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Vandløb på litauisk
Vandrammedirektivet stiller krav om standardiserede metoder til 

klassificering af tilstanden i de europæiske vandområder. To projek-

ter i Litauen har givet Danmarks Miljøundersøgelser et indblik i de 

biologiske og hydromorfologiske forhold i litauiske vandløb. Meto-

der udviklet til danske forhold vurderes umiddelbart at kunne anven-

des i den litauiske miljøovervågning.

KRISTIINA MARDI, JENS SKRIVER, 
NIKOLAI FRIBERG, BRIAN KRONVANG 

OG MORTEN LAUGE PEDERSEN

Litauen skulle for at blive optaget som nyt 
medlemsland i EU opfylde kravene i diverse 
EU-lovgivninger, herunder på miljøområdet. 
Indenfor vandområdet er Vandrammedirek-
tivet (VRD) den væsentligste lovgivning. For 
at hjælpe Litauen med at styrke deres miljø-
overvågning både på luft og vandområdet 
blev der igangsat et PHARE Twinning projekt 
finansieret af EU i 1999. For vandområdet 
blev hovedindholdet, at udarbejde tekniske 
retningslinier for hvorledes kravene i VRD 
kunne imødekommes i et kommende litauisk 
overvågningsprogram. Projektet var et sam-
arbejde mellem den litauiske miljøstyrelse, 
og miljøinstitutioner og private firmaer fra 
Tyskland, Sverige og Danmark. Efterfølgende 
blev Danmarks Miljøundersøgelser og Vejle 
Amt involveret i et projekt, støttet af den dan-
ske miljøstyrelse og ledet af Carl Bro A/S, der 
havde til hovedformål at hjælpe Litauen med 
implementeringen af VRD på kort sigt dvs. at 
indfri dead-lines frem til 2006. Det er disse to 
projekter, der har givet os vores kendskab til 
litauisk vandløbsbiologi.

VRD er et økologisk direktiv hvor den ad-
ministrative enhed er vandløbsoplande. Direk-
tivet foreskriver at alle eksisterende vandløbs-
typer skal overvåges, og at et givet vandløbs 
økologiske kvalitet skal relateres til en upåvir-
ket referencetilstand. På disse punkter var det 
eksisterende litauiske overvågningsprogram 
ikke i overensstemmelse med VRD. Det hidti-
dige program fokuserede på overvågning af 
store vandløb (> 100 km2 i opland) med en 
målestation opstrøms og nedstrøms større 
byer, i alt ca. 110 målestationer. På disse sta-

tioner blev der målt en lang række kemiske 
og biologiske variable (ca. 70). Resultaterne 
blev kun i ringe omfang anvendt til at regu-
lere udledninger, og mange af de målte varia-
ble var ikke meningsfulde i overvågningssam-
mehæng. Vores mål med de gennemførte 
projekter var dels at undersøge den biolo-

giske og fysiske tilstand i en række forskellige 
vandløbstyper. Og dels at udpege vandløb 
som kunne indgå i et referencenetværk. Sel-
vom VRD foreskriver at alle relevante biologi-
ske elementer skal overvåges, valgte vi at foku-
sere på smådyrene. Det gjorde vi fordi denne 
gruppe er den mest anvendte på europæisk 
plan i dag, og fordi der er et godt kendskab til 
sammenhængen mellem menneskeskabte på-
virkninger og effekter på smådyrssamfundet. 
Et andet element vi fokuserede på var den fy-
siske beskrivelse af vandløbenes kvalitet, der 
ikke tidligere var blevet undersøgt i Litauen. 
VRD indeholder krav om at vandløbenes hy-
dromorfologiske kvalitet fastsættes, da det 
har stor overordnet betydning for de økolo-
giske forhold. 

