
92 • Vand & Jord

Vandområdeplaner og EU's  
vandrammedirektiv 
EU's vandrammedirektiv fra 2000 har som 
mål, at alle vandløb, søer, kystvande og 
grundvandsforekomster skal have god til
stand. I Danmark er vandrammedirektivet 
implementeret ved lov om vandplanlægning 
og tilhørende bekendtgørelser. Der skal ud
ar bejdes vandområdeplaner, som giver et 
sam let overblik over vandplanlægningen, med 

tilhørende indsatsprogrammer, der skal sikre 
opfyldelse af miljømålene.

Vandplanlægningen efter vandrammedirek
tivet sker i seksårige planperioder. Vi er nu i 
slutningen af anden planperiode (vandområ
deplaner 20152021). Tredje planperiode 
(vand  områdeplaner 20212027) begynder 22. 
december 2021, men udkast til nye planer er 
forsinkede. Planerne for anden planperiode vil 
gælde, indtil de nye planer træder i kraft. 

Forud for offentliggørelse af nye vandområ
deplaner udarbejdes en basisanalyse, som be
skriver vandmiljøets tilstand og risikoen for, at 
miljømålene ikke opfyldes inden udgangen af 

planperioden. Den seneste basisanalyse ud
kom i 2019 med tilstandsvurderinger for vand
løb og søer samt en vurdering af nitratindhol
det i grundvand /1,2/. Tilstandsvurderinger for 
kystvande og vurdering af indholdet af pesti
cider og miljøfarlige forurenende stoffer i 
grundvand har afventet viden fra en række 
faglige projekter og er derfor først offentlig
gjort i juli 2021/3/.

Vandløbenes miljøtilstand 
Den økologiske tilstand i vandløbene er vur
de ret ud fra foreliggende data for kvalitetsele
menterne smådyr, fisk og vandplanter samt 
data for forekomst af nationalt specifikke 
stoffer. 

I tilstandsvurderingen anvendes både Mil jø
styrelsens egne data fra NOVANAovervåg
nings  programmet og data indsamlet af kom
muner, konsulenter, DTU Aqua m.fl., hvor 
disse er indberettet i de fællesoffentlige data
baser og opfylder Miljøstyrelsens krav til data
kvalitet. 

Resultatet af basisanalysens tilstandsvurde
ring fremgår af tabel 1. For smådyr konstate
res målopfyldelse for 63 % af de undersøgte 
kilometer vandløb. For fisk er det tilsvarende 
tal 28 %, og for vandplanter er det 46 %. Sam
let har 30 % af de undersøgte kilometer vand
løb målopfyldelse.

Data for forekomst af prioriterede stoffer 
indgår i basisanalysen for 4 % af vandløbsfore
komsterne. I 23 % af disse var målet om god 
kemisk tilstand opfyldt.

Påvirkninger af vandløb
Det er fortsat velkendte faktorer som forrin
gede fysiske forhold, herunder spærringer, og 
udledning af spildevand og nogle steder miljø
farlige forurenende stoffer, der i varierende 

Tilstanden i det danske vandmiljø

Tredje generation af vandområdeplaner er på vej. Men hvordan har 

Danmarks vandløb, søer, kystvande og grundvand det egentlig? 
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Miljøstyrelsen

