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Miljøtilstanden i vandløbene



Vandrådsarbejdet

Vandløb (km) Ca. 18.500 km

Antal 

vandområder

Ca. 7.380 stk.

- heraf kunstige 

(km/antal)
Ca. 525 km/255 stk.

- heraf stærkt 

modificerede
Ca. 980 km /455 stk.

18.500 km vandløb indgår i vandplanerne



Miljømål

Miljømålet er i udgangspunktet ”god økologisk tilstand”

Miljømålet for kunstige og stærkt modificerede vandområder er godt 
økologisk potentiale. 

Miljømålene for vandløb fastsættes med udgangspunktet i 
kvalitetselementerne planter, smådyr og fisk. Alger / fytobenthos 
forventes inddraget.



Vurdering af tilstand

Data fra det nationale overvågningsprogram NOVANA. 

Fiskeundersøgelser fra DTU Aqua. Data fra kommuner når de er frembragt i 
overensstemmelse med de tekniske anvisninger for NOVANA-programmet. 

Data fra perioden frem til og med 2018 er medtaget. 

Som udgangspunkt anvendes data fra perioden 2014-2018, men data fra 2009 
og frem kan medtages, hvis de fortsat vurderes at være repræsentative. 

Vandområder uden overvågningsdata 
fra 2009 og frem vurderes at have 
ukendt tilstand. 

Omfang af stationer kan findes 
på kort



Tilstandsvurdering samlet vurdering

Målopfyldelse af undersøgte 

Vandløb i basisanalysen til 

vandområdeplan 3:

30 % samlet ved brug af tre 

kvalitetselementer

Smådyr: ca. 60%

Fisk: ca. 30%

Planter: ca. 45 %



Væsentligste påvirkninger vandløb

Spærringer
Fysiske forhold 



Vandrådsarbejdet 2020

• Vandråd består af en kreds af interessenter, der rådgiver kommunerne 

om opgaver indenfor vandløbsområdet. 23 oplande med en sekretariats 

kommune og et vandråd i hver.

• Vandrådene blev første gang bragt i spil i 2014 i forbindelse med 

udarbejdelsen af forslag til indsatsprogrammet for VP2

• I 2017 blev vandrådene igen nedsat for at medvirke til at kvalificere 

afgrænsningen og udpegningen af vandløbene.

• I 2020 var opgaven den samme som i 2014, nemlig at komme med 

forslag til hvilke indsatser, der bør udføres på hvilke strækninger i VP3



Økonomisk ramme:

• En indikativ økonomisk ramme på 436 
mio. kr.

• Yderligere 114 mio. kr. til erstatninger

• Den totale ramme på 550 mio. kr.

Minimumskrav:

• 2.600 km vandløbsstrækninger
• 250 spærringer

Mulighed for at ønske yderligere 
indsatser 

Vandrådsarbejdet: Økonomisk ramme og minimumskrav



Vilholt Mølle i Gudenå

 Stemmeværk er fjernet

 Der er anlagt et stryg med sten- og grusbund

Vilholt Mølle i Gudenå

 Stemmeværk er fjernet

 Der er anlagt et stryg med sten- og grusbund



Væsentligste påvirkninger vandløb

Spildevandsudledninger

Organisk indhold i spildevand vil under nedbrydning medføre iltforbrug

Lavt iltindhold i vandet påvirker særligt smådyr



Miljøtilstanden i søerne

990 søer med i vandområdeplanerne



Kvalitetselementer

Tilstanden i søerne fastsættes med udgangspunkt i kvalitets-
elementerne undervandsplanter, planteplankton (klorofyl a) og fisk.

Høj tilstand

God tilstand

Moderat tilstand

Ringe tilstand

Dårlig tilstand

EQR=1

EQR=0



Datagrundlag for tilstandsvurdering

• Data fra det nationale overvågningsprogram NOVANA 
samt enkelte data fra kommuner 

• Data fra perioden 2013-2019 anvendes som 
udgangspunkt. 
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Tilstanden

Ca. 30% af de undersøgte søer opfylder samlet set målet for de biologiske 
kvalitetselementer

Ca. 55% for planter ca. 30% for plankton

ca. 35% for fisk



 Klart vand (lav planteplankton-

tæthed

 God plantedækning

 Mange rovfisk i forhold til ”skidtfisk”

 Uklart vand (høj 

planteplankton-tæthed

 Lav plantedækning

 Få rovfisk i forhold til ”skidtfisk”

Søernes økologiske tilstand

Fosfor indholdet i søerne er væsentlig for miljøtilstanden. 

På landsplan kommer ca. 30 % fosforen fra spildevand, mens de resterende 70% kommer fra diffuse kilder 

i det åbne land 