Figur 1. Værdier af DHQI og DVFI fra vandløb i Sventoij og Minija oplandene i Litauen. I tre af vandløbene 
blev der ikke indsamlet prøver til DVFI. Skalaerne for DHQI og DVFI er vist med en femdelt gråtoneskala der 
illustrerer den nuværende danske opfattelse af inddelingen i kvalitetsklasser i henhold til Vandrammedirek-
tivet. Ved upåvirkede vandløb forstås vandløb som er udpeget ud fra kort, og hvor der ikke er nogen kendt hu-
man påvirkning. Ved påvirkede vandløb forstås vandløb som er beliggende i områder præget af landbrugsdrift 
med eventuel fysisk påvirkning af vandløb og nærmeste omgivelser. Derudover er der i disse vandløb en 
varierende belastning med næringsstoffer og spildevand. Gelandupis der både havde den laveste DHQI og 
DVFI værdi var kraftigt påvirket med spildevand fra et bysamfund med deraf følgende tykke aflejringer af 
sort slam. Ingen af de øvrige vandløb var forurenet i tilnærmelsesvis samme grad.
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Litauens geografi og vandløbsfysiske 
forhold
Litauen har i forhold til sin størrelse mange 
store floder. Det skyldes de mange græn-
seoverskridende vandløb, primært fra Hvide 
Rusland i øst (se boks 1). Litauen er domi-
neret af en stor flod, Nemunas, som er 937 
km lang fra dens udspring i Hvide Rusland 
til udmundingen i Kurshiu Marios lagunen 
og med et opland på 92.400 km2, hvoraf ca. 
46.700 km2 ligger i Litauen (se boks 1). I det 
vestlige og østlige højland af Litauen er der 
mange vandløb med stor hældning og meget 
grove substratforhold, mens vandløbene i det 

centrale lavland er mere sandede. Generelt 
har de litauiske vandløb grovere substrat-
forhold end de danske, formentlig på grund af 
en kombination af mindre sandtilførsel, større 
strømhastigheder og færre oprensninger. 

I de litauiske vandløb er der ca. 1150 spær-
ringer i form af opstemninger ved egentlige 
reservoirer til elproduktion og mindre 
damme. Derfor er der i store dele af de litau-
iske vandløb ikke fri passage for fisk og små-
dyr, så etablering af fauna passager vil kræve 
en større indsats i den fremtidige forvaltning 
af vandområderne /1/. Litauen har mange, pri-
mært store vandløb, som ikke er udrettede 
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ved en hovedafvanding, og som er omgivet af 
en udyrket korridor med skov og krat (foto i 
boks 2). Mange af de mindre litauiske vandløb 
i landbrugsområder er derimod blevet kraftigt 
reguleret i perioden 1950-1970. I en enkelt 
femårsplan blev der i 1970´erne drænet 
700.000 ha landbrugsjord. I Litauen er ca. 75% 
af vandløbene blevet reguleret. I Danmark de-
rimod er andelen af regulerede vandløb ble-
vet opgjort til 98% /2/.

Småvandløbene i det åbne land er ofte gra-
vet 2-5 m under terræn og etableret med et 
dobbeltprofil. På grund af den kraftige regule-
ring har mange småvandløb formentlig ligget 
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Litauen er det sydligste og største af de 3 baltiske lande både hvad angår areal (65.300 km2) og befolkning (3,7 mill.). Litauens geo-
logi ligner meget den danske med et bakket morænelandskab gennemskåret af store flodsletter. Landet kan opdeles i 3 georegio-
ner, højlandet imod vest med Litauens højeste punkt på 294 m, flodsletterne centralt og det østlige og sydlige højland. Litauen er do-
mineret af fastlandsklima med varme somre (17˚C i juli) og kolde vintre (-4,9˚C i januar). Nedbøren varierer mellem ca. 500 mm i 
den centrale del til over 800 mm i det vestlige højland. Hovedstaden, Vilnius, har omkring 600.000 indbyggere og de næststørste by-
er er Kaunas centralt i Litauen og Klaipeda, Litauens havneby ud mod Østersøen. Litauen har ca. dobbelt så meget skov som i Dan-
mark (29%), meget af dette er naturskov i den østlige del af landet der også er rig på søer. Landbrugsarealet er af omfang på 
størrelse med det i Danmark (62%), men mere end halvdelen af markerne har efter selvstændigheden i 1990 ligget udyrket hen. I 
perioden 1990-1999 er dyreholdet mere end halveret fra 2,3 mill. til 1,1 mill. dyreenheder. Samtidig er brugen af kunstgødning faldet 
med næsten 90% i perioden 1991-1997, som i dag er ændret til et stigende forbrug.
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hen uden efterfølgende oprensninger siden 
de blev reguleret. På grund af fastlandsklimaet 
og den lille nedbørsmængde er grundvands-
dannelsen, især i den østlige del af Litauen, 
meget lille. Derfor er mange af småvandløb-
ene i dette område præget af tilbageven-
dende sommerudtørringer. De økologiske 
problemer i litauiske vandløb stammer hoved-
sageligt fra udledninger fra større og mindre 
byer med ingen eller kun mekanisk spilde-
vandsrensning. 

