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Vand - og naturplaner

Kun omkring 50 % af de danske vandløb op
fylder vandplanernes målsætning om god 
fy sisk og økologisk tilstand. Årsagerne til 
den manglende målopfyldelse er en følge af 
tidligere tiders udretning af vandløb, hård
hændet vandløbsvedligeholdelse, erosion af 
marker med efterfølgende tilførsel af jord og 
sand til vandløbene samt opgravning af bund
materiale fra vandløbsbunden /1/. Hvilket 
er hovedårsagen til at mangfoldigheden i 
plante og dyrelivet er begrænset i mange 
vandløb /2/.

For at forbedre den fysiske og økologiske 
tilstand i vandløbene er der i vandplanerne 
angivet fire virkemidler for vandløb: (i) Æn
dret vedligehold, (ii) fjernelse af faunaspær
ringer, (iii) restaurering i mindre omfang og 
(iv) genåbning af rørlagte vandløb. I til knyt
ning til indsatsprogrammet indehol der vand
planerne en række retningslinjer, der har 
bindende virkning overfor myndighedernes 
fysiske planlægning og administration også i 
relation til den konkrete sagsbehand ling. 

Retningslinjer spildevand
Udover generelle retningslinjer er der en 
række retningslinjer for specifikke områder. 
F.eks. spildevand, vandløb, søer og kyst van
 de. Ifølge de specifikke retningslinjer for 
spildevand må udledninger til hydraulisk be
lastede vandløb ikke overstige den naturlige 
afstrømning på 12 l/s pr. ha (total areal), og 
ved udledning af overfladevand til vandløb 
skal det sikres, at vandløbets samlede hydrau
liske kapacitet ikke overskrides /3/.

I forhold til myndighedernes behandling af 
udledningstilladelser afleder retningslinjerne 
tre interessante spørgsmål:

1) Hvad er den naturlige afstrømning?
2) Hvornår er et vandløb hydraulisk belastet?
3) Hvordan vurderes det, at et vandløbs 

sam   lede hydrauliske kapacitet ikke over
skrides?

Naturlig afstrømning
Naturlig afstrømning på 12 l/s pr. ha som 
ret ningslinjerne forudsætter, svarer til over
fladisk afstrømning fra klippegrund eller be
fæstede arealer /4/. Overfladisk afstrømning 
er nedbør, der løber af på jordoverfladen 
direkte til et vandløb. Overfladisk afstrøm
ning eksisterer stort set ikke under naturlige 
hydrologiske forhold. Naturlige hydrologiske 
kredsløb i det umanipulerede landskab består 
af regnvand, der siver ned, hvor det falder, og 
siver gennem jorden til grundvandet (infil tre
rer). Det vand, der ikke umiddelbart kan infil
trere, siver til nærmeste lokale lavning /5/.

I det manipulerede landskab vi har i dag, 
kommer en stor del af afstrømningen til vand
lø bet enten via drænrør og grøfter eller di
rekte fra befæstede arealer. Det skyldes, at 
regnvandet inden det når grundvandet ofte 
ledes gennem drænrør til nærmeste større rør 
eller grøft, der leder det direkte til et vandløb. 
Vandet fra de befæstede arealer forbliver over
fladevand og ledes i rør enten direkte eller via 
renseanlæg og forsinkelsesbassiner til et vand
løb. Vandet i vandløbene er således en blan
ding af vand fra øvre og nedre grundvandsma
gasin, drænvand, spildevand og over   flade
 vand. I det manipulerede landskab er afstrøm
ningen derfor mere direkte og overfladisk.

