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Den kvantitative tilstand af en grundvandsfo
re komst regnes som udgangspunkt i god 
til stand, hvis vandkemi (klorid, sulfat og 
ionbytning) ikke viser tegn på saltvands ind
trængning eller forhøjet/stigende indhold, og 

hvis den økologiske tilstand ikke er reduceret 
væsentligt som følge af grundvandsindvindin
gen. Det danske grundvands tilstand er for en 
række grundvandsforekomster i farezonen. 
Det viser en række undersøgelser foretaget af 
GEUS af den såkaldte kvantitative tilstand. I 
alt 90 ud af 2050 grundvandsforekomster var i 
risiko for ikke at opnå god kvantitativ tilstand 
i 2027 /1/. Af de 90 var 25 større grundvands
forekomster (> 15 km2). 

Totrins metodik
Tilstandsvurderingen forløb i to trin. I basis
ana lysen blev ialt 2050 grundvandsforekom
ster indledningsvist screenet på basis af 
model beregnet udnyttelsesgrad og akkumule
ret påvirkning af vandføringen i omkringli
ggende vandløb /1/. Beregningerne blev fore
taget med den nationale vandressourcemodel 
/4/. Hver enkelt forekomst’s udnyttelsesgrad 
blev bestemt ud fra forholdet mellem den 
samlede indvinding fra forekomsten og den 
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Figur 1. Beslutningstræ anvendt i konsolidering af grundvandsforekomsters kvantitative tilstand /3/
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samlede grundvandsdannelse til forekomsten. 
Forekomster med udnyttelsesgrad >= 30% 

vurderedes som udgangspunkt i risiko for 
ikke at kunne opnå god tilstand i 2027. Samti
dig indgik en vurdering af påvirkningen af 
vandløbenes økologiske tilstand baseret på 
empiriske formler opstillet af DCE for smådyr 
og fisk (EQR ændring for DVFI og DFFVa) /6/, 
hvor det især er fiske indekset der sætter 
grænser for grundvands indvinding. Sidst
nævnte vurdering blev foretaget for ID15 op
lande på ca. 15 km2 i gennemsnit (se BOKS 1 
med hensyn til empiriske formler for fiske 
EQR). Screeningskriteriet var her, at såfremt 
der var mere end 80% sandsynlighed for re
duceret tilstand (med en klasse), så ud
pegedes forekomsten som værende i risiko 
for ringe tilstand.

I den endelige tilstandsvurdering i trin 2 
blev det fulde tilgængelige datasæt inddraget. 
Data fra GRUMO og boringskontrollen vedr. 
sulfat og klorid, ionbytning, arsen og nikkel 
blev indsamlet. Middelværdier for hvert indtag 
for vandplanperioden samt kummulative for
delingsfunktioner for forekomsten som hel
hed blev analyseret. Tidsserier for en længere 
årrække blev analyseret for trend i sulfat og 
klorid. Data blev afbildet på GIS kort og gran
sket i forhold til niveau og sænkning af grund
vandets trykniveau. Tilgængelige pejledata fra 
JUPITER blev inddraget /3/. Administrativ af
grænsning af vandplanvandløb samt observa

tioner af fysiske forhold og biologiske kvali
tets elementer for fisk (DFFVa og DFFVø) og 
vandplanter (DVPI),  samt faunaklasse for 
små dyr (DVFI) blev inddraget. For de større 
forekomster (>15 km2) førte det til to sæt GIS 

kort for hver forekomst til brug for den fulde 
ekspertvurdering. Et der viste indvindingens 
påvirkning af trykniveau og vandkemi, og et 
der viste påvirkningen af overfladevand og bi
ologiske kvalitetselementer i vandløb. For de 

Figur 2. Modelberegnet udnyttelsesgrad af grundvandsforekomster efter genberegning /2/.
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BOKS 1 Beregning af vandløbspåvirkning for Fisk (DFFVa EQR ændring) i forbindelse med tilstandsvurdering /6/
Aarhus Universitet (DCE) har for MST på basis af målte daglige vandføringer for 2004-2012 og målinger af biologiske 
kvalitetselementer opstillet empiriske formler for planter (DVPI), smådyr (DVFI) og fisk (DFFVa). Analysen er baseret på 
data fra 165 NOVANA-stationer i vandløb for 2004-2012. For hvert kvalitetselement er beregnet gennemsnitlige økologi-
ske kvalitetsratioer (EQR). Disse såkaldte EQR-værdier angives på en skala fra 0 til 1. Der er opstillet ligninger (empiriske 
modeller), der giver den bedst mulige sammenhæng mellem målte og modelberegnede EQR-værdier. Ligningen for fisk 
har vist sig at være robust og anvendelig i forhold til vandløbspåvirkning fra vandindvinding samt vurdering af klimaeffek-
ter /1,6,9/