I alt 22 vandløbsstrækninger indgik i vores 
undersøgelser af de vandløbsbiologiske for-
hold fra to områder af Litauen (boks 2). Det 
nye danske indeks for de fysiske forhold 
(DHQI) i vandløb (se boks 3) blev ligeledes 
anvendt i forbindelse med undersøgelser af 
vandløbene i Sventoij og Minija oplandene 
(se boks 1 for placering). DHQI blev bedømt i 
25 vandløbsstrækninger af forskellig størrelse, 
hvoraf 11 var påvirket af menneskelig aktivitet 
og 14 kan betragtes som upåvirkede, 
reference vandløb. Resultaterne fra bedøm-
melsen af det hydromorfologiske indeks er 
vist i figur 1 for de to kategorier af litauiske 
vandløb. Det gennemsnitlige DHQI for de be-
søgte 14 litauiske reference vandløb var på 37 
(±8), mens gennemsnittet for de påvirkede 
vandløb tilsvarende var 22 (±12). 

Til sammenligning var den gennemsnitlige 
DHQI værdi på 170 af de danske overvåg-
ningsstationer med højest biologisk kvalitet 
34 (±12). Hovedparten af disse vandløb er 
små eller mellemstore. Resultatet indikerer 
umiddelbart at vandløb i referencetilstand i 
Litauen umiddelbart er sammenlignelige med 
vandløb i Danmark.

Faunaen i de litauiske vandløb
I alt 166 arter og taksonomiske grupper af 
smådyr blev registreret fra de 22 lokaliteter i 
16 vandløb i Minija og Sventoji oplandene. De 

artsrigeste faunagrupper var vårfluer, døgn-
fluer, biller, snegle, slørvinger og guldsmede 
med henholdsvis 44, 19, 12, 11, 8 og 7 arter. 
Myg og fluer blev dog ikke artsbestemt og 
udgør utvivlsomt et meget stort artsantal.

Artssammensætningen af smådyrsfaunaen i 
litauiske vandløb ligner meget faunaen i Dan-
mark. De hyppigst forekommende faunaele-
menter er vist i tabel 1. Alle familierne er al-
mindeligt forekommende i danske vandløb, 
og samtlige dominerende arter er oprindeligt 
hjemmehørende i den danske fauna. En en-
kelt af disse arter Baetis muticus er dog 
muligvis nu uddød i Danmark. Visse forskelle 
i faunaen er dog også iøjnefaldende. Således 

synes ferskvandstangloppen Gammarus 
pulex at have en begrænset udbredelse i de li-
tauiske vandløb, idet arten kun blev registre-
ret fra 2 stationer og kun i begrænset indivi-
dantal. I modsætning hertil er arten meget 
talrig og med stor udbreddelse i både danske 
og estiske vandløb /3, 4/. 

Der er generelt fundet mange arter af vår-
fluer og døgnfluer i de litauiske vandløb, især 
synes slægterne Baetis og Ephemera at have 
større artsantal end hvad vi normalt finder i 
danske vandløb. Der er fra de 22 vandløbssta-
tioner fundet 8 arter af slørvinger. Dette er 
ikke i sig selv overraskende. Men som kurio-
sum skal det nævnes, at der hidtil i den litau-
iske overvågning ikke var registreret fore-
komst af slørvinger, hvilket skyldes den 
hidtidige utilstrækkelige prøvetagningsmeto-
dik. Det samlede artsantal af slørvinger i 
Litauen er dog langt højere og det må for-
ventes at der er flere arter end i Danmark, 
hvorfra der kendes 25 arter. 

