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RESUMÈ 
 
Med ”Ferskvandets Kredsløb” er grundvandsressourcen opgjort med hensyn til 
grundvandskvalitet og påvirkning af overfladevandssystemer. Udgangspunktet har været en 
national vandressourcemodel (DK-model) og en metodik baseret på fire indikatorer, der tager 
højde for, hvor stor en del af den dybe grundvandsdannelse, man kan pumpe op af hensyn til 
grundvandskvaliteten og hvor stor en påvirkning af afstrømningsregimet (environmental 
flow), der er acceptabel i forhold til gældende recipientmålsætninger. 
 
Hensyn til overfladevandssystemer  og environmental flow betyder, at den recipientmæssige 
bæredygtige ressource er væsentligt mindre end den kvalitetsmæssig bæredygtige ressource, 
og de fleste steder begrænser mængden af vand, der kan pumpes op fra grundvandet. 
 
INDLEDNING 
 
Et hovedprincip i Vandrammedirektivet er, at vandressourceforvaltningen skal ske ud fra 
helhedsbetragtninger (holistisk), hvor vandkvantitet, vandkvalitet, fysiske forhold, økologiske 
forhold og økonomiske forhold vurderes samlet, og hvor de forskellige forekomster af vand 
skal ses i sammenhæng. Der skal eksempelvis etableres kriterier for vurdering af tilstanden i 
grundvand og overfladevand, således at grundvandets påvirkninger af overfladevands 
kvantitative og kvalitative tilstand samt vandområdernes økologiske forhold indrages /2/. 
 
Der er i de seneste 10-15 år er påbegyndt udvikling af et attraktivt koncept: environmental 
flow requirements (EFR) til brug for integreret vandressourceforvaltning. Baggrunden for 
dette nye koncept er en voksende erkendelse af betydningen af afstrømningsregimet for 
vandløbsøkologien /3/. Ethvert vandløbssystem har sit eget ”betydende regime”, med et 
særegent strømningsmønster, timing, frekvens, varighed af ekstremhændelser (store 
afstrømninger, små afstrømninger, intermitterende afstrømninger), afstrømningsvariabilitet 
mm. Dette regime (EFR) har betydning for vandløbets fysiske forhold, biologiske diversitet 
og økologiske processer. 
 
EFR konceptet giver mulighed for operationelle spilleregler for forvaltningen af 
vandressourcen. Tendensen går i retning af en stadig mere integreret håndtering af vandløb og 
kystnære områder med hensyn til det fysiske miljø (herunder interaktionen mellem 
grundvand, overfladevand, abiotiske komponenter og det biologiske system) såvel som med 
hensyn til det ”socioøkonomiske miljø” (interessentinvolvering og inddragelse af forskellige 
økonomiske sektorer i planlægning og forvaltning). Der er imidlertid fortsat et stort behov for 
udvikling af mere integrerede metodikker til fastlæggelse af EFR /4/. 
 
Ændringer af afstrømningsregimet kan ofte have meget omfattende konsekvenser for det 
akvatiske miljø. Danske vandløb anno 2003 har eksempelvis fået ændret afstrømningsregime 
som følge af en række forhold /6/: 
• 95 % af alle vandløb er regulerede 
• grødeskæring forekommer ofte 
• dårlige fysiske forhold er et af hovedproblemerne i danske vandløb 
• spærringer opretholdes – tab af kontinuitet 



• udnyttelse / dræning af ådal og vandløbsnære arealer 
 
Reduceret vandføring kan påvirke det fysiske miljø ved /6/: 
• fragmentering af vandløbet horisontalt og lateralt 
• nedgang i udbuddet af levesteder 
• isolering af levesteder 
• forøget temperatur og reduceret iltindhold 
• øget deposition (mudder som reducerer artsantallet, diversiteten, følsomme taxa og 

favoriserer tolerante taxa) 
 
Grundvandsoppumpning resulterer i tilsvarende mindre vand i vandløbene, og at eksempelvis 
den intensive vandindvinding i hovedstadsområdet er årsagen til at mange sjællandske 
vandløb i tørre somre over lange strækninger primært indeholder vand fra spildevandsanlæg. 
Reduceret vandføring påvirker altså vandløbsøkologien. Specielt vil en reduktion af 
sommervandføringen mange steder resultere i dårligere forhold for fisk og bunddyr /2/. 
 
