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I maj 2002 iværksatte Miljøstyrelsen et pro-
jekt: ”En metodik til karakterisering af ådale 
i typeområder efter geologisk og ådals mor-
fologiske principper” /1/. Formålet var at eta-
blere en metode til at forbedre grundlaget for 
en beskrivelse af grundvandets strømning og 
stofomsætning/ stoffrigivelse i ånære områder 
i relation til Vandrammedirektivet. Miljøstyrel-
sen indkaldte i oktober 2002 forskningsinsti-
tutioner, konsulentvirksomheder og amter til 
en workshop og en debat, og dette indlæg er 
blevet til på baggrund heraf. 

Klassifikationssystemer
Hydrologisk klassifikation har siden IHD 
(Internationale Hydrologiske Dekade) 1964-
75 haft stigende international interesse. 
Melin /2/ inddrog som den første i Norden 
hydrologiske parametre i klassifikationssam-
menhænge, og Tollan /3/ koblede som den 
første hydrologiske og morfologiske parame-
tre i samme klassifikationssystem. Frem til i 
dag har adskillige klassifikationssystemer på 
globalt niveau, såvel hydrologiske som mor-
fologiske klassifikationssystemer, set dagens 
lys, hvoraf det til dato mest anvendte system 
er Rosgens klassifikationssystem /4/. I Dan-
mark er udviklingen af klassifikationssystemer 
hovedsageligt foretaget indenfor biologiske 
klassifikationssystemer med det formål at 
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morfologisk klassifikationssystem /5/, som i 
sin opbygning og valg af parametre kunne 
være egnet til at indgå i Miljøstyrelsens klassi-
fikation af ådale i typeområder efter geologi-
ske og ådals-morfologiske principper eller i 
andre klassifikationsopgaver, hvor der er be-
hov for en inddragelse af fysiske parametre. 
Hasholts klassifikationssystem er i 2001 blevet 
modificeret af Mernild /6/ og indlægget er ba-
seret på dette modificerede system.

Relation til ådals klassifikation
Hasholt udviklede i 1999 et hydrologisk-
morfologisk klassifikationssystem /5/, som 
diskuterede principperne og foreslog en me-
todik til klassifikation af vandløb. Dette klas-
sifikationssystem blev i 2001 modificeret og 
afprøvet, og mulige anvendelser af systemet 
blev diskuteret, f.eks. i forbindelse med klassi-
fikation af ådale /6/. Modificeringen i forhold 
til den oprindelige klassifikation består først 
og fremmest i en fastlæggelse af grænsevær-
dier for de enkelte parametre og et valg af 
metoder til beskrivelse af de enkelte parame-
tre. Informationer omkring parametrene kan 

vurdere miljøtilstanden i vandløbene: Sapro-
biesystemet, Viborg Indekset, Dansk Fauna 
Indeks og Dansk Vandløbsfaunaindeks. 

I 1999 publicerede Hasholt et hydrologisk-

Figur 1.
Hasholts modificerede klassifikationssystem /10/.
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med undtagelse af substratet i vandløbet alle 
findes udfra tilgængelige kort, tabeller eller 
databaser. Det er ligeledes påvist, at nogle 
parametre kan implicere værdierne af andre 
parametre. For eksempel vil vandløb i hede-
slette have et beskedent fald, og kornstørrel-
sen af bundsubstratet vil bestå af sand eller 
grus. Det efterfølgende eksempel illustrerer 
denne tendens på baggrund af data fra i alt 52 
målelokaliteter, indsamlet i vandløb på hede-
sletten, klassificerede efter Smed /7/.

Ved de 52 målelokaliteter forekommer en 
lav værdi for afstrømningsregimet – lig ”de ka-
rakteristiske sæsonvariationer i et vandløbs 
afstrømning, som gentages fra år til år” /6/ 
(92% af målelokaliteterne < 0,35), en lav vand-
løbshældning (100% < 5,0*10-3m/m), et lavt 
relativt relief – lig ”..relativ relief, i.e. height 
differences between peak, summit, crest or 
plateau edge and adjacent sea level, lake 
shore, valley bottom or plain……shows the 
real, visible height differences, not height dif-
ferences within unit sample areas” /8/ (77% 

< 20m) og et sandet og gruset substrat i vand-
løbet (100%).