Blandt de registrerede faunaelementer 
findes et antal arter som ikke er kendt fra 
Danmark, idet de har en enten mere sydlig el-
ler østlig udbredelse (tabel 2). I takt med at 
der i de kommende år indsamles faunaprøver 
fra et bredt stationsnet vil der blive tilveje-
bragt en klart forbedret viden om den litaui-
ske vandløbsfauna. Det må i denne sammen-
hæng forventes, at der findes yderligere en 
del arter der ikke kendes fra Danmark, men 
som allerede kendes fra Litauens nabolande, 
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Danmarks Miljøundersøgelser har arbejdet med de faunamæssige og hydromorfologi-
ske forhold i to oplande i Lithauen.�
Sventoji oplandet dækker ca. 6000 km2, svarende til ca. 1/10 af Litauens samlede areal. 
Dette opland er forholdsvis upåvirket med meget skov og minimal landbrugsmæssig ud-
nyttelse. I alt 15 potentielle upåvirkede (refercencer) og 5 påvirkede (ikke-referencer) 
vandløb blev udvalgt ud fra kort og efterfølgende undersøgt. �
Minija med et opland på knapt 3000 km2, er et af tilløbene til Nemunas. I alt 12 stationer 
i Minija blev undersøgt i forbindelse med træningskurset i maj 2004. De udvalgte 
vandløb dækkede forskellige størrelsesklasser (1.-5. orden) samt varierende belast-
ningsforhold.

MinijaSiesartis, tilløb til Sventoji

Boks 2

Tabel 1. De hyppigst forekommende faunaelementer fra 22 vandløbsstationer t i Minija og Sventoji om-
råderne. De dominante arter/slægter inden for de enkelte familier er anført

Familie Forekomst % Dominerende arter

  
Sphaeriidae 86.4 Pisidium sp.

Limoniidae 77.3 Dicranota sp.

Oligochaeta  77.3

Limnephilidae 72.7 Chaetopteryx villosa

Chironomidae 72.7

Ephemeridae 68.2 Ephemera danica

Hydropsychidae 68.2 Hydropsyche pellucidula

Elmidae 63.6 Elmis aenea, Limnius volckmari

Baetidae 68.2 Baetis rhodani, Baetis muticus

Heptageniidae 59.1 Heptagenia sulphurea
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f.eks. fra Rusland, Estland, Letland og Polen.
Et par af de arter der er fundet i Litauen er 

omfattet af Habitatdirektivets bilag, idet de 
betragtes som generelt truede i Europa. Det 
drejer sig om Tykskallet Malermusling, Unio 
crassus og Grøn Kølleguldsmed, Ophiogom-
phus ceciliae. Arterne blev registreret fra hen-
holdsvis 5 og 6 lokaliteter, og vurderes ikke at 
være truede i Litauen. Arterne synes i øvrigt 
heller ikke at være truede i Estland /4/.

I Danmark anvendes Dansk Vandløbsfauna-
indeks (DVFI) som moniteringsværktøj til be-
skrivelse af den økologiske tilstand baseret på 
vandløbenes smådyrfauna (Miljøstyrelsen 
1998). DVFI er blevet beregnet ud fra fauna-
listerne fra de 22 vandløb. Hele skalaen kom i 
anvendelse med værdier fra 1 til 7. Der var 
overvægt af værdier i den gode ende af ska-
laen (5 til 7), hvilket dels skyldes at vandløb-
ene generelt har en god vandkvalitet, og dels 
at en del af vandløbene blev udvalgt som refe-
rencevandløb, især fra Sventoij området. Som 
helhed vurderes det at DVFI har fungeret 
tilfredsstillende, og at DVFI værdierne afspej-
ler ”a priori” udvælgelsen af vandløbene i refe-
rence vandløb samt i vandløb med varierende 
fysisk forstyrrelse og varierende belast-
ningsmæssige forhold.

Med henblik på introduktion af et biotisk 
indeks til anvendelse i den litauiske monite-
ring vurderes det at DVFI eller en modifika-
tion heraf vil være brugbart. På trods af for-
skelle i visse arters forekomst er det generelle 
faunabillede forholdsvis tæt på det vi finder 
under danske forhold. I prøverne fra de 22 
lokaliteter er der således registreret 44 ud af 
de 57 taksonomiske grupper som totalt anven-
des ved beregning af DVFI værdien, heraf 35 
ud af 50 positive og negative diversitetsgrup-
per. 