Til at vurdere betydningen af de fysiske forhold kan man anvende ’habitatmodeller’ : 

• Beskrivelse af fysiske forhold i vandløb (form, hydraulik og sedimenttransport) 
• Beskrivelse af planter og dyrs krav til levesteder (f.eks. LIFE, PHABSIM osv.) 

 
De fysisk-hydrauliske forhold i vandløb, fokuserer på strømhastighed, dybde og 
substratforhold, hvorimod beskrivelsen af planter og dyrs krav til levesteder, ofte bygger på 
eksperimentelle undersøgelser eller in situ undersøgelser af planter og dyrs forekomst i 
vandløbet. Habitatmodeller kobler arters krav til levesteder med hydrauliske parametre, der 
igen hænger sammen med vandføringen. Resultatet af habitatsmodeller er en kvantificering af 
egnede habitater for givne arter og livsstadier. 
 
Den mest anvendte metode er Instream Flow Increamental Metodology (IFIM), som gennem 
de sidste 20 år er anvendt i forbindelse med forvaltning af vandressourcer, samt planlægning 
og effekt vurdering af vandløbsrestaureringer i især USA, England, Australien og New 
Zealand. 
 
For Gelså i Sønderjylland har DMU ved hjælp af habitatmodeller kvantificeret udbredelsen af 
udbuddet af levesteder for ørreder /6/. Undersøgelse viste, at udbuddet af levesteder vokser 
med voksende vandføring. Ved en vandføring på ca. 2000 l/s er der det største habitatareal for 
ørreder, ved større vandføring falder kurven, fordi strømhastigheden så bliver for stor. Ved en 
vandføring på kun 1000 l/s blev habitatarealet reduceret med ca. 30 % i forhold til det 
maksimale. Det brugbare habitatareal for ørreder går ved de små vandføringer mod en 
sammenhæng, hvor der ses en tendens til ”proportionalitet” mellem vandføringens størrelse  
og habitatarealet. Det vil sige at såfremt vandføringen reduceres som følge af klima eller 
oppumpning, så vil habitatarealet ligeledes reduceres.  
 
I England arbejder man med et krav på max. 10 % påvirkning af habitatarealet for gyde- og 
opvækstområder for laksefisk /7/. Denne kravværdi anvendes så sammen med kendskabet til 
flow, længde- og tværprofiler og relationer til levevilkår (habitatmodel) til at beregne hvor 



stor en påvirkning af vandføringen ved vandindvinding, der er acceptabel under givne fysiske 
forhold og givne målsætninger for f.eks. gyde- og opvækst for ørreder i et konkret vandløb. 
  
FORMÅL 
 
Den nationale vandressourcemodel (DK-model) har haft til formål at bestemme Danmarks 
samlede tilgængelige drikkevandsressource, herunder dennes tidsmæssige og variation og 
regionale fordeling samt vurdere den mulige fremtidige udvikling. 
 
Der er opstillet en integreret grundvands- og overfaldevandsmodel med 1x1 km grid for 
Danmark dækkende 43,000 km2. Modellen består af et relativt simpelt rodzonemodul til 
beregning af nettonedbør og en detaljeret og omfattende tre-dimensional grundvandsmodel, til 
simulering af grundvandsdannelse og trykniveau i forskellige geologiske lag. Modellen består 
af et overflademodul, der beskriver afstrømning i dræn og vandløb, herunder udveksling 
mellem grundvand og vandløb. Modellen er baseret på MIKE SHE / MIKE 11 modelsystemet 
og udnytter de data der foreligger i de nationale databaser vedrørende geologi, jordart, 
topografi, vandløb, klima og hydrologi /1,8,9/ 
 
