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Indledning
Danske vandløb kan placeres på en gradient af 
menneskelig påvirkning, og vandløbenes pla
cering på denne påvirkningsgradient har en 
overordnet betydning for, hvilke fysiske ind
satser der skal til for at bringe vandløbet i en 
tilstand, hvor målopfyldelse kan ske. Dette er 
en del af baggrunden for, at i alt tre projekter 
er igangsat af Landbrug og Fødevarer, udført 
af EnviDan A/S. Det første af de tre projekter 
resulterede i, at de forskellige vandløbstyper 
blev grupperet i otte forskellige grupper med 
stigende fysisk påvirkning (se boks 1) /1/. 

Det andet projekt har handlet om at ud
vikle et værktøj, der på baggrund af data for 
vandløbs fysiske tilstand, kan screene et gi vent 
vandløb i forhold til hvilken af de otte typer 
(se boks 1) vandløbet tilhører /2/. Screenings
metoden er dermed tænkt som et muligt 
værktøj f.eks. i forbindelse med den ind le
den de prioritering af vandløbsindsatser og 
restaureringer samt strækningsinddeling ud 
fra fysisk påvirkning. 

Det tredje og igangværende projekt handler 
om at opskalere screeningsmetoden fra pro
jekt nummer to, sådan at samtlige vandområ
der i Danmark screenes i forhold til de otte 
vandløbstyper. I det følgende beskrives ho
ved elementerne i den udviklede screenings
metode, som projekt nummer to omhand
lede. 

Vandområderne som  
strækningsinddeling 
En forudsætning for screeningsmetoden 
er, at den kobles til vandløbsstrækningens 
geografiske placering. Relativt tidligt i meto
de udviklingen blev det besluttet, at det for 
nuværende bedste udgangspunkt ville være 
at benytte vandområdernes inddeling af 
vand løb. Ved at benytte den allerede eksiste
rende geografiske inddeling af vandløb i 
vand områder, vil screeningsmetoden være 
mere relevant som et potentielt støtteværktøj 
i forhold til nuværende og fremtidigt arbejde 
med vandområdeplanerne.

Selvom vandområdeinddelingen er ud
gangs punktet for den nuværende beskrivelse 
af screeningsmetoden, er selve screeningsme
toden udviklet sådan, at den kan benyttes for 
en vilkårlig vandløbsstrækning. 

Udvælgelse af datagrundlag
Screeningsmetoden er udviklet, så den ba
se res på frit tilgængelige data om danske 
vandløb. På den måde skabes et værktøj, 
hvor data og metodegrundlaget ikke er 
en begrænsning for screeningsmetodens 
tilgængelighed. Udvælgelsen af datagrundla
get til screeningsmetoden er foretaget på 
bag grund af en vurdering af, hvor beskrivende 
data er i forhold til vandløbenes grad af fysisk 
modificering. I tab. 1 ses en oversigt over 
de udvalgte data. Alle data er enten direkte 
offentligt tilgængelige f.eks. via Styrelsen for 
Dataforsyning og Effektivisering, Danmarks 
Arealinformation eller MiljøGIS for vandområ
deplanerne, eller kan beregnes på baggrund af 
offentligt tilgængelige data. 

Screening af vandløbs fysiske  
modificeringsgrad

Et vandløbs fysiske tilstand er en vigtig parameter til vurdering af 

nødvendige og mest effektive indsatser for at opnå god økologisk til

stand. På baggrund af frit tilgængelige data om vandløb er der ud

viklet en screeningmetode til at klassificere vandløb på en gradient i 

forhold til graden af fysisk modificering. Samtidig er der udviklet en 

ny metode til at beregne, om vandløbene er kanaliserede. 
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Type 1. Upåvirkede vandløb – vandløb der er tættest på referencetilstanden. 
Vandløbet er fysisk umodificeret og oplandet er primært natur og/eller 
ekstensivt dyrket.