Af de faunaelementer der blev fundet i ma-
terialet fra Litauen er det således kun døgn-
fluen, Potamanthus luteus som ikke finder 
anvendelse i DVFI, idet alle de øvrige arter 
som er præsenteret i tabel 3 er en del af eksi-
sterende danske slægter og familier. Det dan-
ske DVFI indeks vurderes umiddelbart at 
kunne anvendes i sin nuværende form i Li-
tauen, men visse af de tidligere nævnte fau-
namæssige forhold i Litauen berettiger til at 
indekset efterfølgende tages op til vurdering 
med henblik på eventuel revision af indekset 
til litauiske forhold.
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Sammenhæng mellem vandløbenes 
fysiske tilstand og biologiske forhold
Sammenhørende værdier for DHQI og DVFI 
fra 22 vandløb er illustreret i figur 2. Der er 
en signifikant positiv sammenhæng mellem 
på den ene side den overordnede habitat 
kvalitet (DHQI) og de faunamæssige forhold 
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Figur 2. Sammenhæng mellem DHQI og DVFI. 
SHQI udtrykker et vandløbs samlede habitatkvalitet 
ud fra en række mål for vandløbets bundforhold 
og omgivelsernes kvalitet. DVFI værdien udtrykker 
smådyrfaunaens tilstand på en skala fra 1 til 7. Vær-
dien 7 svarer til en upåvirket eller ret svagt påvirket 
smådyrfauna. Punkter der ligger væsentligt under 
linien repræsenterer vandløb der er påvirket af an-
det end de fysiske forhold, f.eks. dårlig vandkvalitet.

Boks 3�� Intensitet� Faktor� Værdi�
�� (I: 0 - 3)� (F)� (= I × F)�
Strækningsparametre:   �
Høller og stryg – % af optimalt antal� (0: Ingen, 1: 1-25%, 2: 26-75%, 3: >75% )�� +2 �
Slyngningsgrad� (0: Lige, 1: Svagt sinuøst, 2: Sinuøst, 3: Mæandrerende)�� +1 �
Tværsnitsprofil� (0: Kanaliseret, 1: Semi-naturligt (dybt); 2: Semi-naturligt, 3: Naturligt)�� +2 �
Bredde variation� (0: CV=0-10%, 1: CV=11-25 %, 2: CV=26-50%, 3: CV>50%)�� +2 �
Underskårne brinker – % af strækning� (0: Ingen, 1: 1-25% , 2: 26-50%, 3: >50%)�� +1 �
Bredde af upåvirket vandløbsnært areal� (0: 0-2 m, 1: 2-5 m, 2: 5-10 m, 3: >10 m)�� +1 �

Vandløbsparametre:�
Nedhængende vegetation – % af brink� (0: Ingen, 1: 1-25% , 2: 26-50%, 3: >50%)�� +1 �
Højenergi hastighed  – % af vandløb� (0: Ingen, 1: 1-10%, 2: 11-25%, 3: >25%)�� +1 �
Rødder i vandløbet – % af strækning� (0: Ingen, 1: 1-10%, 2: 11-25%, 3: >25%)�� +1 �
Emergent vegetation – % af tværsnit� (0: 0-10%, 1: >60%, 2: 31-60%, 3: 11-30%)�� +1 �
Undervandsvegetation� (0: 0-10%, 1: >80%, 2: 11-40%, 3: 40-80%)�� +1 �
Anden fysisk variation % af strækning� (0: Ingen, 1: 0-10%, 2: 11-20%, 3: >20%)�� +2 �
Okkerbelastning – % af strækning� (0: Ingen, 1: Svag, 3: Udbredt)�� -2 �

Substratparametre:   �
Stendækning – % af strækning� (0: Ingen, 1: 1-10%, 2: 11-25%, 3: >25%)�� +2 �
Grusdækning  – % af strækning� (0: Ingen, 1: 1-10%, 2: 11-25%, 3: >25%)�� +2 �
Sanddækning  – % af strækning� (0: >75%, 1: 51-75%, 2: 26-50%, 3: 0-25%)�� +1 �
Dækning af mudder/slam – % af strækning� (0: 0-5%, 1: 6-10%, 2: 11-25%, 3: >25%)�� -2 �

Indeksværdi (sum af værdikolonne) 