Der er i ressourceopgørelsen opstillet fire kriterier /1/: 
• Indikator 1: Max. indvinding = 35 % af naturlig ”dyb” grundvandsdannelse 
• Indikator 2: Max. øget ”dyb” grundvandsdannelse = 30 % 
• Indikator 3: Max. reduktion af gennemsnitsvandføring på 10 % 
• Indikator 4: Max. reduktion af sommervandføring = (5 – 50 %) afhængig af 

recipientmålsætning 
 
Minimumsvandførings-kriteriet er baseret på sammenstilling af recipientkvalitets-
målsætninger og en gammel vejledning fra 1979 for hvor meget vandføringsreduktion et 
vandløb kan tåle. I det følgende fokuseres udelukkende på resultater med indikator 4, der 
henvises til /1/ for en udførlige gennemgang af alle indikatorer og resultater. 
 
METODIK 
 
Der er anvendt krav til maksimal vandføringspåvirkning ved medianminimum indikator 4 i 
forhold til målsætninger (Miljøstyrelsens vejledning i Vandforsyningsplanlægning 2. del fra 
1979). Den maksimale påvirkning af vandløbene er fastsat jf. nedenstående tabel. 
 
Målsætning Målsætnings-

kategori 
Acceptabel påvirkning af minimumflow  
(max. reduktion i % af vandføring uden 
pumpning) 

Naturvidenskabelige  
Interesseområder 

A 5 % 

Gyde- og opvækstområde for laksefisk B1 10 % 
Laksefiskevand B2 15 % 
Karpefiskevand B3 25 % 
Afledning af vand, påvirkning af spildevand, 
vandindvinding og okkerbelastning 

C-F 50 % 

Tabel 1 Målsætninger for vandløb og acceptable reduktioner af mimimumsvandføringen 
 



Vejledningen i vandforsyningsplanlægning fra 1979 (som stadig er gældende), opfordrede til, 
at der foretages en konkret vurdering af, om der ud fra lokale forhold kan afviges fra de 
vejledende tal. En sådan afvejning er sket mange steder (f.eks. i Karup å), primært med fokus 
på den akkumulerede afstrømning ved en nedere målestation. Problemet ved en sådan 
administration er dog at påvirkningen af vigtige øvre småvandløb let overses i forvaltningen. 
 
Det er der rådet bod på med Ferskvandets Kredsløb, hvor opgørelsen er differentieret ud på 
ovenstående vandløbsmålsætninger / delstrækninger. Med DK-modellen er der foretaget 
udtræk af påvirkninger af disse og efterfølgende lavet en gruppering af resultaterne indenfor 
OSD områder og indenfor delområdet (i alt 10) eller underområder (i alt 50).  
 
Der er anvendt en ”tærskelværdi”, således at kun såfremt mindst 10 % af det samlede 
baseflow sker indenfor en given ”kritisk kategori” fx A eller B1, indgår den pågældende 
målsætningskategori i beregningen. Ofte er baseflow indenfor et delområde eller 
underområde mindre end 10 % af det samlede baseflow til vandløb i området. I såfald udgår 
kategorien (typisk tilfældet for mange områder for A vandløb). I enkelte situationer kan det 
være påvirkningen af en lavere målsætningskategori der i praksis sætter grænse for 
udnytteligheden (fx B2 i stedet for B1). Underområder har typisk et areal på fra 500-1000 
km2. En tiendedel heraf, eller ca. 50-100 km2, er den nedre grænse for på hvilken skala DK-
modellen anses for troværdig, derfor ses der bort fra områder som ikke opfylder dette krav. 
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Figur 1 Områder med særlige drikkevandsinteresser og vandløbsmålsætninger for 
Nordsjælland 



