Beskyttelse af vådområder og
overfladevand
En effektiv indsats for at beskytte eller retablere truede vådområder
eller vandløbsstrækninger, søer og kystvande, kræver en grundlæg
gende forståelse for økosystemernes placering indenfor det hydrolo
giske kredsløb og for økosystemernes afhængighed af udveksling
med grundvand. En typologi for Grundvand-Overfladevand-Interak
tion (GOI) karakteriserer dette på en systematisk måde i overens
stemmelse med Vandramme- og Grundvandsdirektivernes bestem
melser. GOI typologien har en række anvendelsesmuligheder i
vand- og naturplaner.
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EU’s Vandramme- og Grundvandsdirekti
ver (VRD og GVD) fastsætter, at alle EU
medlemslande skal opnå god tilstand for
grundvand, overfladevand og vådområder
senest i 2015. Grundvandets tilstand skal
ikke længere blot klassificeres i forhold til
drikkevandsanvendelse, men også i forhold
til grundvandets kvantitative og kemiske
påvirkning af tilknyttede vandløb, søer, fjorde
og afhængige vådområder. I Danmark ud
møntes dette i vand- og naturplaner, hvis ind
sats- og handleprogrammer skal koordineres
i størst muligt omfang. En effektiv indsats og
målrettet overvågning forudsætter et grundigt
kendskab til vand- og stofudvekslingen mel
lem grundvandsforekomster (GVF) og deres
afhængige terrestriske økosystemer (vådom
råder) samt tilknyttede akvatiske økosystemer
(overfladevandområder).
Figur 1. Begreber og terminologi anvendt i
GOI typologiens tre skalaer /1/. Landskabs
stype, her morænelandskab med terrænnær/lokal, regional og dyb grundvandsforekomst, der udveksler med vådområder og
overfladevand. Forventede redoxforhold er
også vist. Ådalstype med hydrogeologiske
opbygninger af lavpermeable lag og grundvandsforekomster nær ådal. Strømnings
type med fire karakteristiske strømningsveje, Q1 til Q4.
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Beskyttelse af vådområder og overfladevand

Styrende forhold
Indenfor vandløbsoplande er truede vådom
råder og overfladevandområder allerede
identificede og afgrænsede i basisanalyser.
Økosystemer kan være truede af enten kvan
titative eller kemiske påvirkninger. For at
kunne tilrettelægge beskyttelse eller retable
ring samt overvågning af indsatsen er der
en række styrende forhold, der er vigtige at
forholde sig til.

Kontakt med grundvandsforekomst
Det er først og fremmest væsentligt at vide,
hvilken kontakt økosystemet har med en GVF
for derved at karakterisere afhængigheden af
grundvandstilstrømningen på strækningsskala
(km). I GOI typologien /1/ er forskellige
hydrogeologiske opbygninger nær ådalen el
ler vådområdet karakteriseret i Ådalstyper, se
fig. 1. De karakteriserer den fysiske kontakt
mellem en GVF og et ådalsmagasin, der be
står af de organiskholdige aflejringer i ådalen
eller vådområdet. Kontakten styrer vandets
mulighed for udveksling mellem dem. I
Ådalstyperne er der enten ingen kontakt
(afbrudt), delvis kontakt (helt dækket, side og
bund) eller fuld kontakt (fri). Ådalstyperne er
egnede til konceptuelt at karakterisere den
kvantitative udveksling på strækningsskala.

Type af grundvandsforekomst
Det er dernæst væsentligt at vide, hvilken
type grundvandforekomst økosystemet er
afhængigt af. Ådalstyperne omfatter kon
takt med enten lokale/terrænnære (L) eller
regionale (R) grundvandsforekomster, der
begge har kontakt med vådområder, vandløb
og søer, se fig. 1. Dybe grundvandsforekom
ster, der udelukkende udveksler med fjorde
og havområder, er ikke omfattet. Typen af
GVF er styrende for variation, mængde og til
dels kvalitet af grundvandsudstrømning til det
afhængige økosystem.
En lokal GVF er terrænnær og har ofte en
mindre udbredelse. Grundvandet strømmer
til det nærmeste økosystem. Der er stor
grundvandsdannelse, og vandet er kort tid
undervejs til økosystemet. Grundvandsud
strømningen varierer meget i løbet af året,
hvilket medfører en lille baseflow udstrøm
ning, der endda kan ophøre i den tørre tid.
Grundvandet er i den øvre del oxideret og
ofte forurenet med nitrat og pesticider.
En regional GVF er dybereliggende og har
typisk en større udbredelse. Grundvandet
strømmer typisk til økosystemer længere ned
strøms i vandløbsoplandet (f.eks. langs større
vandløb). Grundvandsdannelsen, der bl.a. af
hænger af dæklag over forekomsten, er ofte
mindre, og grundvandet er mange år under
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Figur 2. GOI Responsenheder i Åkær Å oplandet (modificeret efter /2/) samt nitratkoncen
trationer i vandløb og tilløb som væld, kilder, grøfter og dræn i december 2008 /3/. Alle
otte GOI Responsenheder er kortlagt /2, 3/. Her præsenteres de i blokke, der har et sammenligneligt respons i nitratilførsel til ådalen. Pile angiver forventede strømningsveje for
grundvand. Koncentrationer målt i gule punkter er mindre end drikkevandskravet på 50
mg/l, mens koncentrationer målt i røde punkter overskrider 50 mg/l. Nogle data er stillet til
rådighed af Kolding Kommune. Røde rektangler viser ådalssstrækninger, der er beskrevet
detaljeret i /3, 6/.

