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Er miljøkvaliteten i vore vandløb  
forbedret?
Et så enkelt spørgsmål burde være let at besvare. Tænk bare på, at 

Danmark i snart 40 år har haft en miljølovgivning, og en overvågning 

af vandløbene. Desværre er det ikke enkelt at give det ønskede svar. 

Der mangler således data at bygge sikre konklusioner på. Og det er 

ærgerligt, fordi samfundet har krav på at vide, om indsatsen for at 

for bedre vandløbsmiljøet har virket. I denne artikel forsøger vi at 

give et svar.  

Peter Wiberg-Larsen, nikoLai  
Friberg, annette baattruP-Pedersen 

& esben astruP kristensen

Tilstanden i vandmiljøet måles ved hjælp en 
række forskellige metoder, der er baseret 
på fysisk-kemisk målinger, og ved at under-
søge biologiske forhold. Historisk har fokus 
primært været på at fastlægge vandkvaliteten, 
og dermed tilstanden, ud fra kemiske analy-
ser. Kemiske analyser giver indblik i leve vil-
kårene for planter og dyr. Er fx indholdet af 
et stof over en bestemt grænseværdi, kan der 
være stor risiko for, at visse arter ikke kan 
over leve. De kemiske analyser giver imidlertid 
kun en begrænset viden om tilstanden, da 
re sultatet af analyserne ofte afhænger af, hvor 
hyppigt og hvornår der måles. 

I dag er biologiske elementer inddraget i 
beskrivelsen af tilstanden i vandløb. Ved at 
beskrive disse elementer får man et direkte 
udtryk for, om det givne vandområde er et 
egnet levested for organismerne. Ydermere 
giver forekomst og sammensætning af orga-
nismerne en ide om, hvordan tilstanden har 
været over en længere tidsperiode, da deres 
tilstedeværelse afspejler både generationstid 
og rekrutteringsmuligheder.  De biologiske 
elementer kan derfor, i modsætning til de 
kemiske analyser, opfange påvirkninger, som 
er forekommet over længere perioder.  

Med EU’s Vandrammedirektiv fra 2000 er 
der skabt fælles europæiske standarder for, 
hvad der forstås ved miljøkvalitet, eller som 
det hedder i direktivet, ”økologisk status”. Og 
det er karakteristisk for direktivet, at der er 
lagt hovedvægt på biologiske kvalitetsele-

menter, som i vandløb dækker over plante-
plank ton, bundlevende alger og større plan-
ter, samt smådyr og fisk. Inden for hver af 
disse grupper skal medlemslandene gennem 
anvendelse af metoder og indikatorer, kunne 
beskrive, hvor meget den økologiske tilstand 
(pga. menneskeskabte påvirkninger) afviger 
fra den upåvirkede tilstand som i direktivet 
kaldes referencetilstanden.

I Danmark er der hidtil officielt kun an-
vendt smådyr som indikatorer for miljøkvali-
tet i vandløb, selvom ørreden regionalt er ble-
vet anvendt som miljøindikator. Det første 
indikatorsystem kom i 1970 i form af en vej-
led ning fra Landbrugsministeriet og var pri-
mært beregnet til at identificere grove tilfælde 

af organisk forurening. Det krævede imidler-
tid specialviden og stor erfaring at anvende 
metoden i vandløb, som kun var lidt eller slet 
ikke påvirkede af organisk forurening, og re-
sultatet – forureningsgraden – blev derfor 
ofte usikkert bestemt. Derfor blev der om-
kring 1980 udarbejdet en objektiv og repro-
ducerbar metode /1/, der i 1998 blev et offi-
cielt nationalt system /2/. 

Denne indikator – Dansk Vandløbs Fauna 
Indeks (DVFI; se boks) – er siden blevet in-
terkalibreret i forhold til lignende metoder fra 
andre EU-lande. DVFI er i dag den eneste me-
tode indarbejdet i dansk lovgivning, der kan 
beskrive økologisk status i vandløb.

