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Undersøgelser har vist, at der igennem det 
forrige århundrede er sket en stigning i den 
årlige afstrømning i danske vandløb, en 
stigning som hovedsageligt kan forklares af 
stigende nedbør /1/. I forbindelse med pro-
jektet CONWOY er der lavet prognoser som 
viser, at den samlede årlige nedbør vil fort-
sætte med at stige i dette århundrede. CON-
WOY er et nationalt projekt, der omhandler 
sammenspillet mellem klimaændringer og de 
biologiske og fysiske processer, der har ind-

flydelse på vandmiljøets tilstand (www.CON-
WOY.ku.dk). Stigningen i nedbørsmængde 
vil hovedsageligt ske i vinterperioden, mens 
nedbørsmængden vil falde i sommerperi-
oden. Klimaforandringer vil dermed få kon-
sekvenser for det hydrologiske kredsløb og 
dermed for hvor stor en vandmængde, der 
er til rådighed i vandløbene. Formålet med 
denne artikel er at undersøge, hvilke kon-

sekvenser det fremtidige ændrede klima vil 
have på de mindre vandløb i Danmark.

Nedbør-AfstrømningsModel (NAM)
En hydrologisk model blev kalibreret på 10 
mindre vandløbsoplande, fordelt over hele 
landet, for at undersøge påvirkningen af et 
ændret klima, se fig. 1. Det anvendte mod-
elværktøj er en Nedbør-AfstrømningsModel 
(NAM) /2/. NAM er en matematisk model, 
der simulerer afstrømningen gennem ådalen 
til vandløbet. NAM modellen er opbygget af 
fire vandmagasiner, der hver repræsenterer 
et fysisk element af oplandet, hvor der kan 
tilføres vand til vandløbet. De fire magasiner 
er snedække, overfladen, rodzonen og grund-
vandet, se fig. 2. Afstrømning kan ske direkte 
på jordoverfladen, fra snedækket eller i rod-
zonen. Der kan ligeledes strømme vand til 
vandløbet fra grundvandsmagasinet og vand 
kan fjernes fra systemet ved grundvandsop-
pumpning /3/.

Afstrømning i små vandløb om 100 år?
I denne artikel anvender vi en hydrologisk model til at analysere, 

hvordan den årlige og sæsonmæssige afstrømning vil ændre sig i de 

meget sårbare små vandløb som konsekvens af klimaforandringer. I 

modellen anvendes data fra en klimamodel (Hirham), som udarbej

der prognoser for ændringer i nedbør, temperatur og fordampning i 

henhold til et såkaldt A2scenarie, der indebærer en fordobling af at-

mosfærens CO
2 
-indhold.
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Figur 1. Placeringen af de 10 vandløb.
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Korrektion af nedbør og fordampning:
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X = observerede værdier, Y = værdier fra kontrolperioden,

a = korrektionsfaktor, i = år, j = måneder og k = dage.

Tabel tekster

Tabel 1. Tabellen viser sammenhængen mellem simulerede og målte værdier for vandføring efter

kalibrering og validering. R
2
-værdien (R

2
= 0-1) beskriver overensstemmelsen mellem

modelsimulerede værdier og målte værdier, hvor 1 er en fuldstændig overensstemmelse mellem

værdierne. Forskellen i vandføring beskriver, hvor meget vand, der er for meget eller for lidt i

simuleringen set i forhold til målte data.
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Figur 1. Placeringen af de 10 vandløb.

Figur 2. NAM modellens fire reservoirs; snedække (snow storage), overfladeafstrømning (surface

storage), strømning i rodzonen (lower zone storage) og grundvandsafstrømning (groundwater

storage).

Figur 3. Ændringen i afstrømning og nedbør i % og mm for de 10 vandløbsoplande.

Figur 4. Den procentvise ændring i afstrømning pr. måned for Odderbæk og Ølholm Bæk.

Figur 5. De udregnede percentiler for vandføring i Odderbæk, Lyby-Grønning Grøft og Ølholm

Bæk.
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Input data til modellen er nedbør, tempera-
tur og fordampning. Disse data er modelbe-
regnet af DMI ved hjælp af en regional klima-
model HIRHAM /4/. Vi anvender data fra en 
kontrolperiode (19611990) og en scenarie
periode (20712100). Scenariet er et A2 scena
rie, der forudsættes en fordobling af CO

2
 i at-

mosfæren i forhold til i dag /5/. Inden data fra 
Hirham blev anvendt i NAM modellen blev de 
korrigeret i forhold til målte data på måneds-
basis som vist i boks 1 /6/. Korrektionen sik
rer, at sæsonvariationen af Hirham data er i 
overensstemmelse med målinger i felten. 
Modellen blev kalibreret på perioden 1990
1996, mens perioden 19972004 blev brugt til 
en uafhængig validering, se Tabel 1.

Ændringer i afstrømning
Resultatet af NAM simuleringerne viser, at 
den gennemsnitlige årlige afstrømning vil 
stige mellem 9 og 44% med et landsgennem
snit på 18 %, beregnet over de 30 år i 
henholdsvis kontrol- og scenarieperioden. 
Tilsvarende stiger den gennemsnitlige årlige 
nedbør i de ti vandløbsoplande med 55 mm. 
På landsplan ses den største ændring i nedbør 
og afstrømning i Vestjylland og Sønderjyl-
land, se fig. 3. Derimod falder afstrømningen, 
jo længere mod øst vi bevæger os, med de 
mindste ændringer i Nordsjælland, se fig. 3. 
Den store procentvise ændring i afstrømning 
til Højvads Rende på 44% skyldes, at afstrøm-
ningen i forvejen er lav samt at oplandet 
overvejende består af lerjord. En lille ændring 

i nedbørsmængde vil i sådan et område med-
føre en høj procentvis ændring i afstrømning.