Målet om god tilstand
Ifølge vandrammedirektivet skal vandløb, søer og kystvande opnå "god økolo-
gisk tilstand" og "god kemisk tilstand". Grundvandsforekomster skal opnå "god 
kvantitativ tilstand" og "god kemisk tilstand". Overfladevandområder, som er 
menneskeskabte eller har undergået væsentlige fysiske ændringer, skal opnå 
det tilpassede miljømål "godt økologisk potentiale". I artiklens kort og tabeller 
for vandløb og søer er der af formidlingshensyn alene skelnet mellem ”målop-
fyldelse” og ”ikke målopfyldelse”. Detaljeret kortmateriale findes på MiljøGIS 
/2,3/.
Økologisk tilstand vurderes ud fra en række kvalitetselementer, som er målba-
re indikatorer for miljøkvalitet. Ved hjælp af såkaldte kvalitetsindeks kan over-
vågningsresultater for kvalitetselementerne anvendes til at bestemme en til-
standsklasse (høj, god, moderat, ringe eller dårlig økologisk tilstand). Vandom-
rådets økologiske tilstand angives herefter som den laveste klasse for tilstan-
den af de kvalitetselementer, der foreligger data for i perioden (one out, all out-
princippet). 
Kemisk tilstand for vandløb, søer og kystvande bestemmes af forekomsten af 
en række miljøfarlige forurenende stoffer, kaldet prioriterede stoffer, for hvilket 
der er fastsat miljøkvalitetskrav på EU-niveau - f.eks. kviksølv og fluorstoffet 
PFOS. For andre miljøfarlige forurenende stoffer, kaldet nationalt specifikke 
stoffer, er der fastsat miljøkvalitetskrav alene på nationalt niveau.
Grundvandets tilstand vurderes ud fra mængden af grundvand (kvantitativ til-
stand) og grundvandets indhold af bl.a. nitrat, pesticider og miljøfarlige forure-
nende stoffer (kemisk tilstand).
Nærmere beskrivelser af metoden bag tilstandsvurderingerne ses i Miljøstyrel-
sens retningslinjer /4,5,6/. 
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omfang påvirker vandløbene og er årsag til 
manglende målopfyldelse.

For 89 % af de vandløb, der indgår i basis
analysen for vandområdeplaner 20212027, 
foreligger der, som supplement til de biolo
giske kvalitetselementer, også data for den fy
siske tilstand, registreret systematisk med 
Dansk Fysisk Indeks (DFI). For 32 % af de un
dersøgte vandløb var de fysiske forhold ikke 
tilfredsstillende. Dertil kommer et stort antal 
spærringer, rørlægninger og lignende, som 
hindrer vandløbsfaunaens vandringer i vand

Figur 1: Kort med samlet målopfyldelse for de vandløb, der indgår i basisanalysen til vand
områdeplaner 20212027. 

Brøndkarse og slørvinge. Foto: Frank Gert Larsen, Miljøstyrelsen Fyn. Elritse. Foto: Bjørn Howe Jessen, Miljøstyrelsen Østjylland. 

Biologiske kvalitetselementer for vandløb
Den økologiske tilstand i vandløbene er i basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 vurderet ud fra foreliggende 
data for kvalitetselementerne smådyr, fisk og vandplanter fra perioden 2009-2018 /7/.
Vandløbenes tilstand mht. smådyr vurderes ved hjælp af standardiserede indsamlinger af de smådyr, der lever på vand-
løbsbunden (Dansk Vandløbsfaunaindeks, DVFI). Et naturligt, upåvirket og bugtet vandløb har ofte en høj DVFI-værdi. En 
lav DVFI-værdi findes typisk i vandløb med dårlige iltforhold som følge af forurening fra husspildevand og i vandløb med 
dårlige fysiske forhold. Desuden vil vandløb, som vedligeholdes hårdt eller har været udsat for udretning, opgravning, ud-
dybning og omfattende grødeskæring, oftest have en lav DVFI-værdi. 
Tilsvarende er der indeks for fisk (Dansk Fiskeindeks for Vandløb, DFFV) og planter (Dansk Vandløbsplanteindeks 
(DVPI). For fisk har det betydning, at vandløbene er fysisk varierede, og at der ikke er spærringer, der hindrer dem i at nå 
frem til gyde- eller opvækstområder. Vandplanter påvirkes bl.a. af grødeskæringer og opgravninger i vandløbene, ligesom 
meget tyder på, at høje fosforkoncentrationer kan påvirke sammensætningen af vandplantearter.
I vandområdeplaner 2021-2027 vil tilstanden i vandløb desuden blive vurderet på grundlag af bundlevende alger (fyto-
benthos). Der er først for nylig udarbejdet et indeks til at vurdere sammenhængen mellem forekomsten af bundlevende 
alger og vandløbenes tilstand.

Figur 2. Oversigt over vandløbenes tilstand 
for biologiske kvalitetselementer i basisana
lysen for vandområdeplaner 20212027.

Vandløbenes tilstand for biologiske  
kvalitetselementer fordelt på  

tilstandsklasser

Tilstanden i det danske vandmiljø
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løbene og er medvirkende til, at miljømålene 
for især fisk ikke er opfyldt.

Forbedringer af de fysiske forhold i vand
løbene ved vandløbsrestaurering og fjernelse 
af spærringer kan forbedre tilstanden i vand
løbene, ligesom forbedret spildevandsrens
ning kan gøre det. 

