Vand - og naturplaner

Planer for de danske søer
De nyligt vedtagne vandplaner sætter rammerne for de danske søers
forvaltning mange år frem i tiden. Vandplanerne omfatter i alt 924
søer med meget forskellig vandkvalitet. Her giver vi en oversigt over,
hvad der faktisk er meldt ud, og hvilke problemstillinger der fortsat
er uløste.
Martin Søndergaard, Liselotte S.
Johansson,Torben L. Lauridsen &
Erik Jeppesen.

Indledning og baggrund
Vandrammedirektivet, der blev vedtaget
i 2000, har de seneste år været omdrej
ningspunkt for planlægning af indsatser til
forbedring af vandkvaliteten i de danske
søer. Samtidigt er overvågningen af søernes
tilstand og udvikling det sidste årti skiftet
fra at være et regionalt (de gamle amter) og
nationalt (Vandmiljøplanerne) anliggende
til i langt højere grad at være dikteret af de
krav og retningslinjer, der er angivet i EUdirektiverne (Vandrammedirektivet og Habi
tatdirektivet). Det har blandt andet udmøntet
sig i miljømålsloven fra 2003 og nye måder,
hvorpå søernes tilstand bestemmes og vur
deres. Mest konkret er et krav om, at den
økologiske tilstand mindst skal være ”god”
ved udgangen af 2015. Et andet krav er, at til
standen i høj grad skal vurderes på baggrund
af biologiske forhold (se boks).
I kølvandet på vedtagelsen af Vandramme
direktivet er der over hele Europa gennem
det sidste årti arbejdet intenst på at beskrive,
hvordan især forskellige biologiske forhold
reagerer på en række påvirkningsfaktorer,
herunder ikke mindst øget næringsstoftilfør
sel. Formålet har været at udvikle indikatorer,
der kan bruges til at beskrive den økologiske
tilstand (se fx EU forskningsprojektet WISER,
http://www.wiser.eu/, og for Danmarks ved
kommende /1/ og /2/). Senest har Natursty
relsens lokale enheder gennemført en omfat
tende beskrivelse af hvert af de 23 hovedvandoplande, som Danmark er inddelt i, og
har udarbejdet dertilhørende 23 vandplaner
(http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vand
planer/). Disse planer danner nu grundlag for
kommunernes handleplaner for de enkelte
søer.
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Indtil videre har søernes indhold af klorofyl
a (algepigment) i vandet været brugt som den
eneste variabel til fastsættelsen af den økolo
giske kvalitet, uanset at Vandrammedirektivet
angiver, at der skal bruges fire forskellige kva
litetselementer (se boks). Som grænse mel
lem ”god” og ”moderat” tilstand, der også er
grænsen for, hvornår der skal gøres en ind
sats for at forbedre vandkvaliteten, er to over
ordnede niveauer af klorofyl a anvendt, nem
lig 8-12 µg/l i de dybe søer og 21-25 µg/l i de
lavvandede søer.
I denne artikel giver vi et overblik over pla
nerne for de danske søer, især vedr. eutrofie
ringseffekter. Vi berører også nogle af de pro
blemstillinger, der er i forbindelse med
søernes overvågning, forvaltning og det frem
tidige vandplanarbejde i forhold til Vandram
medirektivet. Beskrivelsen af vandplanerne er
baseret på data fra Naturstyrelsens hjemme
side (http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/
Vandplaner/).

Vandplaner og søernes tilstand
I alt 924 danske søer er indeholdt i vandpla
nerne og givet en målsætning. Dette omfatter
alle Danmarks 625 søer, som er større end
5 hektar, men også 299 søer mindre end 5
ha, svarende til 32 % af alle de målsatte søer
(Figur 1A). Ingen af søerne er under 1 ha,
men alle størrelser mellem 1 og 5 hektar er
pænt repræsenterede. Selv om antallet af
søer mellem 1 og 5 ha ser stort ud, så udgør
de alligevel kun omkring 1 % af alle danske
søer i denne størrelseskategori. Nogle af
disse småsøer kan være omfattet af Habitat
direktivets overvågning, men det ændrer
ikke ved, at langt hovedparten af småsøer og
vandhuller under 5 hektar ikke er underlagt
nogen systematisk overvågning af tilstand og
udvikling.
De 924 søer domineres af lavvandede, kalk
rige, ikke brunvandede ferskvandssøer
(søtype 9), der udgør 47 % af alle søerne
(Figur 1B). Næsthyppigst er kalkrige, dybe