Vi vil i det følgende give en status for, 

Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI) beskriver miljøtilstanden på en 
7-trins skala fra 1 (dårligst) til 7 (bedst). Trinene på skalaen kaldes fau-
naklasser, fordi der til hvert trin er knyttet bestemte grupper af forskelli-
ge smådyr. Nogle dyr betragtes som særlig vigtige, og kaldes nøgle-
grupper og anvendes som ”indgange” (i alt 6 forskellige) i det skema, 
som bruges til beregningen af faunaklassen. Derudover skelnes mel-
lem såkaldte positive og negative diversitetsgrupper. Lidt firkantet sagt 
er tilstanden god, hvis der i et vandløb findes repræsentanter for nøgle-
gruppe 1 eller 2 (dyr som stiller særlig høje krav til vandkvalitet og fysi-
ske forhold), og hvis der er mange positive diversitetsgrupper i forhold 
til de negative. Brug af indekset forudsætter indsamling af en prøve af 
vandløbsdyr efter en standardiseret metode, samt en ligeledes standar-
diseret udsortering og identifikation af dyrene i prøven. Samlet set ind-
går ca. 60 forskellige arter eller grupper af arter i indekset. Der findes 
dog adskilligt flere i danske vandløb, uden at disse er fundet værdige 
som ”indikatorer” i indekset. DVFI opfylder ikke helt de forventninger, 
som Vandrammedirektivet har til biologiske indikatorsystemer. Dels 
spiller antallet af individer af de enkelte arter/grupper en relativt lille rol-
le ved beregning af faunaklassen, dels er skalaen ikke kontinuert, men 
består af adskilte trin. 
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hvilke data der er til rådighed til at beskrive 
udviklingen i miljøtilstand i danske vandløb, 
og give et bud på denne udvikling. 

Forskel i metoder og overvågnings-
strategi
Overvågningen af vandløbene blev i perioden 
1970 til 2006 varetaget af amterne (samt 
Kø benhavns og Frederiksberg kommuner). 
Men med strukturreformen blev opgaven 
fra og med 2007 primært lagt i hænderne på 
Naturstyrelsen (Miljøministeriet), mens en 
mindre del (omkring dambrug) overgik til 
kommunerne.

Formålet med overvågningen har primært 
været at skaffe et overblik over vandløbenes 
tilstand, således at der kunne gribes ind, hvor 
denne ikke levede op til vedtagne målsætnin-
ger. Det gælder fx i forbindelse med udled-
ninger fra landbruget og ved kontrol af udled-
ningstilladelser fra renseanlæg og dambrug.

Ideelt set bør en beskrivelse af udviklingen 
ivandløbs miljøtilstand bygge på tilpas hyp-
pige undersøgelser, udført på samme måde 
og på et tilpas stort antal – og helst de samme 
- målesteder. Hyppigheden har indflydelse 
på, hvornår det er muligt rent statistisk at på-

vise ændringer: jo længere der er mellem 
målingerne (fx flere år), des længere tid går 
der før mulige ændringer kan erkendes. 
Tætte målinger sikrer desuden, at der kan 
tages højde for klimatisk meget afvigende for-
hold (fx hvis der kun måles i et meget tørt år 
med afvigende biologiske forhold).

Som nævnt i indledningen er der skiftet 
metode, siden smådyr for 40 år siden officielt 
blev introduceret som grundlag for bedøm-
melse af miljøkvalitet. Den oprindelige vej led-
ning fra Landbrugsministeriet blev i nogle 
amter anvendt helt frem til udgangen af 2006. 
Modsat blev DVFI andre steder taget i brug 
allerede før metoden blev officiel i 1998. Og 
selvom begge metoder i princippet bygger på 
den samme 7-trins skala og grundlæggende 
tolkning af en bestemt faunasammensætning, 
så giver de ikke nødvendigvis samme kvali-
tets vurdering ud fra en given faunaliste. Dertil 
kommer, at der under brugen af Landbrugs-
ministeriets vejledning er sket et skred i tolk-
ningen af de enkelte skalatrin, primært i form 
af en strengere vurdering af, hvad der er god 
tilstand. Det har fx været angivet som forkla-
ring på, at tilstanden i vandløbene i Århus 
Amt ikke forbedredes fra 1986-89 til 1990-

1994 /3/.
Strategien i overvågningen var meget for-

skellig i amternes tid. Således varierede antal-
let, tætheden, størrelsen af de undersøgte 
vandløb, ligesom frekvensen hvormed de blev 
overvåget var forskellig. Enkelte amter fore-
tog årlig overvågning af de samme stationer, 
mens de fleste amter besøgte den enkelte sta-
tion med større intervaller, i nogle tilfælde 
helt op til 10 år. De store forskelle i overvåg-
ningsstrategi betyder, at det ikke er muligt ud 
fra disse data at give en samlet beskrivelse af 
udviklingen i danske vandløbs miljøtilstand, 
hvilket heller ikke var formålet med den re-
gionale overvågning.