Samlet vandføring Minimums vandføring efter vandløbsmålsætninger
sjn A B1 B2 B3 CE X
Areal 2831 km² 4% 24% 5% 21% 26% 21%
Afstrømning [%] 5.42 m³/s 5% 27% 9% 23% 16% 21%
%-vis ændring ved ændret indvinding (abs)
abs_50% 17% 12% 14% 14% 19% 22% 16%
abs_100% 29% 23% 25% 27% 32% 36% 28%
abs_150% 39% 36% 33% 42% 43% 47% 37%

sjn-drik1 A B1 B2 B3 CE X
Areal 1787 km² 5% 26% 6% 20% 29% 13%
Afstrømning [%] 3.46 m³/s 8% 28% 11% 22% 18% 13%
%-vis ændring ved ændret indvinding (abs)
abs_50% 21% 13% 18% 14% 25% 23% 26%
abs_100% 35% 24% 32% 27% 42% 37% 42%
abs_150% 47% 37% 41% 41% 55% 48% 55%

sjn-vp5 A B1 B2 B3 CE X
Areal 1195 km² 3% 30% 4% 24% 16% 23%
Afstrømning [%] 2.43 m³/s 2% 31% 5% 21% 13% 28%
%-vis ændring ved ændret indvinding (abs)
abs_50% 9% 3% 12% 8% 7% 16% 6%
abs_100% 16% 5% 20% 16% 12% 24% 11%
abs_150% 23% 8% 28% 25% 18% 36% 17%

sjn-vp6 A B1 B2 B3 CE X
Areal 484 km² 10% 25% 7% 21% 20% 16%
Afstrømning [%] 1.13 m³/s 13% 27% 9% 25% 8% 18%
%-vis ændring ved ændret indvinding (abs)
abs_50% 23% 11% 6% 24% 36% 15% 43%
abs_100% 40% 23% 11% 45% 61% 28% 69%
abs_150% 55% 42% 19% 68% 77% 43% 85%

sjn-vp7 A B1 B2 B3 CE X
Areal 1112 km² 3% 15% 5% 17% 38% 21%
Afstrømning [%] 1.83 m³/s 5% 21% 14% 24% 24% 13%
%-vis ændring ved ændret indvinding (abs)
abs_50% 23% 20% 24% 13% 22% 29% 23%
abs_100% 40% 34% 46% 25% 37% 46% 42%
abs_150% 51% 42% 55% 39% 50% 56% 55%

Opgørelse af vandførings Indikator 3 og 4

Tabel 2 Beregninger af indikator 3 og 4 for Nordsjælland 
 
Indikator 4 er beregnet ved hjælp af en ikke stationær model (en transient simulering på basis 
af daglig nettonedbør og årstidsvarierende oppumpning). Der benyttes en tidsserie / årscyklus, 
på basis af gennemsnittet fra 10-års perioden 1991-2000, for hver dag i året. Der er dermed 
indbygget en ”normal” årstidsvariation med et realistisk afstrømningsregime. 
 
Den dynamiske model kræver ca. 10 år til opstart og til at nå i en rimelig balance, når der 
køres med forskellige oppumpning. Der er for en sikkerhedsskyld kørt tidsserier bestående af 
20 års daglig nettonedbør (recykling af 1991-2000 ”årstidsvariationsnormalen”). 
 
Metodikken er illustreret jf. figur 1 og tabel 2 ovenfor for Nordsjælland. Først er der beregnet 
en udnyttelig ressource for hele Nordsjælland (SJN). Kun ca. 5 % af minimumsafstrømninger 
tilgår her A-vandløb. Denne kategori er udeladt, fordi den repræsenterer en samlet 
vandmængde som er mindre end tærskelværdien (< 10%). Næste kategori B1 har reduktioner 
på 25 % ved nuværende oppumpning (100 %). Til sammenligning har B2 vandløb reduktioner 
på 27 %. B1 vandløb er derfor de mest kritiske. Med en oppumpning (50 % af nuværende) 
viser beregninger også for stor en påvirkning ved minimumsvandføringen (14 % > B1-krav: 



10 %). Indikator 3 fremgår af kolonnen til venstre. Ved nuværende oppumpning er 
påvirkningen af middelvandføringen for hele Nordsjælland 29 % > kravværdi på 10 %. 
 