søer (type 10, 15 %) efterfulgt af lavvandede
brakvandssøer (type 11, 12 %) og brunvan
dede søer (type 13, 8 %). De kalkfattige søer
udgør samlet 11 %, og omfatter især brun
vandede, lavvandede søer. For 6 % af søerne
har der ikke været tilstrækkelige data til vur
dering af typologien. Eftersom interkalibrerin
gen (se boks) kun er gennemført for de to
almindeligste søtyper (type 9 og 10), mangler
der er afklaring af, om grænserne for de biolo
giske elementer, der anvendes for de almind
elige søtyper, også gælder for de mere sjæld
ne søtyper. Det må forventes, at eksempelvis
de brunvandede søer eller brakvandssøerne
på flere måder adskiller sig fra de mere
almindelige søtyper.
Indholdet af klorofyl a, der altså har været
anvendt til at klassificere søerne, spænder
meget bredt (Figur 1C);. 15 % har et indhold
under 10 µg/l, mens 13 % har et indhold over
100 µg/l. I 16 % af søerne er indholdet ukendt
og har derfor ikke kunnet danne grundlag for
nogen økologisk klassificering endsige udar
bejdelse af vandplaner. Klassificeringen i de
fem økologiske klasser er primært foretaget
på baggrund af data fra 2005-2010, men hvor
der ikke findes data fra denne periode, er
perioden 2002-2007 i stedet anvendt (sva
rende til den periode, der anvendtes i vand
planudkastene), ligesom ældre data kan være
inddraget, hvis det findes relevant. Anvendel
sen af ældre data betyder, at tilstanden i sø
erne i dag godt kan være anderledes end de
data, vandplanen bygger på. Klassificeringen
viser en næsten ligelig fordeling mellem de 5
klasser, men med flest søer i moderat tilstand
(Figur 1E). Søer med høj og god økologisk
klasse, som er kravet i senest 2015, udgør kun
31 %, dvs. at omkring 2/3 af de danske søer
ikke forventes at leve op til Vandrammedirek
tivets krav i 2015. For 19 % af søerne er der
ikke fastlagt nogen klasse på grund af mang
lende data. Den forventede økologiske klasse
i 2015 står i skarp kontrast til målet for 2015.
Her er planen, at alle søer enten skal være i
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god (87 %) eller høj (11 %) økologisk klasse
(Figur 1D).

Indsatser og sørestaurering
Spørgsmålet er så, i hvilket omfang vandpla
nerne lægger op til handling. Her vil der
være en generel indsats for at nedbringe
fosfortilførslen i form af blandt andet nye
randzoner og udlægning af vådområder, men
den samlede opgørelse viser også, at en del
søer er omfattet af undtagelsesbestemmelser.
Dette indebærer en udsættelse af den gene
relle tidsfrist i 2015 i op til to vandplanperio
der á 6 år, således at mål for vandområder
først endeligt opfyldes i 2027. Der angives
en række årsager til disse undtagelser, hvor
de mest hyppige er intern belastning med
fosfor (knap 200 søer) og manglende viden
(65 søer). Internt fosforbelastede søer ses
især de første 10-15 år efter en reduktion
af den eksterne fosfortilførsel, og eftersom
belastningsreduktionen til de fleste søer er
sket for længere tid siden, forekommer et tal
på næsten 200 internt belastede søer meget
stort.
Forslag til restaureringer er kun angivet for
18 søer, hvoraf 11 er planlagt restaureret ved
hjælp af fosforfældning og 7 ved hjælp af bio
manipulation. I betragtning af, hvor mange
søer, der har manglende opfyldelse af målsæt
ning på grund af blandt andet intern fosforbe
lastning, er der således kun planer om aktivt
at gribe ind i søens tilstand i få tilfælde. Dette
kan der være flere årsager til, men viser, at
vandplanerne for en del søers vedkommende
baseres på en ”se tiden an”-filosofi i forvent
ning om, at vandkvaliteten i mellemtiden for
bedres på baggrund af allerede gennemførte
tiltag.

