
8 • Vand & Jord 12. årgang nr. 1, februar 2005 • 9

Afstrømningens udvikling i Danmark
Fremtidige klimaforandringer vil sætte sine tydelige fingeraftryk på 

vandmiljøet i Danmark. Det hydrologiske kredsløb bestemmer, hvor 

meget vand der i sidste ende bliver til rådighed som vandmængde i 

vore ca. 64.000 km vandløb. Det hydrologiske kredsløb har betyd-

ning for mange andre forhold, bl.a. mobilisering og transport af kul-

stof, næringsstoffer og jordpartikler i landskabet. Ændringer i det hy-

drologiske kredsløb vil derfor også påvirke stofmobiliseringen og 

dermed indholdet af stoffer i økosystemerne. Dermed kan en æn-

dring i nedbør over et landområde få betydning for de økologiske 

forhold hele vejen gennem jord- og vandsystemerne. 
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Den forventede klimaforandring i Danmark 
går mod et varmere, mere fugtigt og mere 
blæsende klima med flere storme og perioder 
med stor nedbør /1/. Prognoser for betydnin-
gen af ændringer i fremtidens klima for bl.a. 
afstrømning og stoftransport i vandløb og de 
økologiske forhold i søer indgår som en del af 
projektet, CONWOY (www.conwoy.dk), som 
er finansieret af Det Naturvidenskabelige For-
skningsråd.

Det hydrologiske kredsløb er meget 
foranderligt idet den vigtigste drivparameter, 
nedbøren, ændrer sig meget fra år til år. Det 
samme gælder for vandmængden i vandløb, 
som med en indbygget forsinkelse svinger i 
takt med nedbøren. På grund af de mange 
naturlige udsving i nedbør og afstrømning 
kræves der adgang til lange tidsserier af data 
for at kunne analysere og påvise eventuelle 
ændringer. Eventuelle ændringer i afstrøm-
ning kan så enten henføres til klimaforandrin-
ger eller ændringer i arealanvendelsen i oplan-
det. Et oplagt sted at starte er derfor at 
undersøge, hvad der hidtil er sket i Danmark 

ud fra de eksisterende data om klima og af-
strømning fra starten af forrige århundrede.   

Formålet med denne artikel er at analysere, 

om nedbør og afstrømning har ændret sig i 
de sidste ca. 85 år i Danmark, i hvilken ret-
ning og hvor meget, samt om ændringerne er 
ens over hele landet. Desuden vil vi analysere 
de mulige årsager til ændringer i afstrømning 
i vandløb og muligheden for at anvende det 
Nord Atlantiske Oscillation index (NAO) til 
analyser af klimaforandringer.

Det anvendte datamateriale
De statistiske vurderinger af udviklingstenden-
ser baseres på døgnmiddel afstrømningen 
registreret på en række udvalgte målestatio-
ner i vandløb rundt omkring i Danmark (se 
fig. 1). De første hydrometriske vandløbssta-
tioner blev etableret allerede i 1917 af Hede-
selskabet og flere af disse har siden været i 
uafbrudt drift. Nærværende statistiske analyse 
anvender historiske afstrømningsdata frem til 
og med 2001 fra 18 af disse stationer placeret 
over hele landet. I tab. 1 er givet en karakteri-
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Figur 1. Kort der viser placeringen af de 18 
vandløbsstationer (blå cirkler) og de 8 klimasta-
tioner (sorte cirkler) hvorfra data er anvendt til den 
statistiske analyse af udviklingstendenser.
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stik af målestationerne og størrelsen af det til-
hørende opland.

De hydrometriske målemetoder har æn-
dret sig siden starten omkring 1920. Frem til 
omkring 1960’erne gennemførtes daglige af-
læsninger af et vandstandsbræt ved målesta-
tionen. Siden da er vandstanden registreret 
kontinuert først med mekaniske skrivere 
siden med dataloggere. Enkeltmålinger af 
vandføring og vandstand til fastlæggelse af 
grundkurver gennemførtes i starten 4-5 gange 
årligt stigende til 10-12 gange årligt. På trods 
af skiftet i metoder gennem de 85 år forven-
tes gennemsnitsafstrømningen at være fast-
lagt med en forholdsvis stor sikkerhed (+ 6-
8%) /3/. På grund af de få enkeltmålinger i 
starten af perioden må der derimod forventes 
at være forholdsvis store usikkerheder forbun-
det med beregning af maksimums- og mini-
mumsafstrømningen. Problemer med over-
svømmelser, grødevækst, mv. har også større 
betydning for fastlæggelse af maksimums- og 
minimumsafstrømningen, end for gennem-
snitsafstrømningen.