NAM simuleringerne viser også tydeligt, at 
der kan forventes store ændringer i variatio-
nen af afstrømningen gennem året i vandløb-
ene. Afstrømningen stiger generelt i vinter-
halvåret og falder i sensommeren og i det 
tidlige efterår, se fig. 4. Der ses en del forskel 
på den hydrologiske respons i de undersøgte 
vandløb, hvilket også fremgår af eksemplerne 
i figur 4. Denne forskel kan skyldes oplande
nes geologi og størrelse. Resultaterne af simu

leringerne viser nemlig en tendens til, at æn-
dringen i afstrømning bliver mere dæmpet i 
sensommeren og efteråret jo mere sandjord, 
der er i oplandet, og jo større oplandet er. 

Faldet i afstrømning i vandløbene i sensom-
meren er interessant, da det kan betyde, at 
vandløbene hyppigere vil tørre ud. For at un-
dersøge dette nærmere er frekvensfordelings-
kurver for vandføringen beregnet for tre vand-
løb: Odderbæk med 100% sandjord i 
oplandet, Lyby Grønning Grøft med 53% 
sandjord og Ølholm Bæk med 89% lerjord, 
med baggrund i den daglige vandføring i hen-
holdsvis kontrol og scenarieperioden, se fig. 
5. De laveste percentiler på y-aksen repræ-
senterer de mindste vandføringer om som-
meren. Hvor de mindste vandføringer i Od
derbæk stiger mellem kontrol- og 
scenarieperioden, ses der et tydeligt fald i de 
mindste vandføringer i Ølholm bæk, der 
afvander et fortrinsvis leret opland. I kontrol-
perioden udtørrer Ølholm bæk allerede 11 
dage om året, hvorimod der ikke sker udtør-
ring i nogen af de andre to vandløb. I scenarie-
perioden stiger antallet af dage med udtør-
ring i Ølholm bæk til 20 pr. år – altså næsten 
en fordobling i antal dage med udtørring i 
forhold til i dag. Det ser dog ikke ud til at 
risikoen for udtørring af vandløb i lerede op-
lande er ens over hele landet. Således vil en 
stigning i nedbøren i forårsmånederne maj og 
juni over Øerne mellem kontrol- og scenarie-
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Figur 2. NAM modellens fire reservoirs; snedække 
(snow storage), overfladeafstrømning (surface stor-
age), strømning i rodzonen (lower zone storage) og 
grundvandsafstrømning (groundwater storage).

Kalibrering (1990-1996) Validering (1997-2004)

Vandløb R2 Forskel i vandføring [%]
(Qobs – Qsim)

R2 Forskel i vandføring [%]
(Qobs – Qsim)

Odderbæk 0,840 -3,0 0,763 9,4

Højvads 
Rende

0.897 0 0,845 -20

Bolbro Bæk 0.768 -14 0,773 -5,8

Østerbæk 0,763 0,0 0,698 7,1

Ellebæk 0,800 0,3 0,632 3,0

Bagge Å 0,823 3,4 0,712 -10

Maglemose 0,793 0,0 0,800 -5,0

Ølholm Bæk 0,862 0,0 0,737 14

Lyby Grønning 
Grøft

0,879 0,0 0,690 -6,6

Lillebæk 0,761 0,0 0,745 9,1

Tabel 1. Tabellen viser sammenhængen mellem simulerede og målte værdier for vandføring efter kalibre-
ring og validering. R2-værdien (R2 = 0-1) beskriver overensstemmelsen mellem modelsimulerede værdier og 
målte værdier, hvor 1 er en fuldstændig overensstemmelse mellem værdierne. Forskellen i vandføring be-
skriver, hvor meget vand, der er for meget eller for lidt i simuleringen set i forhold til målte data..
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perioden kunne være med til at sikre vand-
mængden i vandløb som f.eks. Højvads Rende 
på Lolland.

Konklusion
Resultaterne af modellering af de 10 vand
løb viser, at den årlige gennemsnitlige af-
strømning vil fortsætte med at stige i dette 
århundrede, hovedsageligt som følge af øget 
nedbør. Der vil være en større sæsonvariation 
med en stigning i afstrømning i vinterhalvåret 

og et betydeligt fald i afstrømning i sensom-
meren og det tidlige efterår. Med baggrund i 
dette kan det konkluderes, at de små vandløb 
er meget sårbare overfor klimaændringerne. 
Konsekvenserne af et ændret klima vil derfor 
først kunne iagttages her. Det er derfor vigtig 
at fortsætte med at overvåge disse vandløb 
nøje i fremtiden. Hvis klimaprognoserne 
holder vand (taler sandt), giver de simulerede 
store sæsonmæssige forskelle i afstrømning 
grund til bekymring. De meget lave afstrøm-

ninger i sensommeren kan medføre udtørring 
af vandløb med konsekvenser for dyr og plan-
ter, samt problemer med vandindvindingen 
især på Sjælland. Stigningen i nedbør og de 
høje afstrømninger i vinterhalvåret kan give 
problemer med oversvømmelser og vil tilføre 
flere næringsstoffer til vandløbssystemet. 
De økologiske konsekvenser af de ændrede 
afstrømningsforhold ligger dog udenfor dette 
studie.
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Figur 3. Ændringen i afstrømning og nedbør i % og mm for de 10 vandløbsoplande.
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