vejs til økosystemet. Grundvandsudstrømnin
gen er vedvarende og ret stabil. Grundvandet
er oftest reduceret og uforurenet.

Strømningsveje gennem ådal
Den måde, hvorpå grundvandet strømmer
gennem ådalsmagasinet eller vådområdet på
vej mod overfladevandet, kan være meget
afgørende for vandkvaliteten. På denne stræk
ning har GOI typologiens Strømningstype på
lokal skala (100 m) identificeret fire strøm
ningsveje, se fig. 1. Fordelingen af strømning
langs disse veje er meget vigtig, dels fordi de
modtager vand af meget forskellig mængde
og kvalitet fra oplandet via dræn, terrænnær
og dybere grundvandstilstrømning, dels fordi
de påvirker vandkvaliteten meget forskel
ligt under passagen. Fordelingen er derfor
styrende både for ådalens samlede ’nitrat
reduktionskapacitet’ og for udbredelse og
tilstand af plantesamfund, der eventuelt skal
beskyttes i ådalen.
Q1 er diffus langsom strømning gennem
ådalsmagasinet. Grundvandet kommer oftest
under reducerende forhold i kontakt med
ådalsmagasinet gennem længere tid. Q2 er
overfladisk strømning henover ådalsmagasi

net. Vandet kommer kun i kontakt med ådals
magasinet i kort tid under skiftende oxider
ende og reducerende forhold. Q3 er direkte
strømning op gennem vandløbsbunden. På
kort tid passerer strømningen, eventuelt gen
nem ådalsmagasinet, lodret op i vandløbet.
Q4 er strømning i dræn og grøfter gennem
ådalen. Grundvandet har ingen væsentlig
kontakt med ådalsmagasinet. I tabel 1 er de
fire strømningsvejes ’nitratreduktionskapaci
teter’ angivet med runde tal baseret på et an
tal danske feltundersøgelser.

GOI kortlægning og anvendelsesmu
ligheder
GOI typologiens opbygning, klassifikations
kriterier og en praktisk vejledning i GOI
kortlægning på de tre skalaer er præsenteret
i /3/. Rapporten gennemgår hvordan GOI
typologien kan bidrage til håndtering af en
række problemstillinger relateret til GVFs
kvantitative eller kemiske tilstand baseret
på interaktion med vådområder og overfla
devand, se tabel 2. Rapporten henvender
sig til miljøcentre, kommuner, regioner og
rådgivere med hensigten at vejlede brugere i
at udføre GOI kortlægning f.eks. i forbindelse
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med udarbejdelse af vand- og naturplaner til
beskyttelse af truede vådområder og overfla
devandområder samt i forbindelse med
fastsættelse af tærskelværdier for grundvand
baseret på miljømål for vådområder og
overfladevandområder /4/.
Som det fremgår af tabel 2 er GOI typolo
gien velegnet som selvstændigt værktøj til
konceptuelle vurderinger af forskellige aspek
ter af grundvand-overfladevand-interaktion.
Desuden kan den være et nyttigt støtteværk
tøj til en række opgaver som f.eks. udpegning
af kritiske deloplande i relation til beskyttelse
af økosystemer. Til sådanne formål vil det
som regel være nødvendigt at kombinere GOI
kortlægning med andre værktøjer som f.eks.
indsamling af vandkemiske data, geologisk
modellering og numerisk hydrologisk model
lering.