Parametrenes ensartethed i og omkring he-
deslettevandløbene illustrerer en tendens, 
der underbygger ideen om, at der eksisterer 
sammenhæng mellem geomorfologien og de 
nævnte parametre, således at parametrene 
kan elimineres fra klassifikationssystemet og 
erstattes med  – geomorfologien –, uden at 
der går informationer tabt. Fordelen er et 
klassifikationssystem med færre parametre, 
men med samme informationsværdi. På figur 
2.a er vist, hvorledes en reduktion er foreta-
get, og hvor informationsindholdet i klassifi-
kationssystemet samtidig ikke er formindsket. 
Dette er sket ved at parameteren – geomorfo-
logi – indirekte indeholder informationer om 
andre af de anvendte parametre. En reduce-
ring i antallet af parametre medfører en reduk-
tion i antallet af mulige kombinationer, hvil-
ket letter muligheden for at danne sig et 
overblik over fordelingen af kombinationer/
typer af vandløb. 

Resultatet af klassifikationen, nomenkla-
turen, bliver en lang talstreng, som er velegnet 
til sammenligninger mellem vandløb, da 
samme parametre har samme lokalisering i tal-
strengen. Systemet er særdeles velegnet i GIS, 
hvor talstrengen omsættes til et grafisk layout, 
så forskellige kombinationer visuelt kan sam-
menlignes. Dette gør, at en kortlægning af klas-
sifikationen af danske ådale kan ske.

De mange parametre i klassifikationssyste-
met kunne umiddelbart tænkes at føre til, at 
hver vandløbsstrækning på grund af antallet 
af kombinationer var unik, således at en grup-
pering var vanskelig. Påvisningen af at nogle 
parametre giver en bedre beskrivelse af syste-
met end andre medfører, at man kan vælge 
parameterkombinationer, som er velegnede 
til at løse forskellige klassifikationsopgaver 
med det samme grundsystem. I det følgende 
forsøges en sådan ”skræddersyning” af det 
modificerede system afprøvet i relation til 
den aktuelle ådals klassifikation.

De hydrologiske parametre: vandmængde 

Figur 2.b
Hasholts modificerede klassifikationssystem anvendt i forskellig sammenhænge. En illustration af,  hvor fleksibelt systemet er.  

Figur 2.a
En reduktion af Hasholts modificerede klassifikationssystem, hvor parameteren geomorfologi indirekte indeholder informationer om: det hydrologiske regime, vandløbs-
hældningen, det relative relief, substratet i vandløbet og i oplandet.

Vandløb
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og regime har relationer til grundvandsma-
gasinets størrelse og tømning. Stor vand-
mængde kan være forårsaget af stor nettoned-
bør (grundvandsdannelse) og/eller 
”grundvandstyveri”. Regimet med lille varia-
tion er tegn på et stort grundvandsmagasin 
og omvendt. Vandløbshældninger med ringe 
fald vil hyppigere være udsat for oversvøm-
melser, med deraf følgende muligheder for 
optagning af næringsstoffer: Fe-forbindelser, 
N-forbindelser og P-forbindelser. Næringsstof-
fer, der via recipienten, vandløbet, vil nå ha-
vet. Det relative relief /8/ har relation til 
grundvandets trykniveau og dermed grund-
vandsstrømningen og interaktionen mellem 
ådalsmagasinet og vandløbet. Et stigende rela-
tivt relief medfører en stigende potentiale gra-
dient og dermed et stigende trykniveau og 
grundvandsstrømning. Substratet i vandløbet 
har betydning for permeabiliteten og den hy-
drauliske ledningsevne ved vandløbsbunden 
og dermed strømningen, interaktionen, i den 
hyporeiske zone mellem ådalsmagasinet og 
vandløbet. Substratet i oplandet og i ådalen 
har dels betydning for fordelingen af net-
tonedbøren (grundvandsdannelsen) og dels 
indvirkning på hastigheden af grundvandstil-
strømningen, betinget af den hydrauliske 
ledningsevne, pore- og sprækkestørrelses-
fordelingen samt den hydrauliske potentiale-
gradient. Geomorfologien er en interessant 
parameter, da denne indeholder informatio-
ner om landskabsdannelsen, historien og ka-
rakteristika ved landskabstypen – informatio-
ner, der inkluderer forskellige tidsskalaer. 
Geomorfologien er derved en slags klassifika-
tion i sig selv. En bestemt landskabsdannelse 
medfører bestemte former og tekstur, og da 
disse er indeholdt i geomorfologien vil nogle 
af førnævnte parametre derfor kunne elimine-
res, da de indirekte er indeholdt i geomorfo-
logien. De to sidste parametre i det modifice-
rede klassifikationssystem: vegetationen i 
oplandet og planformen er ikke vurderet rele-