Registrering af meteorologiske data går til-
bage til 1874 og er frem til nu blevet foretaget 
af Danmarks Meteorologiske Institut. Analy-
sen af udviklingstendenser i nedbøren gen-
nemføres på observationer fra perioden 1917 
til 2000. Danmarks Meteorologiske Institut 
beregner landstallene for den akkumulerede 
års- eller månedsnedbør, og de baseres på det 
til enhver tid eksisterende stationsantal. Siden 
1950’erne har man dog benyttet data og me-
toder, så arealvægtningen nogenlunde har lig-
net den nuværende, hvor data fra Jylland væg-
tes med 7/10 og data fra Øerne med 3/10 (se 
/4/). Det er disse beregnede data, som er an-
vendt til analysen af udviklingstendenser i 
nedbøren på landsplan. Regionale analyser af 
nedbørsmængderne over tid er baseret på 

nedbørsmængder på døgnniveau for 8 klima-
stationer /5/,/6/. Figur 1 viser de 8 klimastatio-
ners geografiske placering og i tabel 2 er der 
givet en kort karakteristik af stationerne. For 
klimastationen ved Broderup i Sønderjylland 
forefindes nedbørsdata først fra 1920 og for 
klimastationen ved Kollekolle på Sjælland 
først fra 1931. De 8 klimastationer er udvalgt 
på grundlag af følgende krav: Så få stationsfly-
tninger som muligt, ikke for mange og for 
lange perioder med manglende værdier og 
generelt god datakvalitet /5/. For klimastation-
erne ved Broderup, Årslev og på Landbohøj-
skolen har det været nødvendigt at supplere 
med nedbørsdata fra nærliggende stationer 
for at opnå data helt frem til år 2000 /5/,/6/.

Nedbørsdata er indsamlet med anvendelse 
af en Hellman regnmåler placeret 1,5 m over 
terræn. Alle de 8 stationer blev udstyret med 
en Hellman regnmåler før 1917 eller et af de 
første år efter 1917. Som følge af vindpåvirk-

Afstrømningens udvikling

DMU 
nr.

Navn, lokalitet Amt Start
Oplands-

areal
Afstrøm-

ning
Vandind-
vinding

(km2) mm mm
30003 Uggerby Å, Astedbro NJY 1917 153 312 21
70003 Lindholm Å, Elkær Bro NJY 1918 106 275 13
110016 Årup Å, Årup VIB 1936 105 401 10
140022 Lindenborg Å, Lindenborg Bro NJY 1925 214 344 10
210084 Guden Å, Tvilumbro ÅRH 1917 1282 396 17
210085 Guden Å, Åstedbro VEJ 1917 184 436 17
250082 Skjern Å, Alergård RKJ 1920 1055 439 54
260082 Århus Å, Ved Skibby ÅRH 1919 119 265 42
380024 Ribe Å, V. Stavnager Bro RIB  1933 675 401 31
400024 Brede Å, Bredebro SJY 1922 290 385 25
450004 Odense Å, Nørre Broby FYN 1917 302 297 8
460030 Brende Å, Årup FYN 1918 71 265 7
550018 Åmose Å, Bromølle VSJ 1920 292 199 6
560006 Harrested Å, Kramsvadgård VSJ 1921 16 186 9
560007 Tude Å, Ørslev VSJ 1932 148 186 9
570049 Saltø Å, Grønbro VSJ 1918 64 208 9
570058 Suså, S.F.Holløse bro SST 1934 763 234 10
590006 Tryggevælde Å, V. Ll. Linde ROS 1917 129 215 9

Tabel 1. Karakteristik af de vandløbsstationer, som er omfattet af de statistiske analyser af udviklings-
tendenser. Bemærk at gennemsnitsafstrømningen er beregnet for hele måleperioden. Opgørelse over vand-
indvinding er baseret på 50 underområder for DK-modellen /2/. Data for vandindvinding er for 2000, hvor 
andelen fra markvanding er korrigeret til fuld udnyttelse af tilladelserne. Tallene for de midt- og vestjyske 
oplande er derfor sandsynligvis noget over middel..

