Det er jo netop begrundelsen 
for at anvende ophør eller ændring af grødeskæringen som 
virkemiddel til målopfyldelse. 

Man kan på grundlag af kendskab til grødens sammensæt-
ning og tilstand i udgangspunktet gøre sig mere eller mindre 
kvalificerede tanker om den fremtidige udvikling, men forud-
sige den i detaljer kan man ikke. Dertil er den eksisterende 
viden for ringe og mulighederne for uforudseelige hændelser 
for mange. 

Det betyder, at de grødemæssige forudsætninger, man læg-
ger til grund for beregningerne af ændringerne af fugtigheds-
forholdene, kun gælder i kort tid, i de fleste tilfælde kun den 
eller de første få sæsoner. 
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Ændringerne af grøden som følge af ophørt eller ændret grø-
deskæring kan gå i flere retninger – der henvises til ”Grøde-
skæring i vandløb – Erfaringsopsamling af metoder, praksis 
og effekter”11. Det væsentlige her er imidlertid at pointere, at 
vandføringsevnen kan blive både bedre og dårligere end for-
ventet som følge af den ændrede grøde, ligesom der kan ske 
forbigående forringelser af vandføringsevnen forud for, at der 
sker forbedringer. 

Der gælder som hovedregel, at jo mere grøden i udgangs-
punktet er påvirket af grødeskæring, desto større forandrin-
ger af grøden kan der forventes i forlængelse af ophør eller 
ændring af grødeskæringen. Det gælder samtidig, at jo mere 
grøden er påvirket, desto større er sandsynligheden for for-
bigående forringelser af vandføringsevnen ved ophør af grø-
deskæringen – et forhold der kan være problematisk i forhold 
til både vandløbskvaliteten og omgivelserne. Sidstnævnte ta-
ler for, at man i tvivlstilfælde foretager en trinvis afvikling el-
ler omlægning af grødeskæringen. 

7.4.2 Ændringer omkring vandløbene 

På samme måde, som ophør eller ændring af grødeskærin-
gen igangsætter en udvikling i vandløbene, bevirker de æn-
drede fugtighedsforhold omkring vandløbene også igangsæt-
ning af en udvikling. 

De ændrede fugtighedsforhold vil på den ene side stimulere 
en vegetationsmæssig udvikling i retning af en vegetation, 
der er tilpasset de ændrede fugtighedsforhold. Og på den 
anden side ændre forudsætningerne for videreførelse af den 
landbrugsmæssige drift, der indtil ændringen har haft stor 
indflydelse på vegetationen.  

Samtidig vil de ændrede vandstandsforhold også påvirke 
drænsystemerne, hvad enten disse består af underjordiske 
drænledninger og/eller åbne grøfter. Sidstnævnte forhold er 
behandlet særskilt i rapporten ”2. DRÆNTEKNISKE KONSE-
KVENSER AF ÆNDRET GRØDESKÆRING BELYST GENNEM ET 
KONKRET EKSEMPEL – ELVEDGÅRDSAFLØBET”. 

11 Rapporten kan ses og hentes på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside: www.blst.dk 
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7.5 Afsluttende bemærkninger om usikkerhed 

Redegørelserne for usikkerheden på beregningerne er med-
taget, uagtet at de kan give det indtryk, at beregningerne ik-
ke giver brugbare billeder af effekterne af ændret grødeskæ-
ring. 

Det er ikke desto mindre fundet vigtigt at pointere, at der vil 
kunne være afvigelser mellem det, der rent faktisk sker og 
kan observeres i og omkring vandløbene, og de beregninger, 
man kan foretage. Det gælder uanset beregningerne er base-
ret på de bedst mulige data. 

I henseende til usikkerheden er det dog lige så vigtigt at væ-
re opmærksom på, at alle beregnede scenarier i det enkelte 
vandløb er behæftet med stort set samme usikkerhed, hvil-
ket gør, at forskellene mellem scenarierne bliver beskrevet 
med mindre indbyrdes usikkerhed end den absolutte usik-
kerhed, der gælder for alle scenarierne. 

Sammenholdt med den kendsgerning, at der næppe findes 
nogen bedre måde at beregne effekterne af ændret grøde-
skæring på, med mindre man investerer meget store res-
sourcer i undersøgelser og dataindsamling, giver det anled-
ning til at vurdere den beskrevne fremgangsmåde som den 
bedste til rådighed værende fremgangsmåde. 
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8 OVERVEJELSER VEDRØRENDE OPHØR VS. REDUKTION 
AF GRØDESKÆRINGEN 

I udkastene til vand- og naturplanerne er ophør eller redukti-
on af grødeskæringen kun foreskrevet som virkemiddel i de 
vandløb, hvor der aktuelt ikke er målopfyldelse, hvor målop-
fyldelse uden ændring af den fysiske vandløbskvalitet ikke 
kan forudses, og hvor ændret grødeskæringspraksis kan for-
ventes at bidrage positivt til målopfyldelsen. 