fiske EQR = 0.058 SIN - 0.319 + 0.811 BFI + 0.050 Fre25 - 0.0413 Fre75        (n=61; NSE=0.49)               /6/
hvor
SIN: Sinousitet (angiver ved en klasse fra 1 til 4 slyngningsgraden, hvor 1 er kanal og 4 meandrerende)
BFI: Baseflow indeks (forudsigelighed, der udtrykker andel af baseflow ud af samlet flow)
Fre25: Antal hændelser pr. år hvor vandføringen overstiger en karakteristisk høj vandføring (Q25)
Fre75: Antal hændelser pr. år der vandføringen underskrider en lav vandføring (Q75)

Tilstandsvurderingen baseres i VP3 på perioden 2011-2017, hvor den empiriske formel opstillet af DCE /1/ for beregning 
af vandløbspåvirkning og EQR ændring for fisk (DFFVa) er anvendt i en beregning hhv. med og uden vandindvinding. Ud-
fra forskellen er det vurderet om der på ID15 niveau (dvs. for ca. 3000 vandløbspunkter udvalgt så de dækker i gennem-
snit deloplande på ca. 15 km2) er større reduktioner i EQR for fisk end 0,22 svarende til mere end 80% sandsynlighed for 
tilstandsændring med en klasse, f.eks. fra god til moderat tilstand:

Tilstand DFFVa Beregnet EQR ændring ved indvinding  max EQR reduktion

Høj > 0,94 >= 80 % sandsynlighed 0,22

God 0,72 - 0,94 50 – 80 % sandsynlighed 0,16

Moderat 0,40 – 0,72 20 – 50 % sandsynlighed 0,05

Ringe 0,11 – 0,40

Dårlig < 0,11
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små forekomster foretog vi en relevant ek
spertvurdering på baggrund af et samlet da
tasæt, ud fra de data der forelå (se Figur 1).

Mens første trin i basisanalysen var en ren 
modelbaseret screening med DKmodel 2019, 
så var andet trin en vurdering, der på basis af 
en ekspertworkshop søgte at inddrage så 
meget viden som muligt. Der blev derfor 
udarbejdet et beslutningstræ, der kunne facili
tere vurderingsarbejdet, og sikre at viden og 
kommentarer fra kommuner kom med i den 
endelige vurdering.

Usikkerhed på indvindingsfordeling 
og genberegning
Som markører til en foreløbig karakterisering 
af den kvantitative tilstand blev først anvendt 
udnyttelsesgrad og sænkning af trykniveau. 
Forekomster med mere end 50% udnyttel
ses grad og mere end 3 meters maksimal 
sænkning af trykniveauet i magasinet blev 
her placeret i rød kategori. Var sænkningen 
mindre end 3  meter, eller udnyttelsesgraden 
under 50%, blev de markert i gul kategori. 
Udnyttelsesgrad under 30% vurderedes som 
god tilstand, såfremt vandløbspåvirkning 
overholdt kriterier på max 80% sandsynlighed 
for reduceret tilstand. Disse markører blev 
dog senere vurderet til at have svagheder på 
grund af beregningsusikkerheder. En af de 
væsentligste beregningsusikkerheder var her 
datagrundlaget vedr. fordeling af indvind
inger for de enkelte indtag ud på de enkelte 
indvin dingsboringer, og der blev derfor fore
taget en genberegning /2/ af tallene fra den 
oprindeli ge basisanalyse /1/.

Resultater af genberegning og data-
grundlag for ekspertworkshop (Fig 2)
Resultatet af genberegningen af udnyttelses
grad /2/ er vist i Figur 2. I mange områder 
ligger forekomster i flere niveauer, der til dels 
overlapper hinanden. På figuren er udnyttel
sesgrad udtegnet med højeste udnyttelses
grad plottet sidst /3/. 

Der blev i beregningen bestemt høje udnyt
telsesgrader over 50% for kalkmagasiner i 
Nord og Østsjælland, Falster, Øst og Midtfyn 
samt for forekomster i dybe dalsystemer i Øst 
og Sydjylland. Mange små forekomster havde i 
øvrigt høj udnyttelsesgrad.

For de små forekomster kan udnyttelsesgra
den være høj (tæt på 100 %) uden at det giver 
risiko for øget saltvandsindtrængning eller på
virkning af vandløb. Her viste det sig i stedet 
at være  relevant at kigge på, om indholdet af 
salte var forhøjet og/eller udviste en stigende 
trend. 