Dansk Hydromorfologisk Qualitets Indeks (DHQI) er en standardiseret metode til vurdering af kvaliteten af de fysiske forhold på en 
given vandløbsstrækning. Indekset er udviklet i samarbejde mellem de danske amter og Danmarks Miljøundersøgelser. Alle para-
metre vurderes over en 100 m strækning. Hver parameter er tilskrevet en vægt, der angiver betydningen af parameteren for den fy-
siske kvalitet. For at gøre vurderingen af de fysiske forhold sammenlignelig mellem forskellige prøvetagere, kan parametrene kun 
antage fire værdier, der hver især angiver en dækning af den enkelte parameter i vandløbet. Indekset kan teoretisk opnå en maksi-
mal værdi på 63, men i realiteten nås meget sjældent værdier over 50 i naturlige vandløb.



32 • Vand & Jord

Gyllegrisen Øffe …
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brugets skyld?

(DVFI) på den anden side (p<0,01). Der 
er ingen tvivl om at de fysiske forhold i sig 
selv påvirker faunaen og dermed også DVFI 
værdien. Men der er derudover heller ikke 
tvivl om at vandløb med lavere habitatkvalitet 
samtidigt også er påvirket af andre forhold 
som følge af ændret arealanvendelse med 
deraf følgende udledning af næringsrigt dræn-
vand fra markerne og udledning af spildevand 
fra enkeltliggende ejendomme og byer i 
oplandet.

Visse af de undersøgte vandløb havde en 
forholdsvis lav DVFI værdi på trods af en god 
fysisk tilstand med deraf følgende høj DHQI 
værdi. Dette vil være tilfældet i vandløb som 
på anden måde er påvirkede, f.eks. i vandløb 
med en væsentlig spildevandsbelastning. Den 
omvendte situation blev også iagttaget i en 
række tilfælde. Det drejede sig om vandløb 
der for mange år siden var blevet kraftigt regu-
leret gennem udretning og nedgravning af 
vandløbsprofilet langt under terræn. I disse 
regulerede vandløb har der i mange tilfælde 
ikke været foretaget vandløbsvedligeholdelse 
som i Danmark med hyppig grødeskæring og 
gentagne oprensninger af profilet. Derfor har 
vandløbene trods alt alligevel en stor variation 
i bundens substratforhold med en del grus og 
sten og en lille sandvandring. Som følge af 
dette og en generel god vandkvalitet forekom 
der i disse vandløb en del krævende smådyr-
arter, især arter af døgnfluer.

Hvad kan vi lære fra Litauen?
Vandrammedirektivet stiller krav om at klas-
sifikationen af den aktuelle biologiske og 
hydromorfologiske tilstand skal foretages ud 
fra afvigelsen i forhold til referencetilstanden. 
Det giver anledning til store udfordringer 
bl.a. i Danmark. Ganske enkelt fordi kun få 
af vore vandløb kan betragtes som værende 

tæt på den upåvirkede tilstand. Kendskab til 
forholdene i upåvirkede vandløb fra områder 
i vore nabolande der topografisk, geologisk 
og klimatisk ligner Danmark er derfor meget 
værdifuldt. Herved kan vi få et indblik i om-
fanget af påvirkningen af vore egne vandløb. 
Øget kendskab til upåvirkede vandløb i de 
baltiske lande, bl.a. vandløb i Litauen, er 
således nødvendig for at vi i Danmark frem-
over kan foretage en sikker klassifikation af 
vore egne vandløb i henhold til Vandramme-
direktivet.
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Vandløb på litauisk

Tabel 2. Registreringer af arter af døgnfluer, slørvinger og vårfluer fra Minija og Sventoji oplandene i Li-
tauen, og som ikke er kendt fra Danmark. E=Estland, FK=Finland og fennoskandinaviske del af Rusland.

Antal lokaliteter
Forekomst i tilgrænsende 

regioner

Døgnfluer
   Baetus tracheatus 1 FK
   Ephemera lineata 3 E, FK

   Ephemerella aurivillii 4 FK
   Habrophlebia lauta 8 E, FK
   Potamanthus luteus 3 E

Slørvinger
   Amphinemura borealis 4 E, FK

   Isoperla obscura 1 FK
   Protonemura intricata 1 FK

Vårfluer
   Athripsodes bilineatus 1 E, FK

   Athripsodes commutatus 3 FK