vante i forhold til Miljøstyrelsens projekt-
beskrivelse. De nævnte parametre i Hasholts 
modificerede klassifikationssystem er væsent-
lige for en forståelse af de processer, der sker 
i ådalssystemet, og dermed for klassifikatio-
nen af ådale i typeområder. 

Hasholts modificerede klassifikationssy-
stem kan anskues som et fleksibelt system, 
hvor parametre kan elimineres eller medind-
drages afhængig af formålet med klassifika-
tionssystemet. Figur 2.b viser eksempler på 
denne fleksibilitet. Er formålet at beskrive 
den rumlige samt tidsmæssige variation af 
”stream power” /13/, lig vandløbets tendens 
til remeandrering, kombineres parametrene: 
P1, P2 og P3 eller skal der foretages en udpeg-
ning af en given vandløbsstrækning som po-
tentielt gydeområde for fisk kunne en kombi-
nation af P1, P2, P3, P5, P8 og P9 tænkt 
anvendt. 

En yderligere mulighed er at sammenholde 
parametrene med biologiske klassifikations-
systemer, for eksempel Dansk Vandløbsfauna-
index (DVFI), for belyse sammenhængen mel-
lem de hydrologiske/ fysiske og de biologiske 
parametre. 

Konklusion
Hasholts modificerede klassifikationssystem 
repræsenterer en metode til at inddrage fy-
siske forhold i en klassifikation af ådale og 
interaktionen mellem grundvandet og over-
fladevandets strømning og stofomsætning/
stoffrigivelse i de ånære områder. Der har 
i Danmark tidligere været tradition for an-
vendelsen af biologisk baserede klassifika-
tionssystemer, men opstillingen af et ådals 
klassifikationsprojekt peger på, at der nu og 
fremover også er behov for en klassifikation 
baseret på fysiske karakteristika/parametre. 

Det beskrevne klassifikationssystem er flek-
sibelt, og kan udbygges i takt med ny viden. 
Systemet kan endvidere ”skræddersyes” til 
forskellige klassifikationsopgaver inklusiv klas-

sifikationen af danske ådale. Det skal derfor 
foreslås, at man går i gang med at udvikle et 
mere generelt fysisk baseret klassifikations-
system, frem for at udvikle systemer til en-
kelte opgaver som i tilfældet med ådals klassi-
fikationen.
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Vandløb

Vækstlaget 
– en ny rubrik i Vand & Jord
Redaktionen har besluttet at bringe en fast 
rubrik, der skal vise lidt om bredden og 
indholdet af studerendes specialer og af-
gangsprojekter med relation til emnerne vand 
og jord.

AKTUELT Hensigten med den nye rubrik er at sprede 
kendskabet til de specialer, som de nye kan-
didater har. Det er jo ofte her, der opstår nye 
indgangsvinkler og erkendelser om miljøfor-
hold relateret til vand, jord og luft. Navnet på 
rubrikken »Vækstlaget« henviser således til, at 
de nye kandidater kan sammenlignes med 
den del af træet, der endnu ikke er blevet til 
bark, men derimod består af levende celler, 
der bidrager til træets vækst.

Planen er, at »Vækstlaget« kun skal oplyse 
meget kort om hvert speciale eller afgangspro-
jekt, idet der så via Vand & Jords kommende 

hjemmeside skal være mulighed for at linke 
til et egentligt resumé.

Hensigten med rubrikken er også, at nye 
kandidater bliver opmærksom på muligheden 
for at publicere artikler i Vand & Jord. Til trods 
for nytidens digitale informationsteknologi er 
der nemlig stadig stort behov for at offentlig-
gøre videnskabelige resultater på gammeldags 
måde, dvs. på papir, man kan bladre i.

Nærmere oplysninger om den nye rubrik, 
der starter i næste nummer af Vand & Jord, 
kan fås hos Inga Sørensen, tlf. 76 25 58 80, 
e-mail is@vitusbering.dk. Redaktionen