For de store forekomster var det nødven
digt at udarbejde GIS kort, der kunne anven

des til den fulde ekspertvurdering, der foregik 
på en workshop, hvor samtlige 25 større fore
komster blev gennemgået. De blev vurderet i 
god eller ringe tilstand på basis af kriterier, 
der blev præciseret på workshoppen, og efter
følgende også anvendt på de resterende 65 
mindre forekomster, på basis af aggregerede 
data i et excelark. 

Eksempel på tilstandsvurdering for 
Køge Bugt kalkforekomst
I BOKS 2 er vist et eksempel på den visualise
ring af samlede datagrundlag (GIS kort), 
der forelå for de større forekomster med et 
eksempel for den regionale kalk grundvands
forekomst (dkms_3627_kalk), der udstrækker 

sig fra Gentofte i nord til Køge i syd. I alt 20 
kommuner er berørt af administrationen af 
denne forekomst, som har et samlet areal 
på 664 km2. Med en samlet indvinding på 
ca. 33 mio. m3/år er der beregnet en udnyt
telsesgrad på 68 % for forekomsten og en 
gennemsnitlige afsænkning af trykniveauet  
på 13 meter. Der er mindst 1 ID15 vandplan
vandløbspunkt (Gentofterenden) med mere 
end 80% sandsynlighed for reduceret tilstand 
for fisk. I Køge Å tilføres vand fra søer og 
grundvand, når sommervandføringen ligger 
under minimumsvandføringskriterier jf. ind
vindingstilladelser. 

Kalkforekomsten langs Køge Bugt er inten
sivt påvirket af vandindvinding. Ikke alene er 

Skoleklasse på felttur. Gentofte renden nedstrøms Gentofte Sø. (foto H.J. Henriksen).

Køge Å nedstrøms Regnemark omkring Ravnshave kildeplads. (foto H.J. Henriksen)
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der beregnet en sænkning af trykniveauet i 
kal ken på over 9 meter i flere områder, men 
samtidig ses forhøjet indhold af salte i et stort 
antal indtag (ionbytning i 80 indtag, forhøjet 
klorid i 48 indtag, forhøjet sulfat i 35 indtag).  

Grænseværdi for arsen var overskredet i 10 in
dtag og for nikkel i 67 indtag (ud af ialt 302 
ind tag). Høje værdier for arsen kan skyldes 
geologisk betingede forhold. I den sydlige del 
af forekomsten var situationen bedre end i 

nord. Det er fortsat vigtigt at holde godt øje 
med udviklingen i sulfat, klorid og ionbytning 
i hele forekomsten. På basis af boringskontrol 
og GRUMO 19882016 blev der påvist positiv 
trend i sulfat og klorid for perioden 19882016 

Nr. 
Forekomster i 
ringe tilstand efter 
ekspertvurdering

Areal 
km2

Udnyttelsesgrad og 
median afsænkning 

%                     m
Vandkemi

Vandløbs-påvirkning 
(DFFVa >80% mm.)

Tilstand

1 DK107_dkmj_592_ks 61 63 3 - 6 forhøjet Cl + trend Nej RLS

4 DK113_dkmf_1279_ks 87 72 6 - 9 forhøjet Cl + IG<=0.65 Ja RLS

6 DK202_dkms_3601_kalk 610 75 1 - 3 forhøjet Cl+SO4+IG<=0.65 + trend Ja RSS

7 DK203_dkms_3628_kalk 599 71 3 - 6 Cl >250 + IG<=0.65 + trend Ja RLS

8 DK204_dkms_3627_kalk 664 68 1 - 3 Cl+SO4>250+ IG<=0.65+trend Ja RSS

16 DK114_dkmf_1338_kalk 320 58 1 - 3 forhøjet Cl + SO4+ IG <=0.65 Nej RLS

20 DK204_dkms_3583_kalk 95 44 > 1
Cl>250, 
forhøjetSO4+IG<=0.65+trend

Nej RLS

23 DK205_dkms_3614_kalk 498 52 > 1
Cl>250, 
forhøjetSO4+IG<=0.65+trend

Nej RLS

79 DK205_dkms_3402_ks 13 31 > 1 Forhøjet Cl + IG <= 0.65 Nej RLS

Figur 3. Resultat af ekspertvurdering og konsolidering af kvantitativ tilstand /3/. RLS: Ringe tilstand med lille sikkerhed. RSS Ringe tilstand 
med stor sikkerhed.
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/1/, med positiv kloridtrend i 36 indtag og 
negativ trend i 5 indtag (ud af i alt 64 indtag 
med trendanalyse for klorid). Der blev konsta
teret positiv sulfattrend i 19 indtag og negativ 
trend i 17 indtag (ud af i alt 69 indtag med 
trendanalyse for sulfat). Disse ændringer skal 
vurderes i et længere tidsperspektiv /7/, idet 
indvindingen siden 1980 er reduceret med ca. 
4045 %.