Type 2. Naturligt slyngede terrænnære vandløb, som ikke vedligeholdes, med 
meget begrænset modificering af substrat, men hvor oplandet er modifi-
ceret. 

Type 3. Delvist nedgravede og udrettede vandløb med modificeret substrat 
med varierende grad af vedligeholdelse. Oplandet er modificeret. 

Type 4. Kanaliserede men ikke dybt nedgravede vandløb (nedstik < 1 m) med 
modificeret substrat og systematisk vedligehold. Oplandet er modifice-
ret.

Type 5. Kanaliserede og medium dybt nedgravede vandløb (nedstik 1-2 m) 
med modificeret substrat og systematisk vedligehold. Oplandet er modi-
ficeret.

Type 6. Kanaliserede og dybt nedgravede vandløb (nedstik > 2 m) med modifi-
ceret substrat og systematisk vedligehold. Oplandet er modificeret. 

Type 7. Rørlagte vandløb hvor røret ligger < 1 m under terræn. 
Type 8. Rørlagte vandløb hvor røret ligger > 1 m under terræn. 
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Nedstik
Nedstikket er valgt som en vigtig beskrivende 
dataparameter, fordi nedstikket forventes 
korreleret med sandsynligheden for, at en 
vandløbsstrækning er uddybet/nedgravet. 

Nedstikket for vandområder findes ikke 
som en beregnet værdi, og derfor er der ud
viklet en metode til at beregne nedstikket. 
Nedstikket beregnes som forskellen mellem 
den digitale terrænmodels (DHM/Terræn 0,4 
m grid) værdi i GeoDanmark (GD)vandløbs
midte for vandløbet og terrænværdien ved 
den laveste brink.

Grunden til at nedstikket beregnes i for
hold til den laveste brink er, at et stort nedstik 
ikke nødvendigvis vil have den implikation, at 
vandløbet er nedgravet. Et stort nedstik kan 
også være naturligt forekommende. Ved at be
regne nedstikket ud fra den terrænmæssigt 

laveste brinkkote, vil en del af de naturligt 
nedskårne vandløb undgå at blive klassifi ce
rede med et dybt nedstik. Det bemærkes, at 
den digitale terrænmodel angiver vandløbets 
vandspejlskote, og dermed vil det beregnede 
nedstik underestimeres i forhold til det reelle 
nedstik fra brink til vandløbsbund, men meto
den forventes stadigvæk at given en god indi
kation på nedstikkets størrelse. 

I fig. 1 ses et eksempel på en nedstiksbereg
ning for den opstrøms del af Saltø Å på Sjæl
land. I det viste eksempel stiger nedstikket, jo 
længere nedstrøms i vandløbet man bevæger 
sig. Dette stemmer godt overens med, at be
hovet for vandafledning stiger jo længere ned
strøms i vandløbssystemet man kommer, 
hvor for vandløbet derfor er blevet gradvist 
mere uddybet nedstrøms.  

Vandløbets kanalisering
Om et vandløb er kanaliseret, dvs. udrettet 
helt eller delvist, forventes at være en anden 
betydelig parameter i forhold til at beskrive, 
hvor fysisk modificeret et givent vandløb er, 
og dermed hvilken af de otte typer vandløbet 
skal placeres i. I forhold til f.eks. prioritering 
af vandløbsindsatser er det imidlertid vigtigt, 
at viden om kanalisering findes for mindre 
del strækninger fremfor f.eks. en beregnet 
slyngningsgrad for et samlet vandområde. 
Der for er der udviklet en ny metode til at lave 
en overordnet beregning af, om en vilkårlig 
vandløbsstrækning er kanaliseret. 

