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Implementering af Vandrammedirekti-
vet overser naturen i ådalene  
Våde terrestriske økosystemer som moser og enge er også omfattet 

af Vandrammedirektivet. Men denne beskyttelse overses stort set i 

implementeringen af direktivet. Det er bekymrende, fordi en række 

af de virkemidler der er tænkt anvendt i vandplanerne kan have di-

rekte konsekvenser for økosystemernes fortsatte tilstedeværelse i 

ådalene.
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”Vandrammedirektivets overordnede formål 
er at fastlægge en ramme for beskyttelse af 
vandløb og søer, overgangsvande, kystvande 
og grundvand, som forebygger yderligere for-
ringelse og beskytter og forbedrer vandøko-
systemernes tilstand og, hvad angår deres 
vandbehov, også tilstanden for terrestriske 
økosystemer og vådområder, der er direkte 
afhængige af vandøkosystemerne”. Teksten 
er et ganske kort uddrag af formålet med 
Vandrammedirektivet, som det er formuleret 
i artikel 1. Vi undersøger i denne artikel 
forekomsten af sårbare vandafhængige ter-
restriske økosystemer langs danske vandløb. 
Vi beskriver trusler mod deres forekomst og 
naturtilstand og endelig kigger vi på virkemi-
dler i vandplanerne og hvilken betydning de 
kan have for de sårbare vandafhængige ter-
restriske økosystemer.  

Hydrologiske forudsætninger for sår-
bare moser og enge
Naturlige moser og enge er vigtige levesteder 
for en lang række sårbare og sjældne dyr og 
planter. Naturtyperne er truede i det meste 
af Europa og flere typer er således omfat-
tet af Habitatdirektivets bilag 1. Vi har her i 
denne undersøgelse valgt at fokusere på to 
af Habitatdirektivets naturtyper; rigkær (med 
habitatkode 7230) og tidvis våd eng (med 
habitatkode 6410). Rigkær er en særdeles 
artsrig naturtype, der forekommer hvor kalk- 
og mineralrigt, men næringsfattigt grundvand 

strømmer op i rodzonen. Det er karakteristisk 
for denne grundvandsafhængige naturtype at 
vandstanden udviser meget små fluktuationer 
sammenlignet med andre mosetyper, der 
primært modtager overfladevand eller regn-
vand. Ofte vil den vandmættede zone ligge 
stabilt indenfor 10 cm fra jordoverfladen. 
Tid vis våd eng er mindre specifik i sine krav 
til vandtype og vandstand og kan forekomme 
både i en regnvandsbetinget undertype med 
lav pH og en grundvandsbetinget undertype 
ved høj pH. Dog vil den kun forekomme hvor 
vandstanden er periodevis høj. 

Derudover har vi medtaget naturtypen våd 
eng /1/, der har stor floristisk lighed med ha-
bi tattypen rigkær, men er mindre følsom 
over for næringsbelastning og hydrologiske 
ændringer. Den våde eng er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3, men indgår ikke i 
Habitatdirektivets bilagslister.

Moser og enge langs vandløb 
Habitatdirektivets rigkær og tidvis våde enge 
findes langs de naturlige vandløb (Figur 1 og 
2). Det er de vandløb som ikke er udrettede, 
og som er i naturligt samspil med deres ådal. 
Det viser en undersøgelse over forekomst 
af rigkær og enge langs danske vandløb /2/. 
Rigkærene er ca. 6 gange hyppigere langs 
naturlige vandløb sammenlignet med kanali-
serede vandløb, mens de tidvis våde enge 
er ca. 5 gange så hyppige og de våde enge, 
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Figur 1. Forekomst og hyppighed af hen
holdsvis rigkær og tidvis våd eng som 
begge er naturtyper omfattet af Habitatdi
rektivet og våd eng som ikke er omfattet af 
Habitatdirektivet. Figuren er baseret på data 
fra 254 vandløbsstrækninger, hvor plante
lister er klassificeret i naturtyper ved anven
delse af en moseklassifikationsmodel /1/.
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som ikke er omfattet af Habitatdirektivet, er 
ca. 4 gange så hyppige (Figur 2). Til gengæld 
spiller vandløbenes størrelse ikke nogen 
rol le for udbredelse af de to habitattyper 
langs vandløbene på trods af, at mængden 
af udstrømmende grundvand er størst langs 
mellemstore til store vandløb, hvilket skaber 
de naturlige forudsætninger for rigkær. Re-
sultatet er formentlig en direkte konsekvens 
af, at udgravning og nedgravning af vandløb-
sprofilet sænker grundvandsspejlet i ådalen, 
således at det udstrømmende grundvand 
mange steder ikke længere når rodzonen. 
Dermed ændres de hydrologiske forhold, og 
samtidig forudsætningerne for rigkærs- og 
engvegetationen. 