I nogle vandløb vil fuldstændigt ophør af grødeskæring være 
det mest oplagte eller nødvendige virkemiddel til forbedring 
af miljøtilstanden. I andre vandløb vil en reduktion af grøde-
skæringens omfang eller en ændring af måden, grødeskæ-
ringen sker på, være det bedste eller tilstrækkelige valg i 
forhold til miljøtilstanden. 

Hvis valget er at fortsætte med en eller anden form for grø-
deskæring, vil grødeskæringens nytteværdi almindeligvis af-
hænge af ikke blot, hvor stor en del afgrøden, der bortskæ-
res, men også af, hvornår grødeskæringen finder sted. 

Dette kapitel beskriver kort, hvilke overvejelser man med 
fordel kan gøre sig i forhold til at gennemføre ændringerne af 
grødeskæringen på en sådan måde, at de er mest muligt for-
enelige med målopfyldelse, og således at grødeskæringen i 
fremtiden gennemføres på det eller de mest nyttegivende 
tidspunkter. 

8.1 Ophør vs. reduktion af grødeskæringen 

I udkastene til vand- og naturplanerne er der ikke for de ud-
pegede vandløb og strækninger indeholdt nærmere beskri-
velser af, om ”ophør eller reduktion af grødeskæringen” er 
det ene (ophør) eller det andet (reduktion). 

Det betyder, at det ikke ud fra udkastene til vand- og natur-
planerne er muligt på forhånd at vide, hvilke(n) ændring(er) 
af grødeskæringen, der kræves iværksat med sigte på 
målopfyldelse. 

Det betyder, at der, når vand- og naturplanerne er vedtaget, 
og kommunerne som de udførende myndigheder efterfølgen-
de skal føre planerne ud i livet, vil skulle træffes beslutning 
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om, hvilken ændring af grødeskæringen, der er nødvendig 
for at opfylde planernes mål. 

Sådanne beslutninger forudsætter et godt kendskab til grø-
den i de enkelte vandløb eller på de enkelte strækninger 
samt et godt kendskab til grødeskæring i almindelighed. I 
det følgende er der kort redegjort for nogle af de overvejel-
ser, man må gøre sig, når der i fremtiden skal vælges mel-
lem ophør eller reduceret grødeskæring, og når indholdet af 
reduceret grødeskæring skal fastlægges. 

8.2 Ophør af grødeskæring 

Ophør af grødeskæring er en særlig oplagt mulighed i de 
vandløb, hvor nytteværdien af en given grødeskæringsprak-
sis ikke står mål med indsatsen.  

Det kan være i vandløb, omkring hvilke der ikke længere er 
grødeskæringskrævende afvandingsinteresser, eller det kan 
være i vandløb, hvor den grødeskæringsbetingede vands-
tandssænkning er for lille til at have nogen reel betydning i 
forhold til arealanvendelsen.  

Ophør af grødeskæring kan endelig også være relevant i 
vandløb, hvor grødeskæring har betydelig effekt på vand-
standen, men hvor grødens genvækst efter grødeskæring 
hæver vandstanden så hurtigt, at nytteværdien ikke kan be-
grunde fortsat grødeskæring. 

8.3 Reduceret grødeskæring 

Reduceret grødeskæring kan dække over flere forskellige 
forandringer af en eksisterende grødeskæringspraksis. Det er 
således antagelsen, at problemet i forhold til målopfyldel-
sen12 i nogle vandløb mere er måden, der skæres på, end det 
er det, at der i det hele taget skæres. 

12 I den førstkommende planperiode vurderes målopfyldelsen alene på grundlag af DVFI-
værdien. Når målopfyldelsen i næste planperiode forventeligt også skal vurderes på grund-
lag af vandløbsvegetationens og fiskefaunaens tilstand, vil beslutninger om ophør vs. re-
duktion af grødeskæringen muligvis skulle træffes på et andet grundlag. 
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8.3.1 Færre grødeskæringer 

En måde at reducere grødeskæringen på er at reducere an-
tallet af grødeskæringer i vandløb, hvor der skæres grøde 
flere gange i løbet af grødens vækstperiode. 