Boks. 
Den statistiske metode som er an-
vendt til at teste for udviklingsten-
denser (trends) i tidsserierne med 
årlige eller månedsværdier er en 
ikke-parametrisk test. Testen er 
kendt under navnet Kendall’s trend 
test /8/ og er baseret på Kendall’s 
tau /9/. Der er tale om en test for en 
monoton trend. Monoton udvikling 
er en generel hypotese og indehol-
der hypotesen om lineær udviklings-
tendens. Under antagelse af en line-
ær trend har vi beregnet et estimat 
for den årlige ændring (hældningsesti-
matet) ved anvendelse af beregnings-
metoden beskrevet i /10/ og i /11/.

ning skal de målte værdier korrigeres til en 
nedbør ved jordoverfladen ved anvendelse af 
en månedlig korrektionsfaktorer, hvis 
størrelse afhænger af læforholdene på måles-
tationen /7/. I denne analyse har vi valgt ikke 
at korrigere nedbøren til jordoverfladen un-
der antagelse af at de anvendte klimastationer 
har haft rimeligt ensartede læforhold igen-
nem måleperioden. 

Den anvendte statistiske metode er beskre-
vet i boks 1.

Ændringer i nedbør
Tidsserien af den akkumulerede årlige ned-
bør i Danmark siden 1917 og frem til 2000 er 
vist i fig. 2. Der har været en jævn stigende 
udviklingstendens i den analyserede periode 
og selvom der har været store variationer fra 
år til år, så er udviklingstendensen signifikant 
med en P-værdi på 0,3%. Den årlige ændring i 
nedbøren er beregnet til 1,3 mm og dette 

N
ed

bø
r (

m
m

)

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
200

400

600

800

1000

Figur 2. Tidsserie med den årlige akkumulerede nedbør for Danmark. Den estimerede ændring er indteg-
net som en ret linie.
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svarer til 109 mm i perioden 1917 til 2000.
For at belyse udviklingen i nedbøren mere 

lokalt i Danmark har vi ligeledes analyseret år-
lige og månedlige tidsserier for de 8 klimasta-
tioner. De årlige nedbørstidsserier viser alle 
en stigning på nær for målestationen Årslev, 
hvor der er et ikke-signifikant fald. To måle-
stationer udviser en signifikant stigning på 
5%-niveau (Broderup og Landbohøjskolen) 
og Grønbæk klimastationen er signifikant på 
10%-niveau. De fire klimastationer som ikke 
har en signifikant stigning er de to stationer 
placeret ved vestkysten af Danmark, stationen 
i Nordjylland og på Vestsjælland. Nedbøren 
ved klimastationen ved Broderup stiger med 
3 mm pr. år, svarende til 255 mm for perio-
den fra 1917 til 2000. Nedbøren ved klimasta-
tionerne placeret ved Landbohøjskolen og 
Grønbæk stiger henholdsvis 0,95 og 0,94 mm 
pr. år, svarende til henholdsvis 80 og 79 mm i 
perioden 1917-2000.

Analysen af månedsnedbøren for hver af de 
8 klimastationer viser, at der er store forskelle 
i ændringer gennem året (se øverst i fig. 4). 
Marts og december måneder har de største 
og mest signifikante stigninger i nedbør, 
mens især august måned udviser et signifi-
kant fald i nedbør. Fig. 4 viser tydeligt den sæ-
sonmæssige forskel i nedbørsændringerne. 
Danmark har fået mere nedbør i halvåret fra 
oktober til marts og mindre i det andet 
halvår. Det betyder vådere vintre og mere 
tørre somre. En undtagelse er juni måned, 
som har stigende nedbørsmængder (signifi-
kant for Broderup i Sønderjylland). 

Helt de samme tendenser ses, når man anal-
yserer den akkumulerede landsnedbør på 
månedsniveau. Her er der signifikante stignin-
ger (P=0,3%) i nedbøren i marts måned 0,31 
mm pr. år og i december måned 0,29 mm 
(P=2,4%). Nedbøren i august måned er faldet 
signifikant (P=4,2%) med 0,30 mm pr. år.

At nedbøren er steget i Danmark er også 
påvist ved en sammenligning udført af Dan-
marks Meteorologiske Institut /12/ af den 
gennemsnitlige årsnedbør i perioden 1931-
1960 med 1961-1990 (se fig. 3). Ændringerne 
i nedbøren over de to 30 års normalperioder 
viser en vest-øst gradient med de største stig-
ninger i den sydvestlige del af Jylland.