Den naturlige middelafstrømning for et 
om   råde (års nedbør – års fordampning) kan 
der for betragtes som afstrømningen for det 
umanipulerede landskab. Simple beregninger 
giver en middelafstrømning på 310 mm/år 

Hydraulisk belastning af vandløb
Hydraulisk belastning mindsker muligheden for at opnå et alsidigt 

plante og dyreliv i vandløb. Og reducerer muligheden for at opnå 

god økologisk tilstand. Hydraulisk belastning – især fra dræn og ud

ledninger fra renseanlæg og forsinkelsesbassiner, er derfor en mulig 

årsag til manglende målopfyldelse i vandløb med vandplanindsats. 

Men hvornår kan et vandløb betragtes som hydraulisk belastede?

Jens Pedersen

Figur 1. Målt middel- og medianafstrømning i Uggerby Å. Afstrømningen sammenholdes 
med den beregnede afstrømning ud fra oplandareal og nettonedbør (teoretisk afstrømning).
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(0,1 l/s pr. ha) i Hjørring Kommune (Tabel 1). 
Hvilket er i overensstemmelse med undersø
gelser udført af DMU og Nordjyllands Amt 
(Ta  bel 2). Nye modelberegninger af afstrøm
ningen på markblokniveau viser, at middelaf
strømningen i Nordjylland er 345 mm/år eller 
0,1 l/s pr. ha /7/.

Der er således stærke indikationer på, at 
den naturlige afstrømning i Hjørring Kom
mune er 1020 gange mindre end det, der er 
angivet som naturlig afstrømning i vandplan
erne.

Vandføring
Den aktuelle vandføring blev før 2007 be
stemt ved målestationer i omkring 57 % af 
oplandene /8/. Efter 2007 er det uopmålte op
land forøget markant. Ny vandføringsmålinger 
eksisterer derfor kun for få vandløb. Vand lø
be nes vandføring eller afstrømning må derfor 
findes på anden måde.

En nem og simpel måde er at beregne 
vand  føringen ud fra information om opland
sareal og nettonedbør, da den naturlige mid
delafstrømning er et udtryk for, hvor meget 
regnvand, der tilføres vandløb i det umanipu
le rede landskab. Og dermed angiver størrel
sen på vandføringen.

På basis af informationer om oplandsareal 
og nettonedbør er vandføringen/afstrømnin
gen i Uggerby Å beregnet (teoretisk afstrøm
ning) og sammenlignet med middel og medi
anvandføringen, der er målt dagligt fra starten 
af 1970 til 2005 (Figur 1). Den beregnede af
strømning (teoretisk af strømning) ligger ge
nerelt midt imellem middel og medianvand
føringen (Figur 1). Og der er god over   ens
 stemmelse mellem den teoretiske afstrøm
ning og den målte middelvandføring (Figur 
2a). Der er ligeledes god overensstemmelse 
mellem den målte middel og medianvand
føring (Figur 2b). 

Den gode overensstemmelse mellem den 
teoretiske afstrømning og den målte vandfø
ring er ligeledes vist for 7 andre større vand
løb og oplande /7/.

Anvendelse af oplandsareal og nettonedbør 
ser således ud til at være et brugbart og sim
pelt værktøj til beregning af den naturlige 
mid  delvandføring/afstrømning i vandløb.

Hydraulisk belastning
På basis af ovennævnte er den naturlige mid
delvandføring/afstrømning beregnet hver må
ned for Vellingshøj Bæk, Hjørring Kommune, 
og sammenlignet med de aktuelle ud ledninger 
af overfladevand (Tabel 3). Den beregnede 
vandføring/afstrømning varierer mel lem 0,03 
l/s pr. ha i april og 0,18 l/s pr. ha i november. 
Mens de aktuelle udledningerne varierer mel
lem 3,15 l/s pr. ha i 0,23 dag (a pril) og 22,04 
l/s pr. ha i 1,63 dag (november).

Vellingshøj Bæk modtager i april måned så
le  des i 0,23 dage en samlede udledning af 
overfladevand på 3,15 l/s pr. ha, mens den na
turlige middelafstrømning er 0,03 l/s pr. ha. 