Men netop ønsket om at kunne beskrive 
denne generelle udvikling i vandløbenes til-
stand førte til, at der i forbindelse med ind-
førelsen af det første nationale overvågnings-
program for vandmiljøet (i 1989) også blev 
introduceret en årlig og systematisk overvåg-
ning af smådyrsfaunaen i udvalgte vandløb. 
Men selvom denne nationale overvågning 
blev sat i system, har nettet af stationer æn-
dret over tid, ligesom metoden først blev 
stan dardiseret fra og med 1994. Frem til nu 
har antallet af årligt undersøgte nationale sta-
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Figur 1. Udvikling i miljøtilstanden – udtrykt ved faunaklassen (Dansk Vandløbs Fauna Indeks) – ved forskellige grupper af danske vand
løbs stationer: 65250 stationer placeret over det meste af landet, 1050 stationer fordelt over hele landet, 900 stationer inden for det tidligere 
Fyns Amt, og 5265 stationer ved større vandløb i det tidligere Ribe Amt. For disse stationer er angivet den andel, som har god eller høj 
økologisk tilstand (god: faunaklasse 56; høj: faunaklasse 7). Desuden er vist udviklingen i en række, primært større, vandløbs indhold af 
let omsætteligt organisk stof (målt som BI5). Her stammer data før 1990 fra fynske vandløb, data fra 1990 og fremefter fra vandløb fra hele 
landet. Pilen angiver tidspunktet for vedtagelsen af den første Vandmiljøplan.
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tioner således varieret fra 222 i 1989-1997, 444 
i 1998,1053 i 1999-2003 og ca. 250 siden 2004. 
Ændringer i valget af stationer for de enkelte 
perioder har betydet, at der siden 1994 kun 
har været 65 gennemgående stationer med 
årlige prøvetagninger. Desuden har strategien 
for valget af stationer ændret sig over tid. Så-
ledes er stationerne ikke kun udvalgt ud fra 
geografisk beliggenhed og størrelse, men 
siden 2004 også ud fra de menneskeskabte 
påvirkninger, som vandløbene er udsat for. 
Det betyder, at der nu er en overvægt af rela-
tivt store vandløb i forhold til størrelsesforde-
lingen af danske vandløb /4/, ligesom der er 
en større andel af stationer påvirket af punkt-
kilder, som renseanlæg og dambrug. Station-
erne har således generelt ikke (bortset måske 
fra perioden 1998-2003) været repræsentative 
for danske vandløb. 

 
Er miljøtilstanden gået frem eller 
tilbage?
Med en så uens overvågning er det naturligvis 
svært at give et præcist svar. Og gælder det 
perioden før 1970, er det nødvendigt at 
væ re ekstra kreativ. Her er et godt bud, at 
tilstanden var relativt god i begyndelsen af 
1900tallet, selvom vandløbene allerede da 
stedvis var påvirket af spildevandsudledninger 
/5,6/. Mere præcist kan det ikke beskrives, 
fordi der kun findes data fra få vandløb. 
Men disse data, baseret på kvalitative under-
søgelser af slørvinger, døgnfluer og vårfluer 
(som er gode miljøindikatorer), tegner altså 
et positivt billede. Ved at følge udviklingen i 
udbredelsen af disse dyr, er det også muligt 
at sandsynliggøre, at situationen i vandløbene 
herefter blev klart forværret frem til omkring 
1970 /7/. Ikke blot blev mange vandløb regu-

leret (fx fandt 94 % af reguleringerne af de 
større fynske vandløb sted i løbet af 1900tal-
let). Vandløbene blev også i stigende grad 
påvirket af spildevand fra byer, slagterier, me-
jerier, dambrug, enkeltliggende ejendomme i 
det åbne land, samt ikke mindst udledninger 
af ensilagesaft, ajle og møddingsvand fra land-
bruget /se fx 8/. Men igen er det vanskeligt 
at give en præcis status for vandløbenes til-
stand, fordi der typisk kun findes kvalitative 
undersøgelser, og ofte kun af dele af smådyrs-
faunaen. Utallige rapporter og redegørelser 
udført af medarbejdere ved Danmarks Fiskeri- 
og Havundersøgelser (i dag DTU Aqua) vid-
ner dog om, at miljøtilstanden mange steder 
har været meget ringe /se fx 9/, hvilket var 
medvirkende til vedtagelsen af den første 
miljøbeskyttelseslov. Samlet set vurderer vi, at 
andelen af vandløb med god/høj tilstand har 
været under 10 % i 1970’erne mens andelen 
var i nærheden af 90 % i begyndelsen af år-
hundredet.