I OSD områder (SJN-DRIK1) falder kategori A også ud (udgør kun 8 % af minimumsflow). 
Igen er der størst problemer med B1 vandløb, som påvirkes alt for meget selv ved en 
halvering af oppumpningen til 50 % af den nuværende (påvirkning 18 % > B1-krav: 10 %). I 
underområde 6 (sjn-vp6) Søndersødalen er grundvandstilstrømningen til A-vandløb over 
tærskelværdien (udgør 13 % af flowet). Derfor sætter A-vandløb i dette område grænsen for 
udnytteligheden af grundvandsressourcen (A vandløb er her påvirket med 23 % ved 
nuværende vandindvinding > A-krav: 5 %). Hvis vi havde set bort fra A-vandløb, så ses det af 
tabellen at B1 vandløb er balancerer omkring et acceptabelt niveau, hvorimod B2 vandløb er 
påvirket mere end acceptabelt (påvirkning ved nuværende oppumpning 45 % > B2-krav: 15 
%). Selv B3 vandløb har problemer i dette opland, og der er heller ikke nogen restressource 
for CE vandløb (påvirket 46 % kun lidt mindre end kravværdi CE: 50 %). 
 
RESULTATER AF RESSOURCEOPGØRELSEN 
 
NR Område 

  
DK-deloplande 

Oppump 
2000 
tilladelse 
   
 
 mm/år 

Areal 
 
 
 
 
km2 

Indikator 4 
   Q- min. 
 
 
 
mm/år 

Indikator 1 
  80-120 % 
nettonedb. 
 
 
mm/år 

Indikator 2 
80-120 
nettonedb. 
 
 
mm/år 

Indikator 3 
80-120 % 
nettonedb. 
 
 
mm/år 

Samlet 
Udnyttelig 
Ressource 
 
(tørt klima) 
mm/år 

Samlet 
Udnyttelig  
Ressource 
 
 
mill m3 / år 

Vandindv. 
Tilladelser 
År 2000 
 
 
mill m3 / år 

1 Fyn 12,8 2945 10 15-17 15-16 17-29 10 30 38 
2 Vestsjælland 7,3 3281 9 9-10 9-10 17-28 9 28 24 
3 Sydsjælland 6,0 3207 8 8-8 8-8 21-27 8 26 19 
4 Nordsjælland 39,1 2831 14 25-30 23-27 12-23 12 33 111 
5 Sydjylland 26,0 4500 47 47-52 40-45 >52 40 180 117 
6 Sydvestjylland 48,7 5263 44 57-71 49-61 40-68 40 211 256 
7 Sydøstjylland  30,8 4705 26 28-31 25-27 41-64 25 118 145 
8 Vestjylland 25,0 5291 27 67-86 58-75 >50 27 143 132 
9 Østjylland 13,1 4418 23 34-41 30-37 26-38 23 102 58 
10 Nordjylland 14,6 5478 22 33-42 29-37  31-41 22 121 80 
         989,8 979,5 
Tabel 3 Udnyttelig ressource ved indikator 4 (minimumsafstrømning) sammenlignet med 
resultat af indikator 1:max. 35 % af dyb grundvandsdannelse (nikkel og klorid), 2: max. 30 % 
forøget grundvandsdannelse (pesticider og nitrat) og indikator  3: max. 10 % reduktion af 
middelvandføringen. 