 
Søernes miljøtilstand 
I basisanalysen for vandområdeplaner 2021
2027 indgår ca. 990 søer. Den økologiske 
til  stand i disse vandområder er vurderet for 
kvalitetselementerne planteplankton eller 
klorofyl, vandplanter, fisk og forekomst af na
tionalt specifikke stoffer samt støtteparamet
re ne fosfor og kvælstof. I vandområdeplaner 
20212027 vil også data for fastsiddende alger 
(fytobenthos), bund dyr, sigtdybde og iltmæt
ning i overfla de vandet blive inddraget. 

Resultatet af basisanalysens tilstandsvurde
ring fremgår af tabel 2. For planteplankton er 
der målopfyldelse for 27 % af de undersøgte 
søer1. For klorofyl opfylder 38 % af de under
søgte søer miljømålet1, 2, For vegetation er det 
tilsvarende tal 53 %, og for fisk er det 33 %.1 
Samlet set har 28% af søerne målopfyldelse 
for de biologiske kvalitetselementer. Ved ind
dragelse af nationalt specifikke stoffer falder 
andelen af de undersøgte søer, som har 

Tabel 1: Tilstandsvurdering for vandløb (data fra 20092018). I basisanalysen for vandom
rådeplaner 20212027 indgår alle vandløb, der har et opland på mindst 10 km2, samt mindre 
vandløb, som har god tilstand eller potentiale til at opnå dette. Det drejer sig om ca. 7.400 
vandløbsforekomster med en samlet længde på ca. 18.500 km. I tabellen ses, hvor mange 
vandløb der er tilstandsvurderet for de enkelte kvalitetselementer, samt hvor mange heraf 
der har målopfyldelse. Der er anvendt afrundede værdier.

Kvalitets-
element

Vurderet 
vandløbs-
strækning 

Vurderet vandløbs-
strækning 

(andel af samlet 
km vandløbs-
strækning i 

basisanalysen) 

Vandløbs-
strækning 
med mål-
opfyldelse 

Vandløbsstrækning 
med målopfyldelse 

(andel af 
vurderet km 

vandløbsstrækning) 

Smådyr 16.900 km 91 % 10.600 km 63 %

Fisk 10.700 km 58 % 3.000 km 28 %

Vandplanter 4.400 km 24 % 2.050 km 46 %

Biologiske 
kvalitets-
elementer 
samlet

17.100 km 93 % 5.050 km 30 %

Økologisk 
tilstand samlet 
(inkl. nationalt 
specifikke 
stoffer)

17.150 km 93 % 5.050 km

Ukendt 1.350 km 7 %

Kemisk 
tilstand 
(prioriterede 
stoffer)

800 km 4 % 200 km 23 %

Figur 3 Økologisk tilstandsvurdering for søer. Der er angivet søer, som opfylder det fastsatte 
miljømål (grøn), søer som ikke opfylder det fastsatte miljømål (rød), og søer i ukendt tilstand 
(grå).

Figur 4. Oversigt over søernes tilstand for 
biologiske kvalitetselementer i basisana
lysen for vandområdeplaner 20212027.

Søernes tilstand for biologiske  
kvalitetselementer fordelt på  

tilstandsklasser
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Fodnote:
1 Søer anlagt med henblik på næringsstoffjernelse indgår 

ikke.
2 I søer, hvor planteplankton ikke indgår i vurderingen, 

inddrages klorofylkoncentrationen. 



28. årgang nr. 3, september 2021 • 95

målopfyldelse på den økologiske tilstand, til 
25 %. Det ses desuden, at 31 % af de under
søgte søer er i god kemisk tilstand.

Påvirkninger af søer
I søer er tilførslen af fosfor den væsentligste 
årsag, når miljømålet ikke er opfyldt. Fos
for kan tilføres søvandet enten som diffus 
afstrømning fra oplandet, fra punktkilder 
eller ved frigivelse fra søbunden. I søer, hvor 
næringsstoftilførslen er nedbragt til stræk ke
ligt, kan der være behov for sørestaurering. 
Det gælder f.eks. søer, hvor der tidligere er 
ophobet fosfor i bunden af søen i perioder 
med høj belastning, eller søer, som har en 
fiskebestand, som domineres af fredfisk. 