Erfaringen fra vandløb med flere årlige skæringer er, at én 
eller nogle af skæringerne ofte har større nytteværdi end de 
øvrige. Når man for det enkelte vandløb skal beslutte reduk-
tionens omfang, vil der derfor i almindelighed være nyttigt 
med en granskning af de enkelte grødeskæringers nyttevær-
di i forhold til arealanvendelsen omkring vandløbet. 

8.3.2 Mindre omfattende grødeskæring 

I nogle vandløb er det primære problem ved grødeskærin-
gen, at der bortskæres for stor en del af grøden. 

I sådanne tilfælde vil en reduktion af omfanget eller intensi-
teten af den enkelte grødeskæring således kunne udgøre den 
reduktion, der skønnes nødvendig for at opnå eller komme 
nærmere til målopfyldelse. 

8.3.3 Anderledes grødeskæring 

En væsentlig del af forklaringen på, at grødeskæringen i 
mange vandløb anses for så problematisk i forhold til målop-
fyldelsen, at der foreslås ophør eller reduktion af grødeskæ-
ringen, er, at grøden slås en sådan måde, at det påvirker 
målopfyldelsen mere negativt end nødvendigt er. 

I så fald kan løsningen i nogle vandløb være at bibeholde én 
eller flere grødeskæringer mod til gengæld at gennemføre 
disse på en mere miljøvenlig og med målopfyldelsen forene-
lig måde. I andre vandløb kan det være nødvendigt både at 
ændre måden, der skæres på, antallet af skæringer og tids-
punkterne for skæring. 

8.4 Problemer med målopfyldelsen ved ophør eller reduk-
tion af grødeskæringen  

Det er den almindelige antagelse, at når grødeskæring noto-
risk har negative effekter på vandløbenes naturindhold og 
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miljøtilstand, så vil ophør eller reduktion af grødeskæringen 
altid virke i retning af målopfyldelse. 
 
Denne antagelse holder stik i mange vandløb, men ikke i al-
le. Nogle vandløb er nemlig så stærkt påvirket af andre fak-
torer, at effekterne på målopfyldelsen af ophør eller redukti-
on af grødeskæringen ikke blot udebliver, men kan forventes 
at blive negative. 

Særlig problematisk er ophør, og i nogle tilfælde også reduk-
tion af grødeskæringen, i vandløb, der har ringe sommer-
vandføring, eller som er sommerudtørrende. 

I sådanne vandløb kan ophør eller reduktion af grødeskærin-
gen være ledsaget af så kraftig tilgroning, at det betyder tab 
af natur- eller miljøkvalitet med deraf følgende problemer 
med målopfyldelsen. 

I sådanne vandløb kan fortsat grødeskæring være det pleje-
indgreb, der skal til for at imødegå de negative effekter af 
andre forandringer af vandløbene. Der kan være tale om en 
forbigående pleje indtil andre miljøforbedrende indgreb er 
gennemført, eller der kan være tale om gentagen pleje, der 
er nødvendig, fordi andre miljøforbedrende indgreb ikke er 
mulige. 

8.5 Trinvis afvikling eller omlægning af grødeskæringen 

Vandløb, hvori grødeskæringen anses som et problem for 
målopfyldelsen, og for hvilke vand- og naturplanerne følgelig 
foreskriver ophør eller reduktion af grødeskæringen, befinder 
sig almindeligvis i en grødemæssig tilstand, der er påvirket af 
grødeskæringen. 

Hvis grødetilstanden er stærkt påvirket af grødeskæringen, 
vil der erfaringsmæssigt kunne forventes store effekter af 
momentant ophør eller reduktion af grødeskæringen. Hvis 
grødetilstanden omvendt kun er lidt påvirket af grødeskærin-
gen, vil der erfaringsmæssigt kunne forventes mindre effek-
ter på grødetilstanden af momentant ophør eller reduktion af 
grødeskæringen. 

Store og hurtige effekter af ophør eller reduktion af grøde-
skæringen er ønskelige, hvis det drejer sig om positive effek-
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ter på målopfyldelsen. De er til gengæld mindre ønskelige, 
hvis det drejer sig om negative effekter, eksempelvis hvis 
momentant ophør af grødeskæring får et vandløb til at gro 
helt til, fordi udgangspunktet var en tæt grøde, skabt af gen-
tagen og omfattende grødeskæring. 

I de vandløb og på de strækninger, hvor grøden er stærkt 
påvirket af grødeskæringen, både kvalitativt og kvantitativt, 
taler erfaringen for at gennemføre en trinvis afvikling af grø-
deskæringen, hvor denne skal bringes til ophør, samt en dy-
namisk omlægning af grødeskæringen, hvor denne skal have 
et reduceret omfang eller et andet indhold.  