Først omkring midten af 1980’erne findes 
egentlige tidsserier med årlige data for mil jø-
tilstanden. Vi har søgt at sætte sådanne data 
sammen, såvel data fra den nationale som 
den regionale overvågning (se figur 1). Blandt 
disse data er tidsserien med 20 års målinger 
fra de samme 900 fynske vandløb den regio-
nalt set mest repræsentative, selvom de mind-
ste vandløb er underrepræsenterede. Og 
selv om den anvendte metode ved indsamling 
og bearbejdning af prøver fra vandløbene 
ikke svarer til den nationale metode /2/, er 
data brugbare, fordi der er anvendt samme 
metode og samme DVFI beregning af fauna-
klassen gennem hele perioden. De øvrige 
data bygger alle på metoden anvendt i den 

na tionale overvågning. Serien af data fra 
NOVA 1998-2003 er nogenlunde repræsenta-
tiv for danske vandløb, bortset fra de mindste 
vandløb. Til gengæld er tidsserien relativt 
kort, kun 6 år. Derimod er data fra de 65-250 
gennemgående nationale stationer (1994-
2009) ikke repræsentative i forhold til størrel-
sesfordeling eller graden af miljøpåvirkninger, 
hvilket i endnu højere grad gælder en regio-
nal tidsserie fra det tidligere Ribe amt (store, 
relativt upåvirkede vandløb).

Samlet set tegner der sig imidlertid et enty-
digt billede af udviklingen i vandløbenes mil-
jø tilstand inden for de seneste 25 år. Således 
er andelen af stationer med god eller høj øko-
logisk status øget (Spearmans r = 0,74-0,96, 
P<0,01). Til gengæld er der betydelig forskel i 
niveau mellem de enkelte datasæt. De udval-
gte Ribe vandløb har langt den bedste miljøtil-
stand, mens de øvrige ligner hinanden noget 
mere. Således følger de to mht. størrelsesfor-
deling mest repræsentative sæt af data (fynske 
vandløb og NOVA 1998-2003) hinanden tæt. 
De forløber også parallelt med – men for-
skudt i forhold til - tidsserien for de op til ca. 
250 nationale stationer (1994-2009). Sidst-
nævnte afspejler uden tvivl en generel tids-
mæssig tendens i udviklingen i danske vand-
løbs tilstand, men repræsenterer næppe det 
reelle nationale niveau. Andelen af vandløb 
med god/høj tilstand, som den fx afspejles i 
de aktuelle vandplaner, er således markant la-
vere /5/.

Helt overordnet kan spørgsmålet i denne 
artikels overskrift dog besvares med et stort 
JA, når det gælder de sidste ca. 20 år. Det er 
gået markant fremad med miljøtilstanden 
bedømt ud fra vandløbenes smådyr.

  
Baggrund for forbedringer
Hvorfor er miljøtilstanden så blevet bedre? Er 
årsagen forbedrede fysiske forhold som følge 
af en miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse og 
restaurering af tidligere kanaliserede vandløb? 
Eller er det på grund af en bedre spildevands-
rensning? Begge faktorer har afgørende 
be tyd ning for vandløbets smådyr og dermed 
miljøkvaliteten, se fx /4/. 

I 1985 fik landet en ny vandløbslov. som for 
første gang forsøgte at fordele sol og vind lige 
mellem landbruget og naturen. Før da skulle 
vandløbene alene fungere som transportveje, 
så overskudsvandet hurtigt kunne drænes 
bort fra markerne. Men før der blev udarbej-
det ny vandløbsregulativer som grundlag for 
en mere miljøvenlig vedligeholdelse, og som 
kunne gøre de fysiske forhold mere optimale 
for vandløbenes organismer, gik der mindst 
10 år. Så det er næppe forklaringen, fordi for-
bedringerne af miljøkvaliteten begyndte at 

Miljøkvalitet i vandløb

Figur 2. Størstedelen af den østfynske Stokkebæk opnåede i løbet af 1990’erne høj økolo
gisk tilstand som følge af afskæring af spildevandet fra flere mindre renseanlæg.
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kunne ses før da (figur 1). I øvrigt er doku-
mentationen for betydningen af den ændrede 
vedligeholdelsespraksis for den økologiske 
kvalitet (bedømt ud fra smådyrene) meget 
sparsom. 