Søerne kan også påvirkes af naturligt fore
kommende fuglebestande eller udsatte æn
der. Fuglebestandene kan, afhængigt af 
arterne, påvirke søerne gennem tilførsel af 
næringsstoffer eller ved direkte påvirkning,  
f.eks. ved græsning på undervandsplanter. 
Der kan også forekomme påvirkning fra inva
sive arter, f.eks. vandremuslingen.

Overordnet set har tilstanden ikke ændret 
sig væsentligt, siden vandområdeplaner 2015
2021 trådte i kraft. En større del af den nød
vendige indsats over for fosfor blev udskudt 
med vandområdeplanerne. Det faglige grund
lag for indsats er forbedret, idet der bl.a. er 
udviklet kort, som viser risikoen for fosfortab 
fra oplandet, og der er opnået øget viden om 
virkemidler mod fosfortab. Der kan lokalt 
være effekter af projekter, der er gennemført i 
første og anden planperiode. I forbindelse 
med vandområdeplaner 20212027 vil behovet 

for reduktion af fosfortilførslen til søerne blive 
opgjort. 

Kystvandenes miljøtilstand 
I forbindelse med udarbejdelsen af vandområ
deplaner 20212027 er det faglige grundlag for 
vurderingen af kystvandområdernes til  stand 
forbedret og opdateret med nyeste viden, 
her under er datagrundlaget udvidet med flere 
overvågningsdata fra de enkelte vandområder. 
Der er desuden foretaget en ny afgrænsning 
og typologisering af kystvand områderne samt 

et omfattende fagligt tjek af grænseværdierne 
for målopfyldelse for kva litetselementerne for 
blomsterplanter (ålegræs) og planteplankton 
(klorofyl).

I vandområdeplaner 20212027 er der inden 
for 1 sømil fra kysten afgrænset 109 kystvand
områder mod 119 i vandområdeplaner 2021
2027. Dertil kommer 14 områder mellem 1 og 
12 sømil fra kysten, hvori alene kemisk til
stand vurderes. Den økologiske tilstand i kyst
vandene er vurderet ud fra foreliggende data 
for kvalitetselementerne planteplankton (klo

Tabel 2: Tilstandsvurdering for søer. I basisanalysen for vandområdeplaner 20212027 ind
går alle søer på mindst 5 hektar. Desuden indgår søer mellem 1 og 5 hektar beliggende i 
habitatområder eller som har særlig naturværdi. I alt indgår ca. 990 søer. 
I tabellen ses, hvor mange søer der er tilstandsvurderet for de enkelte kvalitetselementer, 
samt hvor mange heraf der har målopfyldelse. Der er anvendt afrundede værdier.

Kvalitetselement
Vurderede 

søer 
(antal)

Vurderede 
søer (andel af 
samlet antal 

søer)

Søer 
med mål-
opfyldelse 

(antal)

Søer med 
målopfyldelse 

(andel af 
vurderede søer)

Planteplankton1   203 22 %  55 27 %

Klorofyl1 504 54 % 191 38 %

Vandplanter1 526 56 % 281 53 %

Fisk1 224 24 %  73 33 %

Biologiske 
kvalitetselementer 
samlet

760 77 % 212 28 %

Økologisk tilstand 
samlet (inkl. nationalt 
specifikke stoffer)

760 77 % 190 25 %

Ukendt 226 23 %

Kemisk tilstand 
(prioriterede stoffer)

280 28 % 86 31 %

1 Søer anlagt med henblik på næringsstoffjernelse indgår ikke.

Skalle og tvepibet lobelie. Foto: Miljøstyrelsen. Planteplankton (gulalgen Dinobryon divergens) Foto: Planktontax Økolab