Eksempel i Åkær Å oplandet
For at illustrere GOI kortlægningens anven
delsesmulighed til udpegning af kritiske
deloplande for udvaskning af forurening i
forhold til opnåelse af god økologisk tilstand
i overfladevand, er der gennemført under
søgelser i Åkær Å oplandet /2, 3, 5, 6, 7/.
Alle vandløbsstrækninger indenfor det ca.
50 km2 opland er født af en terrænnær/lokal
grundvandsforekomst, der er nitratforurenet,
hvilket er en medvirkende årsag til, at Natura
2000-området Lillebælt ikke lever op til kra
vene i Vandrammedirektivet på grund af for
stor næringsstofbelastning /7/.
I Åkær Å oplandet er GOI typologien blevet
benyttet sammen med geologisk modellering
af oplandet og nitratmålinger i vandløb og til
løb hertil som væld, kilder, grøfter og dræn.
Målingerne blev foretaget i en vintersituation,
hvor afstrømning og nitratkoncentrationer
generelt er højest /2, 3, 6/.
Ved at kombinere GOI typologien med en
geologisk model er oplandet karakteriseret
med såkaldte GOI Responsenheder som vist i
figur 2. GOI Responsenheder er en udvidelse
af Ådalstyper til også at omfatte det bidra
gende delopland til en ådalsstrækning eller et
vådområde helt op til det nærmeste hydrolo
giske vandskel /2/. Ved kortlægning af GOI
Responsenheder opdeles et vandløbsopland
således i deloplande, der har en sammen
lignelig hydrogeologisk opbygning, omfatter
et helt strømningssystem fra grundvandsdan
nelse til udstrømning i et afhængigt økosy
stem, og forventes at have en overordnet
sammenlignelig fordeling mellem drænvands
afstrømning, terrænnær og dybere grund
vandsafstrømning til ådalen eller vådområdet,
se fig. 2.
Sammenholdt med arealanvendelsen (land
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brug eller natur-/skovareal) i det bidragende
delopland forventes GOI Responsenhederne
konceptuelt at karakterisere såvel vand- som
nitratudveksling mellem en GVF og et afhæn
gigt økosystem på strækningsskala.

Resultater
De laveste nitratkoncentrationer (< 20 mg/l)
blev målt i tilstrømning fra GOI Responsen
hed 2 og 3, se fig. 2. Karakteristisk for disse
er, at GVF er helt dækket af et tykt moræne
lersdække, og der ikke er kontakt mellem
GVF og ådalsmagasin. Arealanvendelsen i
disse deloplande er halvt skov og halvt land
brug. Den store skovdækning er formentlig
den væsentligste årsag til de relativt lave ni
tratkoncentrationer i tilstrømningen til ådale
og vådområder.
Nitratkoncentrationer i tilstrømning målt
fra GOI Responsenhed 4L, 5L og 6L lå i inter
vallet 10-50 mg/l. Karakteristisk for disse er, at
GVF i det bidragende delopland er helt eller
delvist dækket af et tyndere lag moræneler,
og at GVF har kontakt med ådalsmagasinet.
Der er således mulighed for større grund
vandsdannelse og -afstrømning fra GVF til
ådalsmagasinet, omend en vis drænvandstil
strømning også er sandsynlig. Arealanven
delsen i disse deloplande er hovedsageligt
landbrug. Data tyder således på, at GOI Re
sponsenhed 4L, 5L og 6L yder en mindre god
beskyttelse. De er derfor middel kritiske i
forhold til nitrattilførsel til ådale og vådom
råder.
Meget høje nitratkoncentrationer på 50-100
mg/l blev målt i tilstrømning fra GOI Respon
senhed 1, 7L og og 8L. Karakteristisk for disse
er, at GVF er fri (ingen dæklag) og har god
kontakt til ådalsmagasinet. Der er således mu
lighed for stor terrænnær grundvandstilstrøm
ning til ådalsmagasinet. De høje nitratkoncen
trationer tyder på, at redoxgrænsen her ligger
relativt dybt. Arealanvendelsen i disse delop
lande er også langt overvejende landbrug.
Data tyder således på, at GOI Responsenhed
1, 7L og 8L yder en ringe beskyttelse. De er
derfor mest kritiske i forhold til nitrattilførsel
til ådale og vådområder.

I Åkær Å lå nitratkoncentrationen omkring
30-35 mg/l, hvilket tyder på, at nitrattilførslen
fra den oxiderede del af den terrænnære GVF
delvist reduceres under passagen af ådalsma
gasiner og vådområder, og at vandløbet også
modtager nitratfattigt vand fra skovarealer og
reduceret (nitratfrit) grundvand fra dybere
dele af den terrænnære GVF.