Fosforfølsom habitatnatur 
Vi har foretaget en række statistiske analyser 
som peger på at indholdet af total fosfor (TP) 
i vandløbsvandet kan være problematisk for 
kvalitet og udbredelse af rigkær og tidvis våde 
enge i ådalene. Udover fosfor har vi haft en 
række andre vandkemiske parametre samt 
oplysninger om arealanvendelsen i oplandet 
med i analyserne /2/. Resultaterne peger på 
at sandsynligheden for at finde rigkær i de 
254 undersøgte områder halveres fra ca. 70% 

til ca. 35% når TP indholdet i vandløbsvandet 
overstiger 40-50 µg/L (t=-4,33, P<0,0001; 
Figur 3). Sandsynligheden for at finde tidvis 
våde enge falder også markant (t=-3,36, 
P=0,010), mens sammenhængen ikke er 
sta tistisk signifikant for den våde eng type 

som ikke er omfattet af Habitatdirektivets 
bilagslister (t=-1,85, P=0,068). De fundne 
relationer peger på at TP i vandløbsvand 
kan være en vigtig indikator for, om der kan 
være habitatnatur i ådalene. Flere forhold 
kan bidrage til de fundne relationer mellem 
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BOKS 1
Et længere perspektiv
De danske moser og enge mangler rent vand. Dette er konklusionen 
på de studier vi har gennemført de seneste år. Så på den måde adskil-
ler moser og enge sig ikke fra så mange andre naturtyper – og heller 
ikke fra vandløb, søer, fjorde og indre farvande. Vi ser at de sårbare 
mose- og engtyper stadig findes langs naturlige vandløb, hvor der er 
et tæt samspil mellem vandløb og ådal. Men vi ser også at nærings-
stofferne direkte eller indirekte er en alvorlig trussel mod deres naturtil-
stand. Derfor skal der en omfattende indsats til på den lange bane, 
hvis vi skal forbedre tilstanden af ådalenes moser og enge. Vi skal sik-
re, at der er rent grundvand nok i ådalene, hvilket lokalt kræver at 
vandløbene kommer tilbage i et naturligt leje. Men vi skal samtidig sik-
re at vandløbsvandet er tilstrækkeligt fattigt på næringsstoffer til at 
oversvømmelser ikke er et problem. Og det kræver en indsats der om-
fatter hele oplande. Vi håber at der findes den nødvendige vilje til den-
ne langsigtede indsats og at fremtiden byder på en helhedsorienteret 
forvaltning af vandløbene og de tilknyttede arealers biodiversitet. 

Figur 2. Forekomst af naturtypen rigkær langs Karup å. 
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TP i vandløbsvandet og sandsynligheden for 
at finde sårbar natur i ådalen. For det første 
kan der være tale om en direkte effekt af 
næringsrigt vandløbsvand de steder hvor 
vandløbet tidvis oversvømmer. For det an-
det er TP koncentrationer i vandløbsvandet 
koblet til andelen af landbrug og bebyggelse i 
oplandet og dermed til risikoen for transport 
af næringsstoffer til ådalene og for det tredje 
er dræningsintensiteten stor i oplande med 
meget landbrug. Intensiv dræning fjerner 
vand, der ellers ville nå ådalene, og er dermed 
også med til at påvirke rigkærenes mulige 
udbredelse /3/.

Vandplanernes virkemidler
Der findes vandafhængige terrestriske natur-
typer på ca. 1/3 del af de ånære arealer i Dan-
mark, når vi medtager alle arealer, der ikke er 
i landbrugsdrift. Det viser en stikprøve af ca. 
450 vandløbsnære arealer /4/. Det betyder at 
disse naturtyper nødvendigvis må kortlæg-
ges og vurderes i vandplanerne således at 
virkemidlerne ikke kommer til at være i strid 
med formålet med Vandrammedirektivet. 

Men som det ser ud i de udkast der ligger 
til vandplaner i dag, er der ikke taget højde 
for hvor de vandafhængige terrestriske øko-
systemer ligger i vandområderne, og om der 
kan være problemer i forhold til at anvende 
de foreslåede virkemidler. Det skal de ifølge 
artikel 6 i Vandrammedirektivet. Og nogle af 
de nævnte virkemidler i vandplanerne kan 
vise sig at være problematiske for eksiste-
ren de rigkærs- og engvegetation. Det gælder 
især virkemidlerne til reduktion af N og P til 
vandmiljøet. Her er denitrificerende vådom-
råder og P-ådale nævnt som væsentlige ele-
menter til reduktion af N og P tab til søer, 
fjorde og indre farvande. Af virkemiddelskata-
loget fremgår bl.a. at P-ådale skal fjerne P ved 
midlertidige oversvømmelser (eksempelvis få 
uger) af engarealer, således at en del af det 
partikelbundne fosfor i vandløbsvandet, som 
oversvømmer de vandløbsnære arealer, bliver 
deponeret og tilbageholdt (http://www.
naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/
Virkemidler/). 