Ændringer i vandafstrømningen i 
vandløb
Den årlige middelafstrømning i de danske 
vandløb er steget ved alle de analyserede sta-
tioner. Stigningen er signifikant på et 5%-

niveau ved 10 ud af de 18 analyserede vand-
løb. Stigningen er størst i de sønderjyske 
vandløb, der afvander til Vadehavet og mindre 
i vandløb nord og øst herfor (se fig. 5). Dette 
mønster passer godt overens med de konsta-
terede forskelle i ændringen af nedbøren i 
Danmark (se fig. 3).

Analyserne af månedsmiddel, månedsmak-
simum og månedsminimum afstrømning på 
10 af de hydrometriske stationer viser også et 
tydeligt sæsonforløb af de konstaterede ud-
viklinger i afstrømning (se fig. 4). De største 
stigninger i den gennemsnitlige månedsaf-
strømning ses i vinterhalvåret. Afstrømningen 
er i mange vandløb steget signifikant (5%-ni-
veau) i forårsmånederne (april-juni), forment-
lig på grund af den større grundvandsdan-
nelse i vinterperioden, som tømmes ud 

gennem forår og sommer. 
Minimums- og maksimumafstrømningen er 

også blevet analyseret måned for måned. I fig. 
4 er resultaterne vist for 10 af de undersøgte 
vandløb. Generelt er både maksimums- og 
minimumsafstrømningen steget. Det betyder, 
at sandsynligheden for at få oversvømmelser i 
vinterhalvåret er blevet større i gennem den 
analyserede periode. 

Hvorfor er afstrømningen steget i 
vandløb?
Som tidligere vist har vi konstateret stigninger 
i årsnedbør og årsafstrømning ved næsten alle 
målestationer. Da stigningen i nedbør er 
størst i vinterperioden vil det meste ende som 
overskudsnedbør, der på et tidspunkt bliver 
til afstrømning i vandløb. For at se nærmere 
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DMI nr. Navn (lokalitet) Amt Start Nedbør
mm

20210 Tylstrup NJY 1905 659
21100 Vestervig VIB 1874 776
21430 Grønbæk VIB 1874 696
25140 Nordby RIB 1874 761

26409/26410 Broderup/Tinglev SJY 1920 808
28280/28275 Årslev/Sønder Nærå FYN 1906 603

29020 Kollekolle/Eskilstrup VSJ 1931 596
30380/30370 Landbohøjskolen/ Botanisk Have KØB 1874 615

Tabel 2. Karakteristik af de klimastationer, som er omfattet af de statistiske analyser af udviklings-
tendenser. Den gennemsnitlige årlige nedbør er beregnet på baggrund af hele tidsserien efter 1916. 
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Figur 3. Ændringer i den akkumulerede årsned-
bør over to 30 års normalperioder 1931-1960 til 
1961-1990 i Danmark (omtegnet fra /12/). Tallene 
angiver den procentvise ændring.
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på nedbørens betydning har vi relateret æn-
dringer i månedsnedbør med ændringer i 
månedsafstrømning for 6 målestationer (se 
fig. 6). De klimastationer, som er anvendt, er 
alle placeret indenfor eller tæt på de pågæl-
dende vandløbsoplande. Hovedparten af vin-
termånederne har en større observeret æn-
dring i nedbør end observeret ændring i 
afstrømning (se fig. 6). Derimod er ændrin-

gen i afstrømning generelt større end ændrin-
gen i nedbør i sommermånederne. I vinterpe-
rioden har de stigende nedbørsmængder 
derfor resulteret i en større afstrømning. I 
sommermånederne er afstrømningen også 
generelt steget, dog ikke på grund af stigende 
nedbørsmængder, men på grund af stigende 
tilskud af vand fra grundvand som en følge af 
den stigende grundvandsdannelse i vinterpe-

Afstrømningens udvikling

rioden. Der er således ingen tvivl om, at de 
konstaterede ændringer i afstrømning i vand-
løb for størstedelens vedkommende kan 
forklares af ændringer i nedbør.