På GIS overfladevandskortet er vist vand

plan 3 vandløb, simuleret minimumsvandfø
ring for samtlige vandløbspunkter (Q95) og 
beregnede ændringer i EQR for fisk (DFFVa) 
på ID15 niveau, på basis af kørsel med og 
uden vandindvinding. Fiske EQR ændring  
viste >= 80 % sandsynlighed for tilstandsæn
dring i et ID15 vandløbspunkt (Gentofter
enden). Der var desuden et til flere ID15 
vandløbspunkter med påvirkning af mini
mumsvandføring (Q95) >= 45 %. Der var 

målt et til flere lokali teter med EQR DFFVø og 
EQR DFFVa svarende til dårlig tilstand, og det 
samme gjaldt DVFI faunaklassen. Kontrol
beregninger ud fra målt vandføring med em
piriske formel for DFFVa EQR for 20112017 
med VandWeb /8/ bekræftede at vandføring
sregimet ikke opfyldte god tilstand. I Køge å 
er der de senere år målt en svagt forbedret 
faunaklasse (=6 mod 5 tidligere), imens 
fiskeindekset for både DFFVa og DFFVø forsat 

BOKS 2 Eksempel på datagrundlag anvendt til ekspertvurdering for Køge Bugt grundvandsforekomst
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har vist dårlig tilstand, på trods af forbedrede 
fysiske forhold og udpumpning af grundvand 
til Køge å. 

Resultater af den endelige tilstands-
vurdering 
Resultatet af den endelige kvantitative til
stands vurdering resulterede i, at i alt 9 fore
komster blev vurderet i ringe tilstand (se 
Figur 3). Det betød, at der i disse områder 
skal foretages en indsats med henblik på at 
opnå god kvantitativ tilstand. Bedre fordeling 
af vandindvindingen indenfor magasinet, 
forbedret grundvandsbalance eller reduceret 
vandindvinding er mulige tiltag.  Af de 9 fore
komster var 8 forekomster større forekomster 
(> 15 km2). De resterende 17 større forekom
ster blev vurderet i god tilstand. I /3/ (se tabel 
2 side 26) er sammenstillet hovedresultatet 
fra undersøgelsen for de 25 større grund
vandsforekomster med en beskrivelse af, hvor 
mange indtag der overskred opstillede krav 
til vandkemi, trend i sulfat og klorid samt 
vandløbspåvirkning. 

Arsen og nikkel har ikke spillet en afgø
rende rolle, selvom resultatet fra et parallelt 
sporstofprojekt blev inddraget i konsoliderin
gen. Pejledata indgik kun i mere begrænset 
omfang i ekspertvurderingen. Det samme gjalt 
registreringer af udtørrede vandløb (fra Win
bio) og spærringer. Trendanalysen /1,3/ gav 
væsentlige informationer omkring sulfat og 
kloridudvikling i perioden 19882016, og sam
menholdt med modelberegnede sænkninger 
for de indtag, der blev analyseret, viste denne 
analyse sig at være vigtig for konsolidering af 
tilstandsvurderingen for de større 
grundvands forekomster. 

I forhold til vandløbspåvirkning har det 
fortsat været fiskeEQR ændringen i forhold til 

empiriske formel /6/, der har været det 
bærende ’kvantitetselement’ sammen med 
målinger og beregninger af denne indikator. 
Tre større forekomster i hovedstadsområdet 
blev på det grundlag vurderet i ringe tilstand i 
forhold til vandløbspåvirkning, de var dog i 
forvejen vurderet i ringe tilstand i forhold til 
sulfat, klorid og ionbytning. Flere målinger af 
DFFVa og en metodik for DFFVø (inkl. ned
gang/opgang af ørred) er set i bakspejlet et vi
denshul. 

Klimaændringer indgik ikke i Vandplan 3 
vurderingen. I forbindelse med NIFA projektet 
blev der foretaget beregninger af klimaeffek
ter på kvantitativ tilstand for grundvandsfore
komster incl. effekter på vandføringsregime 
og biologiske kvalitetselement for fisk 
(DFFVa) /9/ for Ringkøbing fjord oplandet og 
Midtsjælland.  Mens klimaeffekter på måneds
afstrømning følger samme mønstre ved de 
fleste vandføringsstationer, så er effekter på 
grundvandsstand og fiske EQR langt mere 
kompleks. Man er her nødt til at kigge på æn
dringer over hele vandføringsregimet. 
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