Perspektiver for virkemidler
Vores undersøgelse viser at næringsrigt vand-
løbsvand kan være en vigtig indikator for 
til standen af de vandafhængige terrestriske 
økosystemer i ådalen. Faktisk skal vandet ikke 
være særlig næringsrigt før sandsynligheden 
for at finde rigkær halveres fra 70% til 35% - 
kun ca. 40-50 µg/L, hvilket svarer til den kon-
centration der findes i vandløb med høj andel 
af natur i oplandet /5/. Dette indhold ligger 
interessant nok meget tæt på den grænse, 
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der kan være afgørende for om en sø er i god 
(målopfyldelse) eller moderat (ikke målop-
fyldelse) tilstand /6/.

Der bør laves et solidt arbejde før vandpla-
nernes virkemidler tages i anvendelse. Til-
standen af de vandafhængige terrestriske 
øko systemer skal tænkes ind på lige fod med 
reduktion af N og P tab til søer, fjorde og in-
dre farvande. Det er ikke nogen let opgave, 
men en opgave der naturligt kan starte med 
en kortlægning og tilstandsvurdering af 
ådalenes vandafhængige terrestriske økosy-
stemer. Dernæst bør der ske en gennemgang 
af vandplanernes virkemidler med henblik på 
at evaluere, om der kan opstå konflikter i for-
hold til at indfri Vandrammedirektivets for mål 
om at beskytte tilstanden af disse økosyste-
mer. 

Vi håber på, at beslutningstagere og forval-
tere bliver opmærksomme på, at indfrielse af 
Vandrammedirektivets mål også indebærer, 
at der skal tages hensyn til eksisterende sår-

bare vandafhængige økosystemer i ådalene. 
Det forudsætter dels at virkemidler til reduk-
tion af tabet af næringsstoffer ikke placeres 
steder, hvor disse økosystemer forekommer i 
dag, samt at virkemidlerne ikke ændrer de hy-
drologiske forudsætninger for deres fortsatte 
tilstedeværelse i ådalene. Sidstnævnte kan be-
tyde at større andele af oplandet skal vur-
deres. 

Det er positivt at der stadig er natur at be-
skytte i ådalene. Også selvom det gør valget af 
virkemidler vanskeligere. Vi håber at beslut-
ningstagere og forvaltere herhjemme vil se en 
bredere implementering af Vandrammedirek-
tivet som en positiv udfordring. Det er vores 
opfattelse at et sådant bredere perspektiv 
finder vej i vores europæiske nabolande. 

Stor tak
Vi vil gerne rette en stor tak til alle medarbejdere ved de 

tidligere amter og miljøcentre for deres arbejde og enga-

gement i forbindelse med indsamling af de mange data.
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Figur 3. Figuren viser sandsynligheden for at finde henholdsvis rigkær og tidvis våd eng 
som begge er naturtyper omfattet af Habitatdirektivet og eng som ikke er omfattet af Habi
tatdirektivet som funktion af indholdet af total fosfor i vandløbsvandet. Figuren er baseret på 
logistisk regressionsanalyse der inkluderer data fra i alt 254 vandløbsnære arealer. Plante
data er klassificeret i naturtyper ved anvendelse af en moseklassifikationsmodel /5/. Sam
menhængene er signifikante for rigkær (A; P<0,0001) og tidvis våd eng (B; P=0,001), men 
ikke for den våde eng (C; P=0,068). 
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International miljøkonference, 5-6 oktober 2011, Aarhus.
Arrangeret af Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

Conference Aarhus 5-6 October 2011

•	 Vil	du	som	miljøforsker	dele	dine	resultater	med	
andre forskere og brugere på europæisk plan?

•	 Arbejder	du	i	kommune	eller	stat	med	forvaltning	
af miljø og implementering af EU direktiver?

•	 Arbejder	du	professionelt	med	rådgivning	på	 
miljøområdet?

Så er her muligheden for at mødes med kolleger, 
at udveksle viden på tværs af landegrænser og 
faglige emner samt at blive inspireret til at udvikle 
fremtidens metoder og pege på kommende forsk-
ningsbehov.

Temaer
•	Et	kritisk	blik	på	EU	direktiverne
•	Efter	2010	–	er	biodiversiteten	i	frit	fald?

•	Omstilling	til	fossilfrit	samfund	på	miljø-

mæssig	forsvarlig	måde?
•	Beslutningstagning	–	fremtidens	 

forvaltningsredskaber

Information	og	tilmelding	se	hjemmesiden:	http://environment2011.dmu.dk
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