Selve kanaliseringen beregnes ved at splitte 
vandløbsstrækningen op i mindre linjeseg
menter. For hver overgang fra ét linjesegment 
til et andet beregnes retningsafvigelsen imel
lem de to linjesegmenter ved hjælp af en 360 
gradersskive, der via en GISprocedure læg
ges ind over vandløbsstrækningen, med 90 
grader sammenfaldende med retning nord, se 
fig. 2. Hvis retningsafvigelsen er større end 10 
grader betegnes strækningen som ikke kanali
seret (fig. 2a). Hvis retningsafvigelsen mellem 
to linjesegmenter er mindre end 10 grader be
tegnes strækningen langs de to linjesegmenter 
som kanaliseret (fig. 2b). 

De 10 grader er fastlagt ved at teste forskel
lige gradtal og vælge det, der gav det bedste 
resultat, bl.a. testet på det slyngede forløb af 
Lindenborg Å igennem Rold Skov. Lindenborg 
Å på strækningen igennem Rold Skov re præ
senterer et af de mindst fysisk påvirkede 
vandløb i Danmark /3/, og derfor var Linden
borg Å igennem Rold skov også en interessant 
strækning i forhold til test af den nye metode 
til at beregne kanalisering. Resultatet af kanali
seringsberegningen for Lindenborg Å igen
nem Rold Skov ses i fig. 3. Særligt i den op
strøms ende af Lindenborg Å er der nogle 
delstrækninger, som karakteriseres som kana
li serede, hvilket er i overensstemmelse med 
den observation, man kan gøre ved at betrag te 
vandløbets forløb på ortofoto.  

Kanaliseringsberegning i store og små 
vandløb
Kanaliseringen er beregnet på to forskellige 
måder afhængigt af vandløbsbredden. For 
vandløbsstrækninger hvor vandløbsbredden 
er under 2,5 m beregnes kanaliseringen ud 
fra linjesegmenter på 5 m. Hvis vandløbet har 
en bredde der er større end 2,5 m beregnes 
kanaliseringen på linjesegmenter af 20 m 
længde. Dette er gjort for på en relativ simpel 
måde at tage højde for den naturlige forskel 
der vil være i sinuøsitet for store og små 
vandløb.   Figur 1. Eksempel på resultat af nedstiksberegningen i den opstrøms del af Saltø Å. Gul 

markerer nedstik < 1 m, orange markerer nedstik på 1 – 2 m og rød markerer nedstik > 2 m. 
Ortofoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet september 2021.
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Kanalknæk
For at minimere situationer, hvor et kanal
knæk, på en ellers sammenhængende kanali
seret strækning, beregnes som et ikke kanali
seret punkt, beregnes kanaliseringen som et 
glidende middel over syv linjesegmenter, både 
i brede og i smalle vandløb. Der er testet for
skellige strategier for at midle linjesegmenter, 
men det blev fundet, at den relativt simple 
metode med et glidende middel over syv linje
segmenter (dvs. 35 m i vandløb med bredde 
< 2,5 m og 100 m i vandløb med bredde > 2,5 
m) gav et tilfredsstillende resultat. 

Test af metode til beregning af  
kanalisering 
I fig. 4 ses et eksempel på kanaliseringsbereg
ning for vandløbsstrækninger, der ligger 
in denfor oplandet til Flynder Å i Vestjylland. 
Her er der ifølge kanaliseringsberegningen en 
relativ stor variation imellem kanaliserede og 
ikke kanaliserede strækninger. 

Trin i screeningsmetoden
Selve screeningsmetoden er bygget op som 
en række simple ja/nej forespørgsler i forhold 
til de syv beskrevne dataparametre (se tab. 1), 
der udgør screeningsmetodens datagrundlag. 
Grænseværdier er fastlagt for hver af de syv 
dataparametre, som screeningsmetoden ba
seres på. Grænseværdierne angiver, hvor stor 

Tabel 1. Oversigt over de udvalgte dataparametre der benyttes som grundlag for screeningmetoden, samt beskrivelse af datagrundlag, da-
tatilgængelighed og vurderet datakvalitet.