Rød:: oppumpning > 3 x udnyttelig ressource,  
Lilla: oppumpning 2-3 x udnyttelig ressource, 
Gul: oppumpning 1,2 – 2 x udnyttelig ressource, 
Grå: oppumpning 0,8 – 1,2 x udnyttelig ressource, 
Blå: oppumpning < 0,5 – 0,8 x udnyttelig ressource og 
Grøn: oppumpning < 0,5 x udnyttelig ressource 
(hvidt felt angiver at størrelse ikke kunne kvantificeres) 

 
Indikator 4 er den mest begrænsende for Fyn, Vestjylland, Østjylland og Nordjylland, og med 
til at være begrænsende for Vestsjælland og Sydsjælland. For Nordsjælland er indikator 3 
(middelafstrømning) i år med et tørt klima den mest begrænsende. Det samme gælder for 
Sydvestjylland. Det vil sige at EFR med udgangspunkt i indikator 3 og 4 sætter den største 
begrænsning for 6 ud af de 10 delområder, og for to øvrige oplande er EFR med til at sætte 



grænsen. EFR udtrykt ved indikator 3 og 4 er dermed med til at sætte begrænsningen på den 
udnyttelige grundvandsressource til vandindvinding for 8 ud af 10 delområder. Kun for 2 ud 
af 10 delområder er indikator 1 eller 2 der sætter grænsen. 
 
I OSD områder er der problemer med overholdelsen af krav til EFR for 7 ud af 10 oplande. I 
29 ud af 50 underområder er det indikator 4 der sætter størst begrænsning i udnyttelig 
grundvandsressource. Indikator 3 er mest begrænsende i 4 underområder. 
 
I figur 2 er vist resultatet for samtlige fire indikatorer. 
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Figur 2 Udnyttelig ressource vist med gule søjler og sammenlignet med oppumpning for år 
2000. For markvanding er antaget oppumpning svarende til tilladelser. Udnyttelsesgrad er 
vist med farvesignaturer. Røde områder er ”overudnyttede” og grønne områder har 
restressource. 
 
DISKUSSION OG KONKLUSION 
 
En generelt anvendelig metodik for EFR omfatter: 1) fastlæggelse af hvilke mål for vandløbs- 
og kystnære økosystemer der ønskes tilgodeset, 2) valg af metoder der skal anvendes, og 3) 
oversættelse af resulterende krav til afstrømningsregimet til et sæt brugbare operationelle 
forvaltningsregler. Integreret vandressource forvaltning kræver maksimal gennemskuelighed, 
og inddragelse af samtlige behov for vand (drikkevand, natur, industri, erhverv mv.). I den 
sidste ende er det et samfundsmæssigt og politisk valg, hvilke behov der i et givent område 
skal tilgodeses og fremmes og i hvilket omfang naturen skal beskyttes. 



  
Med Ferskvandets Kredsløb er der foretaget en opgørelse af ”bæredygtig ressource” udfra 
såvel hensyn til grundvandskvalitet som hensyn til overfladevandssystemer. Hensynet til 
vandløb og akvatisk miljø (EFR) vejer her tungt i det samlede regnskab. Hvis man opgjorde 
ressourcen ved hjælp af indikator 4, så udgør ressourcen i alt 1,1 mia. m3/år. Kvalitetsmæssig 
bæredygtig ressource (indikator 1 & 2) giver til sammenligning 1,5 mia. m3/år. EFR er 
dermed”styrende” i ca. ¾ af samtlige områder, og er den dominerende reducerende faktor når 
det gælder grundvandsressourcens udnytbarhed til vandindvinding. 
 
Der findes i dag integrerede metodikker, som gør det muligt at udfylde og fastlægge kravet til 
EFR, under hensyn til samtlige elementer i EFR’s definition. Men det har ikke været formålet 
med DK-modellen, at opstille habitatmodeller og socioøkonomiske modeller og koble disse til 
DK-modellen. Der findes et stort antal simplere metodikker som alle søger at kvantificere 
EFR, de fleste af dem med fokus på udvalgte komponenter af vandløbssystemet f.eks. en 
beskyttelse af fiskehabitater, andre er af en mere holistisk type, og med fokus på det 
komplette vandløbssystem. I amterne findes der givetvis også en hel del vurderinger af hvor 
stor en restvandføring der skal være opfyldt, men det har ikke været muligt eller ønskeligt at 
basere opgørelsen på forskellige metoder fra amt til amt, der tilmed har været igennem en 
politisk behandling. Formålet med opgørelsen har derimod været på ensartet grundlag at 
foretage en opgørelse af den landsdækkende ressource, FØR der tages politiske beslutninger 
om hvilke ”bindende” målsætninger der skal gælde for bestemte vandløbsoplande og 
vandområdedistrikter, f.eks. i forbindelse med Vandrammedirektivet. 
 