Dvs. at Vellingshøj Bæk i 0,23 dag bliver tilført 
en vandmængde der er 105 gange højere end 
den naturlige afstrømning. Og i november, 
hvor afstrømning er størst er udledningen 
122 gange højere end den naturlige afstrøm
ning. Er det et udtryk for hydraulisk belast
ning? Når vandløbene i dag ikke kan antages 
at være naturlige eller uberørt af mennesker 
dels, fordi de modtager store mængder vand 
direkte fra dræn og befæstede arealer og dels, 
fordi de er hårdhændet vedligeholdt i gen
nem tiderne.

Udledningerne giver, alt andet lige, anled
ning til store variationer i vandføringen selv 
om de er relativ kortvarige. Den hurtigere 
afledning af vand øger desuden forskellene 
mellem vinter og sommervandføring, og øger 
vandføringen efter pludselige nedbør. De 
sto re svingninger i vandføringen, som skifte
vis fører til erosion og aflejring på vand løbs
bun den, begrænser artsantallet og kan med
føre at vegetationen kun omfatter nogle få og 
robuste arter med stor koloniseringsevne /9/. 
Korrelationsanalyse mellem strømningsøkolo

Vandløb

Tabel 1. Middel nedbør, fordampning og afstrømning (nettonedbør) for Nordjylland.

DMI 
(Nordjylland 
1997-2010) 

Nedbør (mm)
Fordampning 

(mm)
Afstrømning 

(mm)
Afstrømning 

(l/s pr. ha)

Årlig 775,7 465,4 310,3 0,1

Døgn  max. 44,4 17,8 2,1

Tabel 2. Litteraturværdier for naturlig afstrømning.

Litteraturen Middel Medianminimum Maksimum

Nordjylland /4/
l/s pr km2

l/s pr ha
9,7
0,1

3,4
0,03

DK (-Bornholm) /4/
l/s pr km2

l/s pr ha
20-40
0,2-0,4

Uggerby Å /6/
l/s pr km2

l/s pr ha
10,1
0,1

66,8
0,7

Liver Å /6/
l/s pr km2

l/s pr ha
11,5
0,1

86,5
0,9

Figur 2. A: Relation mellem målt middelafstrømning og den beregnede afstrømning ud fra oplandareal og nettonedbør (teoretisk afstrøm-
ning). B: Relation mellem middel- og medianafstrømning.
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giske parametre og Dansk Vandløbs Fauna In
deks viser tydeligt, at den biologiske vandkva
litet generelt er dårligst i vandløb med den 
største variation i vandføringen /4/.

Udledningstilladelser
I forbindelse med udarbejdelse af udlednings
tilladelser beregnes den tilladte udløbs mæng
 de typisk med udgangspunkt i vandpla nernes 
maksimale naturlige afstrømning på 12 l/s pr. 
ha (total areal). Total arealet er det samlede 
kloakopland for den pågældende udledning. 
Kloakoplandet består typisk både af grønne 
arealer og befæstede arealer (reduceret 
areal). De grønne arealer omfatter naturom
råder, parker, vejrabatter og haver m.v., mens 
de befæstede arealer omfatter veje, bygnin
ger og pladser m.v. De 12 l/s pr. ha gælder 
således for hele kloakoplandet – dvs. både de 
grønne og de befæstede arealer.

Vellingshøj Bæk har et samlede kloakop
land på 114 ha. Det betyder, at der med ud
gangspunkt i de 12 l/s pr. ha kan gives til la
delse til at udlede 114228 l/s. Men det er kun 
34 ha af kloakoplandet, der er befæstet og 

dermed har direkte afstrømning til vandløbet. 
De resterende 80 ha er grønne arealer, der 
har naturlig nedsivning. Anvendes 1 l/s bliver 
den samlede udledning til Vellingshøj Bæk 
122 l/s (Tabel 4).