Så havde Vandmiljøplan I, som blev vedta-
get i 1987, utvivlsomt større betydning for 
den forbedrede tilstand i vandløbene (se figur 
1). Den sikrede således, at spildevandsrens-
ningen i byerne blev forbedret (se figur 2), 
men krævede også et øjeblikkeligt stop for 
landbrugets ulovlige udledninger af ensilage-
saft, ajle og møddingsvand. Kommunerne 
blev pålagt at føre tilsyn med landbruget og 
sikre at der blev lavet de anlæg, som betød at 
affaldsstofferne fra husdyrproduktionen 
kun ne anvendes som gødning på markerne. 
På Fyn var den forbedrede spildevandsrensn-
ing på plads omkring år 1990, og på samme 
tid var også de ulovlige landbrugsudledninger 
stort set væk. Dette ses tydeligt i reduktionen 
af let nedbrydeligt organisk stof (BI

5
 = bio ke-

misk iltforbrug målt over 5 døgn), som er vist 
på figur 1. I den forbindelse er et indhold på 
2 mg BI

5
/L af særlig interesse. Under denne 

grænse er der nemlig rimelig sikkerhed for, at 
miljøkvaliteten er god, såfremt andre forhold 
(fx de fysiske) er i orden /10/. Forbedringen i 
miljøtilstand har derfor, i det mindste på Fyn, 
siden 1990 primært været et spørgsmål om, 
hvor hurtigt de rentvandskrævende smådyr 
har været i stand til at sprede sig fra nogle ret 
få ”refugier” til de fysisk egnede vandløb, som 
igen var blevet rene. 

Er det nok at måle miljøtilstand ud 
fra smådyr?
Danmark mangler, i modsætning til de fleste 
andre EU-lande, at anvende bundlevende 
alger, vandplanter og fisk som miljøindikato-
rer. Men er det vigtigt? Og vil det ikke blot 
give samme resultat som for smådyrene? Vi 
vil hævde, at det giver god mening med flere 
indikatorer. Det skyldes, at forskellige grup-
per af organismer reagerer forskelligt på de 
påvirkninger, som vandløbene er udsat for. 
Og de opererer også på forskellig tidslig og 
rumlig skala. En lille slørvinge kræver spe-
cielle levevilkår, som næsten kan opfyldes 
på en enkelt sten, mens en ørred skal have 
optimale forhold i et langt større fysisk rum. 
Visse vandplanter tåler ikke forstyrrelser i 
form af grødeskæring, mens andre ligefrem 
begunstiges /12/. Så økologisk tilstand bør 
ikke beskrives alene ud fra smådyr. Det er 
vores faglige vurdering, at vandløbenes til-
stand reelt ikke er nær så god, som den hidtil 
er beskrevet, og ikke mindst præsenteret i de 
vandplaner, som blev udsendt 22. december 
2011. Det kan betyde, at anviste virkemidler 

kan vise sig utilstrækkelige til at sikre fremti-
dens forhåbentlig mere komplette miljømål. 
Der arbejdes for tiden med introduktion af et 
vandplanteindeks /12/.

Bedre vurdering af udviklingen i  
miljøtilstand?
Det nuværende nationale overvågningspro-
gram (NOVANA) omfatter ca. 250 stationer 
med årlige faunaprøver, der ikke fuldt ud 
repræsenterer alle vandløbstyper ligeligt i for-
hold til deres forekomst i landskabet. Langt 
fra en ideel tidsserie, som det dog er vigtigt at 
fastholde som et minimum. Derudover er der 
med tiden mulighed for tidsserieanalyser på 
programmets samlede 800 stationer, der ikke 
blot omfatter undersøgelser af smådyr, men 
også fisk og vandplanter. Blot er tidsinterval-
let mellem de enkelte undersøgelser 6 år, så 
der vil gå mange år før eventuelle ændringer 
kan påvises statistisk. 

Det gælder også om at være tålmodig, når 
effekten af de virkemidler, som bliver taget i 
brug i forbindelse med vandplanerne skal 
evalueres. Først efter 2015, når de positive ef-
fekter forventes at slå igennem, vil er nyt 
overvågningsprogram (2015-2021) for hå bent-
lig give i hvert fald en del af svaret. Men det 
forudsætter, at programmet rummer alle væ-
sentlige elementer og at det har et omfang, 
som gør det statistisk muligt at vurdere effek-
terne. Et ønske om at skære antallet af sta-
tioner ned i en sparetid kan fx betyde, at det 
samlede net af stationer bliver mindre re præ-
sentativt og dårligere til at beskrive udviklin-
gen i miljøtilstand (som det fx illustreres af de 
markante år til år udsving ved ændret sta-
tions antal for nogle af tidsserierne i figur 1).

Tak
De anvendte data i figur 1 er indsamlet af 
utallige medarbejdere i amter, miljøcentre og 
konsulentfirmaer. Til alle retter vi en stor tak.
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