Der er også andre faktorer som givet har 
påvirket afstrømningen i vandløb gennem for-
rige århundrede, det er ændringer i arealan-
vendelsen i oplandet, som mere befæstet 
areal og mere skov, ændringer i afvandings-
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Figur 4. Øverst: Ændringer i månedsnedbøren ved de fem klimastationer i perioden 1917-2000. Nederst: Årlig ændring i den månedlige middel-, maksimums- og 
minimum-afstrømning for de 10 af de 18 analyserede stationer. Statistisk signifikante ændringer (P < 5%) er vist med en stjerne over/under søjlerne i figuren. Om-
sætning fra l s-1 km-2 til mm foretages ved at gange med faktoren (0,0865*antal dage i måneden).
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forhold, samt indvinding af grundvand til 
drikkevand og vanding (se tab. 1). 

I enkelte vandløb som Århus Å vest for 
Århus afviger ændringerne i afstrømningen 
sig fra det generelle mønster i regionen. I 
Århus Å er der kun er konstateret ændring i 
årsafstrømningen på 7 mm i løbet af de sidste 
75 år, hvilket er meget mindre end i Guden-
åen vest herfor. I oplandet til Århus Å findes 
en stor del af kildepladserne til drikkevands-
forsyningen til Århus by. Vandindvindingen 
fra oplandet svarer i dag til 42 mm i afstrømn-
ing pr. år (se tab. 1). Hvis de 42 mm i vand-
indvinding lægges til de 7 mm i stigning i af-
strømning så får man en total stigning i 

afstrømning på 49 mm, som meget nøje sva-
rer til ændringen i Gudenåen ved Tvilum (se 
fig. 5). 

Vi har sammenlignet det i litteraturen ofte 
anvendte NAO index for år til år ændringer i 
klimaet i det nordlige Europa /13/ med obser-
vationer af nedbør, temperatur og afstrømn-
ing i Danmark. NAO er basalt et indeks over 
forskellen mellem højtrykket over Azorerne 
og lavtrykket over Island. Når NAO er positiv 
kommer vestenvindene hurtigere og krafti-
gere over Atlanterhavet, hvilket forårsager 
våde og milde vintre i det nordlige Europa. 
Når NAO er negativ blokeres der for vesten-
vindene, og klimaet i Nordeuropa domineres 

af tør og kold luft fra Asien.Vores analyser 
viser, at NAO er en dårlig forklarende parame-
ter for klimaudsvingene i Danmark, da der ge-
nerelt er en dårlig sammenhæng mellem vin-
ter NAO og observationer af temperatur, 
nedbør og afstrømning i samme periode (de-
cember til og med marts) (se tab. 3). Den 
bedste sammenhæng er fundet mellem års-
middeltemperaturen og vinter NAO indekset 
(R2 = 35%).

Økologiske effekter af klimaforan-
dringer i vandløb
I de vestjyske vandløb kan vi konstatere en 
stigning i afstrømningen i alle årets måneder. 
Derimod bliver den gennemsnitlige måned-
safstrømning mindre i sommermånederne i 
nogle vandløb på Øerne, som f.eks. Tude Å 
på Sjælland. Faldende afstrømning i sommer-
månederne kan have store konsekvenser for 
de økologiske forhold i vandløb med hyppi-
gere udtørringer af vandløb. En sådan udvik-
ling har også konsekvenser for f.eks. indvind-
ingen af drikkevand, idet denne skal ske 
under hensyntagen til påvirkningen af de øko-
logiske forhold i vandløb. Afstrømningens 
rytme i de sønderjyske vandløb og især i vand-
løb på Sjælland har og vil udvikle sig hen mod 
et mere svingende regime, som kan få mange 
både økologiske og afvandingsmæssige kon-
sekvenser. 

Udviklingen i afstrømningen i de danske 
vandløb igennem forrige århundrede passer 
med de klimaprognoser, der er forudset for 
det danske område i dette århundrede /14/. 
Hvis prognoserne bliver til virkelighed vil der 
ske en fortsat stigning i afstrømningen i de 
danske vandløb også i dette århundrede /15/. 
Spørgsmålet er så hvad disse ændringer vil 
betyde i forhold til vandmiljøets tilstand og 
anvendelsen af de vandløbsnære arealer. I fig. 
7 er mulige effekter af klimaforandringer vist i 
skematisk form med udgangspunkt i den nu-
værende forvaltningspraksis omkring vandløb 
og den nuværende anvendelse af arealerne.