Anvendes den naturlig afstrømning på 0,1 
l/s pr. ha i stedt for og beregnes udlednings
tilladelsen i forhold til det reducerede areal 
vil udledningen være 11,4 l/s, og i langt høj
ere grad svare til den naturlige afstrømning 
for et tilsvarende ubebygget areal (Tabel 4).

Indførsel af denne praksis vil medføre, at 
der skal ske en udbygning af forsinkelsesvolu
men. I Hjørring Kommune vil det betyde, at 
bassinvolumen skal udbygges med 53 %, hvis 
man går fra anvendelse af 1,0 til 0,1 l/s pr. ha.

Økonomisk vil det betyde en ekstra udgift 
på omkring 962 mio. kr., hvis det antages at 
den yderligere bassinvolumen koster 2000 kr/
m3 og den yderligere jorderhvervelse koster 
100.000 kr./ha. Disse omkostninger skal imid
lertid sættes i relation til de samlede omkost
ninger ved ny kloakering eller omkloakering i 
forbindelse med at udledningstilladelserne 
gives som udledninger til kloaksystemet.

Konklusion
Udledningstilladelser baseret på 12 l/s og to
tal areal giver anledning til stor belastning af 
vandløbene, dels fordi den naturlige af strøm
ning angiveligt er 0,1 l/s pr. ha, dels fordi an
vendelsen af det samlede kloakopland fører 
til stor variation i afstrømningen. En variation 
der er højere end ved naturlige afstrømning. 
Det kan sandsynligvis betyde, at målsætnin
gen om god fysisk og økologisk tilstand ikke 
kan opfyldes i disse vandløb.

Det må derfor anses for sandsynligt, at et 
vandløb er hydraulisk belastet, hvis den ud
ledte vandmængde overstiger den naturlige 
afstrømning.

Anvendes middelafstrømning fra oplandet 
og det reducerede areal, vil udledningerne 
nærme sig den naturlige afstrømning fra ube
byggede arealer. Det vil kræve udvidelse af 
regnvandsbassinernes kapacitet. Udvides 
regn vandsbassinernes kapacitet så de kan 
overholde et udledningskrav på 0,1 l/s pr. ha, 
vil det kræve en udvidelse af det nødvendige 
volumen på 53 %.
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Vandløb

Tabel 3. Beregnet afstrømning ud fra oplandsareal og nettonedbør (naturlig afstrømning) og 
aktuelle udledninger til Vellingshøj Bæk, Hjørring Kommune. Antal udledningsdage er angi-
vet for hver måned.

Måned 
Naturlig afstrømning 

(l/s pr. ha)
Aktuel udledning 

(l/s pr. ha)
Antal dage med 

udledning

Januar 0,07 10,88 0,64

Februar 0,05 5,74 0,42

Marts 0,09 10,74 0,79

April 0,03 3,15 0,23

Maj 0,08 9,81 0,73

Juni 0,12 14,07 1,04

Juli 0,14 17,59 1,30

August 0,13 16,30 1,21

September 0,06 7,41 0,55

Oktober 0,11 13,15 0,97

November 0,18 22,04 1,63

December 0,11 13,52 1,00

Tabel 4. Beregning af afstrømning til Vellingshøj Bæk ved anvendt praksis og forslået prak-
sis i forhold til udarbejdelse af udledningstilladelser. Afstrømningen er ligeledes angivet for 
et ubebygget område (naturlig). For anvendt praksis er brugt 1 l/s pr. ha (total areal) og for 
forslået praksis er brugt 0,1 l/s pr. ha (reduceret areal). For naturlig afstrømning er anvendt 
0,1 l/s pr. ha.

Areal Areal Afstrømning l/s

Type Ha
Anvendt 
praksis

Forslået praksis Naturlig

Reduceret 34,0 114,0 3,4

Grønne 80,0 8,0 8,0

Total 114,0 122,0 11,4 11,4

Udledningstype Punkt Punkt
Langs hele 
vandløbets 

længde