Naturgenopretning og andre tiltag
GEUS har for Kolding Kommune anvendt
disse principper sammen med en screening af
fordelingen af strømningsveje gennem ådalen
i udvalgte ådalsstrækninger til at vurdere
og prioritere planlagte naturgenopretnings
projekter i Åkær Å oplandet /2, 3, 6, 7/. GOI
kortlægningen viste, at der i to ud af seks
oprindeligt planlagte områder sandsynligvis
ikke vil ske en nævneværdig nitratreduktion.
Kortlægningen viste endvidere, at der på den
nederste strækning af Åkær Å, hvori der ikke
var planlagt naturgenopretningsprojekter,
sker en stor nitrattilførsel fra den frie terræn
nære/lokale GVF via kilder og væld (GOI
Responsenhed 1). Da hydrologien i ådalen
langs denne strækning er næsten naturlig og
domineres af overfladisk strømning (Q2), kan
der ikke foretages naturgenopretning her.
Skal nitrattilførslen til vandløbet (og i sidste
ende til Natura 2000 området Lillebælt) langs
denne meget væsentlige strækning mindskes,
er det nødvendigt at anvende nitratbegræn
sende tiltag i de bidragende deloplande til
strækningen.

Konklusion
Som angivet i tabel 2 kan GOI typologien med
fordel benyttes som selvstændigt værktøj i
relation til flere problemstillinger, mens den
i andre problemstillinger kan anvendes som
støtteværktøj i kombination med andre værk
tøjer som vandkemi, geologisk modellering
og numerisk hydrologisk modellering.
I eksemplet fra Åkær Å er illustreret, hvorle
des GOI typologien sammenholdt med geolo
gisk modellering, arealanvendelsesdata og ni
tratanalyser kan danne grundlag for at
foretage et kvalificeret skøn over, hvor natur

Tabel 1. ’Nitratreduktionskapaciteter’ for GOI typologiens strømningsveje gennem ådal /1/.
’Reduktionskapaciteten’ er angivet som % af den tilførte nitratkoncentration til strømningsvejen.
Strømningsvej
Q1: Diffus

Organisk indhold (%)

’Nitratreduktionskapacitet’ (%)

<3

0

>3

100

Q2: Overfladisk
Q3: Direkte
Q4: Dræn og grøfter

50
<3

0

>3

100
0
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Tabel 2. GOI typologiens anvendelsesmuligheder relateret til VRD’s og GVD’s kvantitative (blå) og kemiske (grønne) tilstandsvurderinger af
grundvandsforekomster (GVF) baseret på interaktion med afhængige vådområder og overfladevand (modificeret efter /3/).
GOI typologiens anvendelsesmuligheder

Problemstilling

Selvstændigt værktøj

Konceptuel vurdering af GVFs udveksling med ådalsmagasiner
og vandløb

x

Konceptuel vurdering af fordeling af strømningsveje gennem
ådal

x

Støtteværktøj

Kvantificering af fordeling af strømningsveje gennem ådal
Konceptuel vurdering af vandindvindings påvirkning af
vådområder

x
x

Kvantificering af vandindvindings påvirkning af vådområder og
vurdering af GVFs kvantitative tilstand
Konceptuel vurdering af vandindvindings påvirkning af
tilknyttede vandløb

Muligt støtteværktøj

x
x

Kvantificering af vandindvindings påvirkning af tilknyttede
vandløb og vurdering af GVFs kvantitative tilstand

x

Optimering og integration af kvantitativ overvågning af
grundvand og overfladevand

x

Konceptuel vurdering af nedbrydning af forurening i vådområder

x

Kvantificering af nedbrydning af forurening i vådområder

x

Fortynding og nedbrydning mellem grundvand og overfladevand
i vandløbsoplande
Konceptuel udpegning af kritiske deloplande for udvaskning af
forurening i forhold til opnåelse af miljømål om god økologisk og
kemisk tilstand i overfladevand

x
x

Kvantitativ udpegning af kritiske deloplande for udvaskning af
forurening i forhold til opnåelse af miljømål om god økologisk og
kemisk tilstand i overfladevand

x

Konceptuel vurdering af GVFs kemiske tilstand baseret
på miljømål om god tilstand i afhængige vådområder og
overfladevand

x

Fastsættelse af tærskelværdier for GVF baseret på miljømål om
god tilstand i afhængige vådområder og overfladevand

x

Optimering og integration af kemisk overvågning af grundvand
og overfladevand

x

genopretningsindsatsen gøres mest effektivt,
og hvor der er behov for nitratbegrænsende
tiltag i det bidragende delopland for at be
skytte truede økosystemer. For at opnå et en
deligt beslutningsgrundlag, hvor der er stor
sikkerhed for at en indsats vil virke efter hen
sigten, er det imidlertid nødvendigt at sup
plere undersøgelsen med en egentlig kvantifi
cering af nitrattilførslen til økosystemerne ved
hjælp af numerisk hydrologisk modellering.
Herudover anbefales etablering af et integre
ret overvågningsprogram til dokumentation
af effekten af udførte tiltag. Den indledende
GOI kortlægning kan således være nyttig som
en screening, der kan målrette efterfølgende
dyrere detailundersøgelser og
lodsejerforhandlinger.
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