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Baggrund

• Se overordnet på DK vandløb og lave 
en vurdering af:

• Vandløbenes generelle fysiske tilstand 
+ gruppering ift. modificeringsgrad

• Nødvendige fysiske indsatser for at 
opnå målopfyldelse

• Afvandingsmæssige konsekvenser ved 
gennemførelse af de
nødvendige indsatser

• Et prioriteringsværktøj



Beskrivelse af typer

• Type 1. Naturligt

• Type 2. Næsten naturligt

• Type 3. Begrænset påvirket 

• Type 4. Moderat påvirket (kanaliseret, nedgravet < 1 m)

• Type 5. Stor påvirkning (kanaliseret, nedgravet 1-2 m)

• Type 6. Meget stor påvirkning (kanaliseret, nedgravet > 2 m)

• 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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Nødvendige tiltag og konsekvenser
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Udvikling af screeningsværktøj/prioriteringsværktøj

Vandløbsstrækning

Type 1-8

Rørlægning

Kanalisering

Dyrkningsgrad

Befæst.grad

Nedstik

Input til metoden



Typeinddeling
Landsdækkende

Baseret på vandområder



Typeinddeling



Kanalisering

• Genereret for hver 20 m 
basislinje

• Afhænger ikke af 
vandområdeinddelingen

• Kanalisering differentierer 
i mellem type I, II og III 
vandløb



Kanalisering



Nedstik

• Baseret på punkter for hver 30 m

• Afhænger ikke af vandområdeinddelingen



Nedstik



Afvanding

• Buffer = 200 m

• Vandspejl trækkes ud i terræn

• Rød: Vanddækket til 0,25 m 
under terræn 

• Gul: 0,25 – 0,75 m under terræn

• Grøn. 0,75 – 1,25 m under 
terræn



Kvalificering af strækningsinddeling

• Baseret på fysiske karakteristika

Grøn < 1 m
Orange 1-2 m

Rød = kanaliseret
Grøn = ikke kanaliseret

Vandområdeinddeling Kanalisering Nedstik



Opsummering

• Støtteværktøj til at prioritere fysiske indsatser i vandløb

• Indsatser prioriteres så optimering af forholdet imellem indsats og 
effekt

• Gruppere vandløbsstrækninger i delstrækninger med 
sammenlignelige fysiske karakteristika

• Giver hurtigt overblik, men er en screening

• Skal suppleres med lokal viden og data

• Metoden kan forbedres i takt med at data forbedres



Projektet er udført i samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer 

og EnviDan A/S og finansieret af Landbrug og Fødevarer. 

Derudover er projektet medfinansieret af en række lokale 

landboforeninger.  