En dynamisk omlægning skal i denne sammenhæng forstås 
som en omlægning, der løbende forholder sig til effekterne af 
reduktionen eller ændringerne, og som løbende justeres med 
henblik på at fremme de positive effekter og imødegå de ne-
gative effekter. 
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9 OVERVEJELSER VEDRØRENDE KLIMABETIGENDE FOR-
ANDRINGER AF VANDFØRINGEN 

Klimaforandringer er et af tidens store emner. Selvom der 
langt fra er enighed om årsagerne til klimaforandringerne, er 
de allerede en målbar realitet, ikke blot globalt, men også 
her i landet, hvor nedbøren i dele af landet er blevet målbart 
større, og hvor der som følge heraf bl.a. er opstået synlige 
problemer med afledning af vand i og fra byerne. 

For vandløbenes vedkommende er det forventningen, at stør-
re mængder vand i fremtiden skal afledes gennem vandløbe-
ne, i takt med at nedbøren øges. 

Dette kapitel beskriver kort, hvilke forventninger man på 
grundlag af klimascenarierne kan have til den fremtidige 
vandføring i vandløbene, samt hvilke effekter det kan forven-
tes at give i forhold til de fremtidige fugtighedsforhold om-
kring vandløbene. 

9.1 Store regionale forskelle 

Selvom Danmark i globalt perspektiv er et lille land, har der 
altid været store regionale forskelle på nedbørens størrelse. 
Disse forskelle har vist sig også at gælde den øgning af ned-
børens størrelse, som man har kunnet måle. Det betyder, at 
nogle egne af landet kun har oplevet ganske små øgninger af 
nedbørens størrelse, mens andre har oplevet langt større øg-
ninger. 

Disse forskelle gør det vanskeligt at bruge det generelle bil-
lede af nedbørens udvikling frem til nu og de generelle forud-
sigelser af nedbøren i fremtiden i forbindelse med beregnin-
ger af de fremtidige fugtighedsforhold omkring vandløbene. 
Og vanskelighederne bliver ikke mindre af, at byerne i frem-
tiden får behov for at kunne håndtere endnu større mængder 
regnvand fra befæstede arealer. 

9.2 Ændrede nedbørs- og afstrømningsmønstre 

Ændringerne af nedbøren er ikke blot et spørgsmål om mere 
nedbør. Det er også et spørgsmål om nedbørens fordeling 
over året. Og her stiller klimascenarierne os i udsigt, at ned-
børsforholdene vil blive mere ekstreme med flere voldsomme 
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nedbørshændelser og længere tørvejrsperioder i sommer-
halvåret og større nedbørsmængder i vinterhalvåret. 

De forventede ændringer af nedbørsforholdene og –
mønstrene giver anledning til også at forvente ændringer af 
vandføringens størrelse og ikke mindst variationsmønsteret. 

Udsigten til længere tørvejrsperioder om sommeren kan 
umiddelbart give anledning til at forvente god afvandingstil-
stand omkring vandløbene, men det er langt fra givet, at 
denne forventning kommer til at holde stik. Det er der særlig 
to grunde til. 

Den ene grund er, at større mængder nedbør i vinterhalvåret 
vil føre til større grundvandsdannelse, og da vandføringen i 
mange vandløb for en dels vedkommende skyldes grund-
vandstilstrømning, vil de øgede mængde nedbør om vinteren 
ad den vej kunne skabe øgede vandføringer i vandløbene om 
sommeren. Uagtet at der om sommeren forventes længere-
varende tørvejrsperioder. 

Den anden grund er, at de forventede mere voldsomme ned-
børshændelser om sommeren vil føre til flere situationer, 
hvor vandløbene ikke vil være i stand til at bortlede den fald-
ne nedbør, uden at der sker oversvømmelser. Dette problem 
forværres af, at mange vandløb måske allerede har en øget 
sommervandføring på grund af den øgede grundvandstil-
strømning. 
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Konsekvenser af øget vandføring 

Vandløbenes størrelse [læs: bundbredde] er grundlæggende be-
stemt af vandføringens størrelse og variationsmønster, nærmere 
bestemt de energirige vandføringer, der i vinterhalvåret skaber 
bredfulde vandløb, og som udsætter bund og bredder for maksi-
malt erosionspres.  Denne sammenhæng betyder, at vandløb i na-
turtilstanden gradvis vil blive større (bredere) i takt med en øgning 
af den dimensionsgivende maksimumsvandføring. 