Udvalgt dataparameter Datagrundlag Datakvalitet

Vandområdernes 
strækningsinddeling

GIS-linjer af vandområdernes udstrækning. Forholdsvis god, dog med fejl bl.a. i forbindelse 
med vandløbsrestaureringer. Vandområdernes 
geografiske placering er ikke i alle tilfælde 
i forlængelse af hinanden. Derfor er GIS-
temaet med vandområderne suppleret med GD 
vandløbsmidte og brinker.

Oplandets dyrkningsgrad Markblokkort fra Landbrugsstyrelsen God, opdateres årligt. 

Oplandets befæstelsesgrad Arealanvendelseskort fra Areal Informations 
Systemet (AIS), Miljøministeriet

Moderat til dårlig, gammelt datagrundlag for 
befæstelsesgrad (ca. 1996 – 2000). 

Dyrkningsgrad tæt på 
vandløbet

Markblokkort fra Landbrugsstyrelsen God, opdateres årligt.

Vandløbets bredde Vandløbsmidte og brinker fra GD Forholdsvis god. Der skelnes i GD vandløbsmidte-
datasættet kun imellem vandløb < 2,5 m bredde 
og vandløb > 2,5 m bredde. Data findes ikke for 
alle vandløb.

Rørlægning GD-vandløbsmidter. Forholdsvis god. GD-vandløbsmidte findes ikke for 
alle vandløb, særligt ikke for de små vandløb. 

Vandløbets kanalisering Ny metode udviklet i indeværende projekt. 
beregnes på baggrund af GD vandløbsmidter 
og brinker og vandområdelinjerne 
for Vandområdeplanerne 2015-2020, 
Miljøministeriet.

God til moderat. Både GD vandløbsmidter og 
brinker og vandområdelinjerne er ikke i alle 
tilfælde opdateret i forhold til f.eks. genslyngede 
vandløbsstrækninger.

Nedstik Findes ikke beregnet, men kan estimeres bl.a. 
ud fra terrænmodel, DHM/Terræn (0,4 m grid), 
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 
samt GD-vandløbsmidter og brinker.

God datakvalitet for terrænmodellen DHM/
Terræn (0,4 m grid). 
GD-vandløbsmidter og brinker er ikke i alle 
tilfælde opdateret i forhold til f.eks. genslyngede 
vandløbsstrækninger.

Figur 2. Illustration af hvordan kanalisering beregnes ud fra gradtals-afvigelsen imellem to 
efter hinanden følgende vandløbssegmenter. a) Eksempel på en strækning, hvor de to linje-
segmenters retninger afviger mere end 10 grader, og dermed karakteriseres strækningen 
som [kursiv]ikke-kanaliseret (grønne prikker). b) Eksempel på en strækning, hvor de to linje-
segmenters retninger afviger mindre end 10 grader, og dermed karakteriseres strækningen 
som [kursiv]kanaliseret (røde prikker). Ortofoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Ef-
fektivisering, hentet september 2021.
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en del af vandområdet eller vandområdets 
opland, der skal opfylde parameteren, for at 
vandområdet ender i en given type. Dermed 
kan screeningsmetoden beskrives via et rute
diagram som illustreret i fig. 5. 

Rørlægning er valgt som en afgørende pa
rameter, eftersom det vurderes, at en rørlæg
ning er den mest ekstreme form for fysisk mo
dificering, som ses i danske vandløb. Typerne 
7 og 8 kan ikke for nuværende skelnes fra hin
anden, da der ikke findes et samlet datasæt 
over rørlagte strækningers dybde.

Grænseværdierne er blevet valgt ud fra for
skellige vurderinger af de enkelte dataparame
tre, bl.a. på baggrund af litteratur omkring be
skrivelse af vandløbs fysiske tilstand. Blandt 
andet er grænseværdierne for oplandets dyrk
nings og befæstelsesgrad samt dyrkningsgra
den for bufferzonen baseret på tidligere 
arbej de omkring beskrivelse af naturlige refer
encevandløb i Danmark /3/.