Overvågning af økologisk tilstand
Siden 1989 efter vedtagelsen af den første
vandmiljøplan har der været gennemført en
standardiseret og systematisk overvågning af
de danske søer. Overvågningen har skiftet ka
rakter flere gange siden da og er efterhånden
helt tilrettet Vandrammedirektivet. I samme
periode er den regionale overvågning for
svundet, så overvågning af søernes tilstand og
udvikling alene varetages i regi af det natio
nale overvågningsprogram.
Antallet af søer, hvor der gennemføres un
dersøgelser af de biologiske kvalitetselemen
ter, som skal anvendes til at vurdere den øko
logiske tilstand, er begrænset, og der er i
øjeblikket ingen søer, hvor alle fire kvalitetse
lementer undersøges fuldstændigt i forhold
til de parametre, som Vandrammedirektivet
foreskriver. Samtidigt er undersøgelsesfre
kvensen af nogle af de biologiske forhold de
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Figur. 1. Vandplanerne for de 924 omfattede danske søer. A: Fordeling af søstørrelser; B:
inddelingen i søtyper efter kalkrigdom, indhold af humusstoffer, saltholdighed og vanddybde
(nummereret som i vandplanerne fra 1-16); C: fordeling af søer i forhold til indhold af klorofyl
a; D: målsætning for søernes økologiske tilstand eller potentiale i 2015 og E: den forventede økologiske tilstand eller potentiale i 2015 vurderet på baggrund af indhold af klorofyl a.
(http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/)

senere år reduceret markant, så de kun un
dersøges hvert 6. eller 3. år. Det betyder, at
det tager meget længere tid at opdage æn
dringer og udtale sig om udviklingstendenser,
som eventuelt kan føre til handling. Mange af
søerne, hvor den økologiske kvalitet anses for
god eller høj, vil også kun i ringe omfang
blive undersøgt for biologiske forhold frem
over, og det øger risikoen for, at søer som

kvalitetsmæssigt bevæger sig i den forkerte
retning, ikke ”fanges” i tide.

Sandsynligheden for god økologisk
klasse
Der er også andre udfordringer. Inddelingen
i økologiske klasser kan give indtryk af, at
der er skarpe grænser mellem de forskellige
klasser. Det er ikke tilfældet. Klassificerin
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Faktaboks: Vandrammedirektivet og status for implementering
Vandrammedirektivets biologiske elementer
Ifølge Vandrammedirektivet skal der anvendes fire biologiske kvalitetselementer til at beskrive den økologiske
tilstand i søer: fytoplankton, undervandsplanter, fisk og bunddyr. Hvert kvalitetselement består af flere indikatorer. Den økologiske klasse skal bestemmes ud fra, i hvor høj grad disse indikatorer afviger fra den menneskeligt upåvirkede tilstand. Kravet er, at søen senest i 2015 skal være i mindst en god økologisk tilstand svarende til kun en ringe afvigelse fra den uforstyrrede tilstand.
Interkalibrering
En væsentlig del af arbejdet forud for Vandrammedirektivets implementering har været at gennemføre en
række interkalibreringer, så der på tværs af Europa skabes en fælles og sammenlignelig tilgang. Danmark
har sammen med 8 andre lande været med i den central-baltiske interkalibreringsgruppe, og her er resultaterne af forskellige metoder til at beskrive de to elementer, fytoplankton og undervandsplanter, blevet sammenlignet og tilpasset hinanden.
Status 1. generations vandplaner (nu, 2010-2015)
Udarbejdelsen af de første vandplaner, som blev endeligt vedtaget i december 2011, baserer sig kun på én
indikator for det biologiske kvalitetselement ”fytoplankton”, nemlig indholdet af klorofyl a. Indholdet af klorofyl
a er et udtryk for mængden af fytoplankton, og der er en god sammenhæng mellem indholdet af fosfor og indholdet af klorofyl a i søer, fordi fytoplanktonet oftest er begrænset af mængden af fosfor. Denne sammenhæng er i vandplanerne anvendt til at beregne krav til fosforreduktion.
Status 2. generations vandplaner (2016-2021)
Allerede nu er arbejdet i gang med at skitsere, hvordan næste generations vandplaner skal gennemføres. Det
vil først og fremmest blive nødvendigt at inddrage flere (alle?) biologiske kvalitetselementer og også opstille
mål og grænser for de mere sjældne søtyper. I øjeblikket er der udarbejdet interkalibrerede forslag (dvs. forslag, som er sammenlignet og tilpasset metoderne i de øvrige nordeuropæiske lande) til indikatorer, der skal
indgå ved klassificeringen vha. fytoplankton og undervandsplanter.
Fytoplanktonindikatorerne omfatter:
• forekomst af indikatorarter (næringsrige/næringsfattige)
• koncentration af klorofyl a
• andel af gulalger
• andel af blågrønalger
Undervandsplanteindikatorerne omfatter:
• Forekomst af indikatorarter (rentvandsformer)
• Dybdegrænse (dybe søer)
• Dækningsgrad (lavvandede søer)
Derudover er der forslag til følgende fiskeindikatorer (ikke interkalibrerede):
• Antal fisk fanget per garn (NPUE)
• % rovfisk
• % skalle og brasen
• Gennemsnitlig individbiomasse
Der er ikke udarbejdet eller testet forslag til anvendelsen af bunddyr endnu, men indsamlingen af data er i
gang. Det vil formentlig ende med et indeks baseret på bunddyrsfaunaen i søernes littoralzone. Hvad angår
fytoplankton, mangler der stadigvæk en metode til at måle forekomsten af vandblomst (blooms), typisk forårsaget af blågrønalger. Her vurderes blandt andet muligheden for at anvende remote sensing. Endelig er der
heller ikke udviklet indikatorer for forekomsten af bundtilknyttede kiselalger (fytobenthos), som skal indgå som
en del af undervandsplanteelementet.
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Figur 2. Illustration af, hvordan inddelingen i økologiske klasser kan udtrykkes som sandsynligheden for en given økologisk klasse. Venstre:
Et tænkt eksempel på, hvordan udfaldsrummet for observationerne af en indikator, her klorofyl a, kan falde ud ved en given variation. Højre:
Her er vist, hvordan udfaldsrummet indsnævres eller øges, hvis klorofylværdien kan fastsættes mere eller mindre præcist, fx ved ændret
antal prøvetagninger (N). I eksemplet er den ”sande værdi” af klorofyl a på 23 µg/l. De angivne procenttal angiver sandsynligheden for de
enkelte økologiske klasser, hvis de generelle grænser for lavvandede søer anvendes. Illustrationen er baseret på WISERBUGS (http://www.
wiser.eu/results/software).