Som det ses af figuren, har klimaet stor 
indflydelse på de økologiske forhold i og om-
kring vandløb. De først registrerbare effekter 
er ændringer i vandets mængde og rytme. 
Samtidig vil der ske ændringer i stoftab til 
vandløb, vandløbets dimensioner vil ændres, 
sedimenttransporten i vandløb vil stige og 
afvandingen af engene vil blive forringet. Det 
er effekter, som det vil kræve lange tidsserier 
af indsamlede data for at påvise. En anden 
mulighed er ved hjælp af mere eller mindre 
avancerede modeller og/eller kontrollerede 
eksperimenter at prøve at forudsige effek-
terne af klimaforandringer i naturen. Det er 
nogle af de ting, som der arbejdes videre med 
i CONWOY projektet.   
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Sammenhæng mellem NAO indeks og
Forklaringsgrad (R2) angivet 

i %
Årsnedbør 8,3

Vinternedbør (dec. – marts) 20,3
Årsmiddeltemperatur 35,0

Vintermiddeltemperatur (dec. – marts) 54,9
Vinterafstrømning (dec. – marts) i Brede Å 10,8

Vinterafstrømning (dec. – marts) i Tryggevælde Å 8,5

Tabel 3. Resultater af analyser af sammenhængen mellem NAO vinter indeks og nedbør, temperatur og 
afstrømninger. Der er anvendt lineær regressionsanalyse.

Figur 5. Stigningen i årlige afstrømning og årlig nedbør beregnet over en 75 års periode ved de 18 
vandløbsstationer (omregnet til mm) (blå cirkler) og de 8 klimastationer (sorte cirkler). Statistisk signifikante 
ændringer (P < 5%) er vist med en stjerne efter tallene i figuren.

Afstrømningens udvikling
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Konklusion
Resultaterne af den statistiske analyse af af-
strømningen i danske vandløb viser, at der 
igennem det forrige århundrede er sket en 
stigning i den årlige afstrømning, der er testet 
til at være statistisk signifikant (P<5%) i 10 ud 
af de 18 undersøgte vandløb. Stigningen er 
størst i de sønderjyske vandløb, der løber til 
Vadehavet og mindre markant i vandløb i an-
dre regioner af Danmark. Den konstaterede 
stigning i afstrømning kan forklares af en stign-
ing i årsnedbøren i Danmark i den undersøgte 
periode. Det udelukker ikke, at større æn-
dringer i arealanvendelse og vandindvinding i 
oplandet også har påvirket resultaterne dog i 
mindre udpræget grad end det ændrede 
klima. 

Stigningen i afstrømning er størst i vinterpe-
rioden, hvilket også er tilfældet for nedbøren. I 
sommerperioden ser man generelt en faldende 
tendens. Dette har dog ikke haft en effekt på 
minimumsafstrømningen i de tilsvarende må-
neder. Dette er formentligt pga. den øgede 
dannelse af grundvand i løbet af vinterhalvåret, 
som tømmes ud hen over sommeren.

Ændringer i nedbør og afstrømning som 
dem vi har dokumenteret for de sidste 85 år, 
vil, hvis de fortsætter, få store konsekvenser 
for afvandingstilstanden i ådale, stofudvask-
ning og -tab og de økologiske forhold i vand-
løb, søer og fjorde. Dermed får de også betyd-
ning for opnåelsen af en god økologisk 
kvalitet i vore vandområder som krævet i EU’s 
Vandrammedirektiv.
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Figur 6. Plot af ændringer i månedsafstrømninger mod ændringer i månedsnedbør for 6 par af  vandløb-
sstationer og klimastationer. I figuren er vintermånederne vist som blå cirkler (oktober-marts) og sommer-
månederne med åbne cirkler (april-september). 1:1 linien med lige store ændringer i nedbør og afstrømning 
er indtegnet i figuren.

Effekter af klimaforandringer

Større sedimenttransport

Vandplanter�
Ændret artssammensætning�

Mindre udbredelse�

Klima�
Mere nedbør

Stoftab og transport�
Større kvælstof udvaskning�
Større fosfor udvaskning�
Større erosionstab af fosfor�

Vandløbsmorfologi�
Bredden øges�
Dybden øges�
Grovere substrat�
Mere brinkerosion�Vandføring�

Mere vand�
Større sæsonudsving

Enge�
Hyppigere og længerevarende�

oversvømmelser�
Dårligere afvandingsforhold�

Mere stoftilbageholdelse�

Figur 7. Effekter af en stigning i nedbør på 
økologiske forhold i og omkring vandløb givet på 
skematisk form.
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