Biologiske kvalitetselementer for søer 
Den økologiske tilstand for søerne er i basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 vurderet ud fra data primært fra 
perioden 2013-2018 for kvalitetselementerne planteplankton/klorofyl, vandplanter, fisk og nationalt specifikke stoffer. Til-
standen for de enkelte kvalitetselementer fastlægges ud fra data for relevante indikatorer /7,8/. 
Søernes tilstand mht. planteplankton vurderes ved hjælp af standardiserede indsamlinger af planteplankton, der lever i 
vandet (Dansk Søplanteplanktonindeks, DSPI), som baserer sig dels på artssammensætningen og dels på mængden af 
planteplankton (klorofyl). For hver søtype er der defineret positive og negative indikatorarter samt en grænse for klorofyl. I 
næringsfattige, upåvirkede søer vil der ofte forekomme mange positive indikatorarter og et lavt klorofylindhold. I søer, 
hvor planteplankton ikke indgår i vurderingen, inddrages klorofylkoncentrationen.
Tilsvarende er der indeks for vandplanter (Dansk Søvandplanteindeks, DSVI), som baserer sig på indikatorarter og ud-
bredelse, samt fisk (Dansk Fiskeindeks for søer (DFFS), som baserer sig på udbredelse, artssammensætning, indikator-
arter og størrelse.
Der er flere kvalitetsindeks under udvikling. I de kommende vandområdeplaner vil søer også blive vurderet på tilstanden 
for bunddyr, fytobenthos, næringsstofferne kvælstof og fosfor, sigtdybden samt iltmætningen i overfladevandet.  

Tilstanden i det danske vandmiljø
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ro fyl), blomsterplanter og bunddyr, samt til
hørende fysisk/kemiske støtteparametre (lys 
og iltforhold). Dertil kommer data for 
fo re  komst af nationalt specifikke stoffer. Over
vågningsresultater for to af de biologiske kvali
tetselementer (planteplankton og blomster
planter) ses på figur 5. 

Resultatet af tilstandsvurderingen til brug 
for vandområdeplaner 20212027 fremgår af 
tabel 3. Samlet set er der målopfyldelse for 5 
% af de 109 kystvandområder (figur 6). I vand
områdeplaner 20212027 var der målopfyl
delse for 2 % af kystvandområderne. Overord
net set har tilstanden ikke ændret sig 
væ sentligt, siden vandområdeplaner 2015
2021 trådte i kraft, hvilket vurderes at hænge 
sammen med, at der generelt heller ikke er 

sket nævneværdige ændringer i næringsstof
belastningen i perioden. Det ses desuden, at 
12 % af de undersøgte kystvandområder er i 
god kemisk tilstand. 

Påvirkninger af kystvande
En af de største udfordringer for kystvandene 
er fortsat tilførslen af næringsstoffer, særligt 
kvælstof, fra punktkilder og afstrømning fra 
land. Kystvandene er også udsat for påvirk
ning fra en række andre aktiviteter, som kan 
påvirke miljøtilstanden direkte eller indirekte. 
Der er, som en del af grundlaget for vandom
rådeplaner 20212027, foretaget analyser af 
andre væsentlige marine påvirkninger end 
næringsstoffer. Analyserne viser, at særligt 
fiskeri med bundslæbende redskaber og 

sluser/dæmninger, men også f.eks. klimaæn
dringer, udgør en betydende påvirkning af 
kystvandenes miljøtilstand.

Grundvandets miljøtilstand og  
påvirkninger 
Til de kommende vandområdeplaner 2021
2027 er datagrundlaget for grundvand udvidet 
og der er foretaget en ny afgræns ning af 
grundvandsforekomsterne med 2.050 grund
vandsforekomster mod 402 forekomster 
i vandområdeplaner 20152021. Det mere 
finmaskede datagrundlag gør, at resultater 
ikke er direkte sammenlignelige mellem de 
to vandplanperioder. Derudover er der til 
de kommende vandområdeplaner anvendt 
nyudviklede metoder til tilstandsvurdering 
for nitrat, pesticider og øvrige miljøfarlige 
forurenende stoffer. Tilstanden for salte og 
sporstoffer er vurderet efter samme tilgang 
som i vandområdeplaner 20152021. /9/

Resultaterne af tilstandsvurderingerne viser 

Figur 5 A. Koncentrationen af klorofyl (µg/l) fra maj – september for 2014 2019 i kystvandområderne. B. Hovedudbredelsen for blomster
planter (i meter) for 2014 – 2019 i kystvandområderne. C. Den samlede økologiske tilstand for kystvandområderne i vandområdeplaner 
20212027. Farverne for de respektive tilstandsklasser er forklaret i kortets tegnforklaring. Kortene viser tilstand for både naturlige vandom
råder og vandområder med tilpassede miljømål (se faktaboksen "Målet om god tilstand").

Figur 6. Oversigt over kystvandenes tilstand 
for biologiske kvalitetselementer.