Der findes mere end ca. 200 forskellige metodikker der har været foreslået på verdensplan til 
bestemmelse af EFR (www.lk.iwmi.org/ehdb/EFM/efm.asp). Disse metoder kan struktures 
efter 3 niveauer afhængigt af opgavetype (f.eks. planlægning, detailprojektering mv.), 
vandløbsøkologiske karakteristika og forhåndenværende kompleksitetsniveau (ressourcer/tid) 
/3/: 
• Niveau 1 metoder. Simple hydrologiske EFR metodikker typisk baserede på 

forsigtighedsprincippet. Disse anvendes ofte i stor skala til planlægningsformål. Det 
videnskabelige grundlag er ofte ret begrænset. Eksempler på denne metodik er Montane 
metoden og den mere komplekse ”Range of hydrological variability approach” 

• Niveau 2 metoder. ”Holistiske”, videnskabelig panel metodikker / team af eksperter /10/. 
Disse anvendes på oplands- og underoplands skala til opgørelse af EFR på 
planlægningsstadiet (f.eks. anlæg af reservoir, oppumpning mm.). De går typisk over flere 
forskellige ”mellemskalaer” og domæner, og er anvendelige når tidsrammen, 
ressourcerne, ekspertisen og kendskabet til relationerne mellem hydrologien og økologien 
er moderat kendte. Eksempler: ”Benchmarking methodology”  og DRIFT (downstream 
response to imposed flow transformations) 

• Niveau 3 metoder /11/. EFR opgørelser som er baseret på en videnskabeligt funderet 
metodik, hvor relationerne mellem flow-biologi og flow-økologi responsen modelleres. 
Simuleringsmodellerne kan anvendes til fastlæggelse af EFR på en vilkårlig skala. Disse 
modelstudier er i princippet de mest optimale når det gælder om at minimere risikoen for 
fejl i forbindelse med allokering af vand til beskyttelse af økosystemerne. 

 

http://www.lk.iwmi.org/ehdb/EFM/efm.asp


I Ferskvandets Kredsløb er anvendt en kombineret metodik, med en blanding af niveau 3 og 
1. Der er anvendt et modelsystem der beskriver grundvand og overfladevand relativt 
detaljeret, så simuleringen af påvirkningen af vandføringen (middel og minimum) ved 
vandindvinding er relativt velfunderet jf. DK-model (niveau 3 metodik). Den acceptable 
påvirkning er imidlertid defineret på basis af vejledende værdier på max. 5, 10, 15, 25 og 50 
% påvirkning afhængig af den fastsatte recipientmålsætning (niveau 1 metodik).  
 
Den anvendte kravværdi på max. 10 % reduktion af sommervandføringen for gyde- og 
opvækstområder for laksefisk, underbygges af kravværdier fra England, de fastslår at det 
samlede habitatareal ligeledes højst må reduceres med 10 %, som følge af vandindvinding. I 
andre lande tillades dog større påvirkninger af habitatarealet /7/. 
 
Der er i dag forståelse for, at der skal anvendes en integreret metodik til forvaltning af 
grundvandsressourcen, såfremt grundvandets og drikkevandets kvalitet, skal sikres og kunne 
udnyttes på et bæredygtigt grundlag på lang sigt, og såfremt økosystemer der er afhængige af 
rent grundvand, skal beskyttes. Grundvand kan derfor ikke forvaltes adskilt fra overfladevand. 
Det er helt essentielt, at begrænsninger i den udnyttelige ressource dels fastlægges på 
baggrund af hydrologiske principper /12/ men derudover opgraderes og kvalificeres med et 
ensemble af relevante domæner (f.eks. stoftransport, hydrodynamik, biota/økologi, økonomi). 
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