Strækningsinddelingen har stor betydning 
for screeningsmetoden, fordi test af datavær
dierne i forhold til grænseværdier foregår med 
udgangspunkt i den valgte stækning. I praksis 
betyder det, at der godt kan opnås en klassi
ficering af f.eks. et vandområde i en høj type, 
men hvor vandområdet indeholder mindre 
delstrækninger, som selvstændigt ville falde i 
en lavere type. 

Test af screeningsmetoden
Screeningsmetoden er blevet testet på bl.a. 
op landet til Alling Å i Midtjylland og i fig. 6 ses 
resultatet af screeningsmetoden for oplandets 
vandområder. Alle vandområderne vist i fig. 6 
er udpegede som naturlige og har et miljømål, 
der hedder enten god eller høj økologisk til
stand ifølge Vandområdelpanerne 2019  2021. 

Størstedelen af vandområderne klassificeres 
som type 3 eller 4. Enkelte vandområder klas
sificeres som type 7/8, dvs. at der er mere end 
30 % af det enkelte vandområde, som er rør
lagt. Èt vandområde er klassificeret som type 
5, dvs. at mere end 50 % af vandområdet er 

Figur 3. Udsnit af resultatet af beregningen 
af kanalisering for Lindenborg Å på stræk-
ningen igennem Rold Skov. Grøn marker-
ing betyder [kursiv]ikke-kanaliseret, og rød 
markering betyder [kursiv]kanaliseret. Orto-
foto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering, hentet september 2021.

Figur 4. Udsnit af resultatet af beregningen 
af kanalisering for oplandet til Flynder Å. 
Grøn markering betyder ikke-kanali seret, 
og rød markering betyder ka naliseret. Orto-
foto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering, hentet september 2021.
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kanaliseret og mere end 50 % af vandområdet 
har et nedstik større end 2 m.

Perspektivering
Hensigten med screeningsmetoden er, at den 
kan bruges som støtteværktøj til at prioritere 
fysiske indsatser i vandløb. Eksempelvis sådan 
at indsatser prioriteres de steder, hvor der er 
det bedste forhold imellem indsatsens stør
relse og effekten af indsatsen. Screeningsme
toden er ikke tænkt til at skulle stå alene, men 
som et indledende værktøj der skal suppleres 
med lokal viden og datainformation.

Som nævnt er screeningsmetoden udviklet 
sådan, at den kan beregnes for en vilkårlig 
vandløbsstrækning. Det betyder også, at 
screeningsmetoden f.eks. kan benyttes til at 
gruppere vandløbstrækninger i delstræknin
ger, som har sammenlignelige fysiske karak
teristika. 

Dataparametrenes grænseværdier udgør 
det for nuværende bedste bud med udgang
spunkt i vandområderne som strækningsind
deling. Grænseværdierne kan tilpasses i for
hold til f.eks. ny viden, flere parametre og 
data eller anden strækningsinddeling end 
vand områderne.

Det er væsentligt at understrege, at scree
ningsmetoden er netop en screening. Der er 
taget en række valg, bl.a. i dataudvælgelsen, 
som forsimpler screeningsmetoden, men som 
muliggør den opskalering, der foregår i det 
igangværende tredje projekt. Derfor vil det 
være relevant, at metoden detaljeres på lokalt 
niveau, i forhold til den viden og de data der 
eksisterer. 

Projektet er udført i samarbejde mellem 
Landbrug & Fødevarer og EnviDan A/S og fin
ansieret af Landbrug og Fødevarer. Det om
talte igangværende projekt omkring opskale
ring af screeningsmetoden er derudover 
med finansieret af en række lokale landbofore
ninger.
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Figur 5. Rutediagram der viser, hvordan screeningsmetoden klassificerer vandområder i en 
af de 8 typer på baggrund af de udvalgte dataparametre og deres grænseværdier. Parame-
trenes grænseværdier er markeret med fed skrift.

Figur 6. Resultatet af screeningsmetoden for vandområderne indenfor oplandet til Alling Å. 
Ortofoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet september 2021.
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