Tabel 3: Tilstandsvurdering for kystvande. Der indgår i alt 109 kystvandområder i vandom
rådeplaner 20212027. I kystvandområderne gælder målet om god økologisk tilstand. Målet 
om kemisk tilstand gælder desuden i de 14 såkaldte 12 sømilområder og dermed i alt i 
123 vandområder. I tabellen ses, hvor mange vandområder der er tilstandsvurderet for de 
enkelte kvalitetselementer, samt hvor mange heraf der har målopfyldelse. Der er anvendt 
afrundede værdier.

Kvalitetselement
Vurderede 
kystvande 

(antal)

Vurderede 
kystvande 
(andel af 

samlet antal 
kystvande)

Kystvande 
med mål-
opfyldelse 

(antal)

Kystvande 
med 

målopfyldelse 
(andel af 

vurderede 
kystvande)

Planteplankton 109 100 % 24 22 %

Blomsterplanter 93 85 % 6 7 %

Bunddyr   77 71 % 24 31 %

Biologiske 
kvalitetselementer, 
samlet 

109 100 % 5 5 %

Økologisk tilstand samlet 
(inkl. nationalt specifikke 
stoffer)

109 100 % 5 5 %

Ukendt 0 0 % 0 0 %

Kemisk tilstand 
(prioriterede stoffer)

119 97 % 14 12 %

Kystvandenes tilstand for biologiske  
kvalitetselementer fordelt på  

tilstandsklasser

Tilstanden i det danske vandmiljø
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bl.a., at andelen af grundvandsforekomster, 
som er i ringe tilstand på grund af pesticider 
og deres nedbrydningsprodukter er øget si
den vandområdeplaner 20152021. Den væ
sent ligste grund er, at der undersøges for flere 
nedbrydningsprodukter fra pesticider, som 
man ikke har undersøgt for tidligere. 

Ud over de faktiske tilstandsvurderinger er 
der tillige foretaget en såkaldt drikkevandst
est. Drikkevandstesten er en administrativ ud
pegning af drikkevandsforekomster, hvori 

foru renende stoffer påvirker én eller flere 
drik kevandsboringer inden for grundvandsfo
re komsten. En forekomst vurderes i henhold 
til metoden at være i ringe kemisk tilstand, når 
blot en enkelt drikkevandsboring er sløjfet el

ler taget ud af drift, eller bare et enkelt vand
værk, der indvinder fra forekomsten, har æn
dret vandbehandling som følge af ke misk 
påvirkning af drikkevandet. Det forudsættes 
altså ikke, at en vis – minimums – andel af 

Planteplankton (forskellige kiselalger), ålegræs (en blomsterplante) og bunddyr, bl.a. børsteorm. Billeder: Nikolaj Holmboe, Miljøstyrelsen Fyn  

Biologiske kvalitetselementer for kystvande
Kystvandenes tilstand vurderes i de kommende vandområdeplaner på baggrund af data fra perioden 2014-2019 for de 
biologiske kvalitetselementer planteplankton (fytoplankton), blomsterplanter (angiospermer) og bunddyr. Tilstanden for de 
enkelte kvalitetselementer fastlægges ud fra data for relevante indikatorer. 
Tilstanden for planteplankton fastlægges således ud fra koncentrationen af klorofyl som udtryk for biomassen af plante-
plankton. Høje koncentrationer af klorofyl er tegn på dårlige miljøforhold. Tilstanden for blomsterplanter fastlægges ud fra 
den maksimale dybde, planterne kan trives på, udtrykt som hovedudbredelsen. De mest almindeligt forekommende blom-
sterplanter i de danske kystvande er ålegræs, havgræs, dværgbændeltang og børstebladet vandaks. Kan blomsterplanter 
kun vokse på lavere vand, er det som udgangspunkt tegn på dårlige miljøforhold. Tilstanden for bunddyr fastlægges ud 
fra indeksværdien efter Dansk kvalitetsindeks (DKI), som inddrager forskellige komponenter, hvoraf de vigtigste er bund-
dyrssamfundets artsdiversitet og arternes følsomhed over for iltforhold og eutrofiering.