gen af søer bør derfor ses i et statistisk og
sandsynlighedsmæssigt perspektiv. I Figur 2
er der vist et tænkt eksempel på, hvordan en
variation i indholdet af klorofyl afgør, med
hvilken sandsynlighed en sø vil blive henført
til de forskellige økologiske klasser i forhold
til en ”sand” værdi af klorofyl a. Som det ses,
er der stor risiko for at ramme ”ved siden af”.
Risikoen for fejlklassificering kan reduceres
ved at mindske variationen i den målte klo
rofyl-værdi, hvilket blandt andet kan opnås
ved hyppigere prøvetagninger, men den kan
aldrig fjernes helt.
Bestemmelsen af et klorofylindhold (et
hvilket som helst anden biologisk element) vil
altid være behæftet med en vis usikkerhed
betinget af analyseusikkerhed, prøvetagnings
usikkerhed og den naturlige sæsonmæssige
eller år-til-år variation – samt af en lang række
faktorer, som ikke er målt såsom dyreplank
tongræsning. Risikoen for ”forkert” klassifice
ring øges, jo tættere den målte værdi ligger på
grænsen mellem to økologiske klasser.
Der bør derfor arbejdes med sandsynlighe
der, når effekten af en indsats over for eksem
pelvis fosfortilførslen vurderes Det vil give et
bedre og mere klart beslutningsgrundlag og
give mulighed for at beslutte med hvilken
sikkerhed, man ønsker at opnå mindst “god”
økologiske tilstand.

Fremtidige kvalitetselementer og
problemstillinger
I de nuværende vandplaner vurderes tilstand
og indsats kun på baggrund af én indikator
(klorofylindhold) og et biologiske element
(fytoplankton), men næste generations vand
planer skal bygges på flere indikatorer og
elementer. Der ligger en betydelig udfordring
i at udvikle sådanne indikatorer. Det skal
også afgøres, hvordan de enkelte kvalitetsele
menter mest hensigtsmæssigt sammensættes
til en samlet økologisk kvalitet. Her anfører
Vandrammedirektivet, at ”one out – all outprincippet” skal anvendes, hvilket vil sige, at
kravet om ”god” økologisk tilstand gælder for
hvert af de fire kvalitetselementer og dermed,
at en søs tilstand vil svare til den ringeste af
de fire elementer.
Klimaændringens effekter begynder efter
hånden at vise sig, og det betyder blandt an
det risiko for øget udvaskning og tilførsel af
næringsstoffer til søerne. Derudover peger
den nyeste forskning på, at ændringer i de bi
ologiske samspil betinget af klimaændringer
kan give forringelser af den økologiske til
stand af søerne i sig selv /3/ og /4/. Hvis mål
sætningerne skal opretholdes, vil det føre til
øget krav til reduktion af næringsstofbelast
ning. Effekterne af klimændringerne bør der
for inddrages ved næste revision af vandplan
erne.
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