Mange vandløb befinder sig imidlertid langt fra naturtilstanden og 
kan derfor ikke forventes at reagere på de ændrede afstrømnings-
forhold på samme måde som vandløb i naturtilstanden. Dyb ned-
skæring under terræn er en af de faktorer, der kan forventes at 
reducere den hastighed, hvormed vandløbene naturligt tilpasser 
sig størrelsesmæssigt til de ændrede afstrømningsforhold. Det 
hænger sammen med, at øgning af bundbredden i dybt nedskårne 
vandløb er forbundet med flytning af langt større mængder jord, 
end tilfældet er i vandløb med en naturlig beliggenhed i forhold til 
det omgivende terræn. 

Som beskrevet tidligere, har vandføringen og Manningtallet samme 
størrelsesmæssige indflydelse på vandstanden i vandløb. Det bety-
der, at en fordobling af vandføringen har samme effekt på vand-
standen som en halvering af Manningtallet. For vandløb, hvis di-
mensioner ikke er tilpasset en klimabetinget øget vandføring, be-
tyder denne sammenhæng, at der for en given grødeskærings-
praksis kan forventes højere vandstande i vandløbene, dersom 
vandføringen øges. 

Disse øgede vandstande kan i forlængelse af ovenstående imøde-
gås af øgninger af Manningtallet, der modsvarer stigningen i vand-
føringerne. Det vil sige, af intensiveret grødeskæring. Subsidiært, 
naturligvis, af en tilpasning af dimensionerne til den øgede vandfø-
ring. Sidstnævnte er imidlertid ikke uden problemer. For selvom 
dimensionerne (bundbredden) tilpasses de dimensionsgivende 
vandføringer, så kan små sommervandføringer være forbundet 
med grødebetingede indsnævringer og tilgroninger, som selv store 
vintervandføringer ikke kan fjerne eller ændre på. 

Hvis man fastholder en bestemt grødeskæringspraksis af hensyn til 
målopfyldelsen, vil de klimabetingede øgninger af vandføringen så-
ledes som udgangspunkt betyde mere fugtige forhold omkring 
vandløbene – enten generelt eller periodisk. Men også her gælder, 
at der kan være uforudseelige effekter af de øgede vandføringer på 
grøden, som virker i modsat retning af øgede vandstande i og me-
re fugtige forhold omkring vandløbene. 
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10 EFTERSKRIFT 

Som det fremgår af denne redegørelse, vil det for vandløb 
med adgang til de nødvendige data og oplysninger være mu-
ligt at foretage rimeligt retvisende beregninger af, hvordan 
ændret grødeskæring kan forventes at ville påvirke fugtig-
hedsforholdene omkring vandløbene. 

En hurtig granskning af vandplanernes udpegede vandløb gi-
ver imidlertid anledning til at antage, at der ikke for alle 
vandløbs vedkommende er adgang til de nødvendige data og 
oplysninger, enten fordi data slet ikke eksisterer, eller fordi 
de til rådighed værende data er forældede. 

Det betyder, at det ikke på det foreliggende datagrundlag vil 
være muligt at gennemføre beregninger af de ændrede fug-
tighedsforhold omkring alle de udpegede vandløb.  

Hvilket videre betyder, at gennemførelse af beregningerne 
kræver tilvejebringelse af de manglende data. Det drejer sig 
først og fremmest om opmålingsdata til beskrivelse af vand-
løbenes aktuelle tilstand og grødedata til bedømmelse af 
Manningtal og til vurdering af den fremtidige udvikling i 
vandløbene. Derudover vil målinger af vandstanden generelt 
og i særdeleshed i forbindelse med grødeskæring være sær-
deles værdifulde. Endelig vil selv månedlige målinger af 
vandføringen i de udvalgte vandløb og på de udvalgte stræk-
ninger være nyttige i henseende til at minimere usikkerheden 
på konstruerede vandføringsdata. 

Der er således meget gode grunde til at forbedre det eksiste-
rende datagrundlag, hvor dette er mangelfuldt eller forældet, 
og til at tilvejebringe de nødvendige data, hvor sådanne ikke 
eksisterer.  

Gør man ikke det, vil man ikke kunne foretage retvisende be-
regninger af fugtighedsforholdene i forbindelse med ændring 
af vedligeholdelsen. 
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11 BILAG 1 – BEREGNEDE FUGTIGHEDSKORT I STOR 
STØRRELSE – EKSEMPELVANDLØB NR. 1 
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To årlige grødeskæringer i juni og september. 
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