Metoder for tilstandsvurderinger
Grundvandets kvantitative tilstand 
vurderes på baggrund af grundvan-
dets vandbalance, grundvandets 
på virkning af overfladevand samt 
indtrængning af saltvand eller andet 
i grundvandet. Metoderne for 
tilstands vurderingerne bygger på 
guidelines udarbejdet på  
EU-niveau.
Den samlede, generelle kemiske til-
standsvurdering foretages efter 
vand rammedirektivets princip om, at 
hvis en grundvandsforekomst er 
vurderet i ringe tilstand på baggrund 
af én eller flere af de gennemførte 
kemiske tilstandsvurderinger (et 
stof), så vurderes forekomsten sam-
let set i ringe tilstand. En forekomst 
vurderes i ringe kemisk tilstand, når 
volumenmæssigt 20 % eller mere er 
påvirket. Der er udført generelle ke-
miske tilstandsvurderinger for nitrat, 
pesticider, øvrige miljøfarlige forure-
nende stoffer, sporstoffer og salt. 

Figur 7. Grundvandets tilstand. Kvantitativ tilstand samt kemisk tilstand for terrænnære 
(enten direkte kontakt til overfladevand og mindre end 250 km² eller mindre end 25m un
der terræn), regionale (direkte kontakt til overfladevand, men større end 250 km²) og dybe 
grundvandsforekomster (mere end 25m under terræn og uden kontakt til overfladevand).
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drikkevandsressourcen i forekomsten er på
virket. At drikkevandstesten resulterer i, at en 
forekomst er i ringe kemisk tilstand, indebæ
rer derfor ikke i sig selv, at forekomsten i det 
hele eller i det væsentligste er påvirket af 
kemiske stoffer, sådan at den må opgives som 
drikkevandsforekomst. I alt er 113 af 1705 
grundvandsforekomster vurderet i kemisk 
ringe tilstand på baggrund af drikkevandste st
 en, hvilket svarer til 41,2 % af grundvandsfore
komsternes samlede volumen. 

Vandmiljøets tilstand samlet set
Der er stadig et stykke vej til målet om god 
miljøtilstand i alle vandløb, søer, kystvande og 
grundvandet i Danmark, og tidligere  

tiders positive udvikling har samlet set været 
stagnerende over de seneste år. I løbet af 
første og anden vandplanperiode er der bl.a. 
gennemført indsatser i form af etablering 
af vådområder, minivådområder, krav om 
efterafgrøder, udtagning af landbrugsjord 
og skovrejsning. Der er desuden gennem
ført restaureringer af vandløb og søer og 
spildevandsindsatser over for renseanlæg, 
regnbetingede overløb og ukloakerede ejen
domme i det åbne land. 

Sideløbende med de konkrete indsatser er 
der gennemført en række faglige projekter, 
som har gjort os klogere på årsagerne til vand
miljøets tilstand og mulighederne for at for
bedre den. Disse vil indgå, når der med de 

kommende vandområdeplaner for tredje 
plan periode tages stilling til et nyt indsatspro
gram.
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Tabel 4: Oversigt over grundvandets miljøtilstand – data fra Jupiterdatabasen (de kemiske 
tilstande) samt fysiske målinger og modelberegninger (den kvantitative tilstand) for vari
erende perioder inden for intervallet 20112019. I vandområdeplaner 20212027 indgår 
2.050 grundvandsforekomster. En grundvandsforekomst er en administrativ enhed af
grænset af et eller flere grundvandsmagasiner. Procentværdier er afrundet. 

Grundvands-
forekomsternes tilstand

God 
(grundvands-
forekomster/
Volumen %)

Ringe 
(grundvands-
forekomster/ 
Volumen %)

Ukendt 
(grundvands-
forekomster/
Volumen %)

Kvantitativ tilstand 2.041 / 95 % 9 / 5 % 0 / 0 %

Tilstandsvurdering MFS 1939 / 99,9 % 19 / < 0,1 % 92 / < 0,1 %

Tilstandsvurdering 
Pesticider

535 / 81 % 154 / 17 % 1361 / 2 %

Tilstandsvurdering 
Sporstoffer og Salt

581 / 89,6 % 35 / 6,9 % 1434 / 3,5 %

Tilstandsvurdering Nitrat 1378 / 96,7 % 24 / 2,6 % 648 / 0,7 %

Samlet kemisk tilstand 3  1.763 / 51 % 249 / 49 %  38 / < 0,1 % 

3 Det bemærkes, at der for den samlede kemiske tilstand er tale om en samlet vurdering af alle metoder som ikke er 
direkte sammenlignelige – herunder også drikkevandstesten.
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