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Naturtilstanden i vandløb
og søer
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Trusler mod naturtilstanden i vandløb og søer

Søer:
• Næringsstoffer
• Kun 50% af søerne opfylder deres

målsætning

Vandløb:
• Udledning af organisk stof fra spredt

bebyggelse, regnvand, dambrug
• Dårlige fysiske forhold
• 75% af vandløbene opfylder deres

målsætning
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Hvad kan gøres i søer?

Oplandsanalyser og identifikation af
væsentlige kilder til næringsstofferne

Reduktion af næringsstoftilførsel fra
oplandet

Restaurering af søen via biologisk eller
kemisk manipulation, så
næringsstofferne bindes eller den 
trofiske struktur ændres
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Hvad kan gøres i vandløb

Rense spildevandet fra spredt
bebyggelse, overløb, dambrug mv.

Restaurere de fysiske forhold i 
vandløbene

Restaurere det naturlige hydrologiske
regime i vandløbet
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Vandløbet som økosystem

Organismer:
Fisk, makroinvertebrater, makrofyter

Iltindhold
Temperatur
(pH)
Sedimentindhold
Habitat diversitet ≈ biodiversitet

Afhænger af mængden af vand og variationen i 
vandføringen →

Overflade vand, rodzonevand eller grundvand
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Effekter af reduceret vandføring

Fysiske konsekvenser:
• Bredden / dybden reduceres
• Strømhastigheden nedsættes
• Habitatvariationen falder
• Temperaturen stiger (måske)
• Iltindholdet falder (sandsynligvis)

Biologiske konsekvenser:
• De biologiske interaktioner får større

betydning for samfundsstrukturen pga. 
mindre areal

• Arter forsvinder / individer forsvinder →
diversiteten falder
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Effekten af ændret hydrologisk regime

Større andel af drænvand i vandløbene:
• Højere temperatur → lavere ilt indhold → fisk

og makroinvertebrater forsvinder

• Mere sediment→ groft substrat dækkes →
lavere habitat diversitet & mindre gydning →
færre fisk og færre makroinvertebrater

• Større maks. vandføring:
• Refugiehabitater forsvinder → lavere artsdiversitet
• Øget erosion → øget sedimentaflejring nedstrøms
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Dewson et al. 2007
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Habitatmodeller

Organismernes præferencer
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Hvilken viden mangler vi?

• Hvor meget vand kan vi indvinde før
økosystemet påvirkes (målt i % og m3/s)?

• Har den samme %-vise reduktion samme
betydning i alle vandløbstyper?

• Identifikation af makroinvertebratarter der
kan bruges som indikatorer for effekter af
ændret vandføring

• Aftestning og validering af habitatmodeller
med biologiske undersøgelser

• Komparative studier af reduceret vandføring
i naturlige vandløb
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Vores bedste vandløb er mest robuste

…men idag tager vi mest vand fra de 
ringeste!
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Hvad skal vi gøre…?
Holde op med at betragte vandløb som

næringsstoftransportveje!!!

Droppe brugen af medianminimum som administrativt
grundlag for vandløbene - det er biologisk
uinteressant eftersom hverken fisk eller

makroinvertebrater kan udføre tidsserieanalyse

Vandløb er uhyre komplekse systemer og skal derfor
analyseres som sådanne

DVFI er ubrugelig som eneste indikator med mindre
der er tale om org. forurening

Opfatte vandløb som systemer med en række
afhængige strækninger
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Hvad skal vi gøre…?

• Samtænke vandløbsbiologien med 
hydrologien og morfologien

• Arbejde i hele systemer – ikke strækninger
• Vandløbet skal forstås som en integreret del 

af landskabet – dvs. forholdene i vandløbet
afhænger også af strukturen i den ripariske
zone

• Konsekvensurderinger af indgreb i 
økosystemerne skal foretages på samtlige
tidslige og rumlige skalaer der er nødvendigt
for at forudse reponsen i systemet

• Arbejde med flere organismegrupper på
samme tid
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Anbefalinger

Vi skal brugen habitaten som den basale
byggesten for vores vurderinger af

påvirkningerne af vandløbene

Habitaten skal kvantificeres på en relevant 
skala for de organismer vi analyserer

↓
Brug af habitatmodellerne er en løsning

Skal kombineres med biologiske analyser


