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1 Baggrund 

Miljøstyrelsen driver en række stoftransportmålestationer placeret tæt på ky-
sten i vandløb, hvor der er risiko for stuvning af havvand. Stuvning kan have 
en række negative effekter på indsamlede kemiprøver og anvendeligheden af 
disse til beregning af stoftransport. 

I dette notat gives en opsamling på en række mindre analyser, som FDC 
(vandløb - stoftransport) har foretaget omkring problemstillingen med stuv-
ning af havvand på vandløbsstoftransportmålestationer og kemiprøvetag-
ning i 2019 og 2020. Analysen af kloridindholdet er dog foretaget i 2021. For-
målet med notatet er at samle den tilvejebragte viden og give en række anbe-
falinger på baggrund af denne. 

Målestationer placeret hvor der kan forekomme stuvning, enten ved at hav-
vand trænger op til målestationen eller ved, at ferskvand fra vandløbet ikke 
kan strømme frit nedstrøms pga. forøget havniveau, betragtes som influerede 
af stuvning. 

Kemiprøvetagning i vandløb der foretages med det formål at beregne en stof-
transport af kvælstof (N), fosfor (P) eller andre stoffer, skal principielt opfylde 
to krav. 

 prøven skal repræsentere oplandet, dvs. at vandet skal stamme fra hele 
oplandet og derfor skal prøven tages i et fuldt opblandet tværsnit af vand-
løbet 

 prøven skal repræsentere perioden imellem de to tidsmæssigt tilgræn-
sende prøver. Det vil bl.a. sige, at prøven skal være taget under forhold, 
hvor vandet strømmer frit nedstrøms igennem vandløbet, så prøven re-
præsenterer en normalsituation, hvor alle stoffer er under transport og 
hvor alt vand og stof stammer fra oplandet. 

Disse krav er ikke begge opfyldte, hvis der forekommer stuvning og vandet 
ikke strømmer frit igennem vandløbet, eller hvis en del af vandet stammer fra 
et område nedstrøms målestationen (vand der tidligere er strømmet opstrøms 
forbi målestationen). I dette notat fokuseres udelukkende på stuvning forsa-
get af forhøjet vandstand i havet eller tidevand. Der er dog også en række 
andre miljøer, hvor det kan hænde, at kravene ikke er opfyldt fx omkring søer, 
sammenløb af vandløb og ved pumpestationer.  

Som en konsekvens af arbejdet præsenteret i dette notat har Miljøstyrelsen i 
samarbejde med FDC udpeget en række stationer med potentiel stuvnings-
problematik og besluttet, at der ved disse måles salinitet både i udtagnings-
dybden og ved bunden ved hver udtagning af vandkemiske prøver. Dette vil 
forbedre datagrundlaget for fremtidige vurderinger af stuvningseffekten. For 
visse stationer udtager Miljøstyrelsen som følge af erkendte problemer med 
saltvandsstuvning i dag vandkemiprøver længere opstrøms for at undgå op-
blanding med saltvand. 
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2 Teoretisk forskel i indflydelse af stuvning på 
opløste- og partikelbundene stoffer 

Der er forskel på, hvordan hhv. opløste- og partikelbundne stoffer transpor-
teres i vandløb. Opløste stoffer er fx NOx, NHx, OrtoP og opløste organiske 
fraktioner. Partikelbundne stoffer er fx suspenderet stof og N og P bundet til 
organiske eller mineralske partikler. 

Opløste stoffer har normalt den samme koncentration i hele vandsøjlen. Kun 
i særlige tilfælde med lagdelt strømning vil koncentrationen kunne variere 
ned gennem vandsøjlen. Derfor er koncentrationen af opløste stoffer som re-
gel uafhængig af lokale strømningsforhold i vandløbet. Det vil sige, at kemi-
prøver indsamlet i strømmende vandløbsvand generelt vil være repræsenta-
tive både i tid og rum, mht. opløste stoffer. 

Partikelbundne stoffer vil ofte ikke være til stede i samme koncentration i hele 
vandsøjlen. Da partiklerne skal holdes i suspension imod tyngdekræften, 
kræves der en energitilførsel igennem vandstrømningens turbulens. Det vil 
sige, at koncentrationen af partikler (og tilknyttede næringsstoffer) er større 
ved bunden end øverst i vandsøjlen og at koncentrationen er højere ved høj 
turbulens/strømhastighed end ved lav turbulens/strømhastighed, hvis der 
er tilstrækkelige mængder materiale til stede. Det betyder endvidere, at kon-
centrationen kan være afhængig af lokale strømningsforhold som fx stuvning. 
Partikelkoncentrationen vil således falde, når der indtræffer en stuvning, da 
strømhastigheden/turbulensen vil reduceres og partikler vil falde ud af su-
spension og aflejres. Det aflejrede stof resuspenderes, når stuvningen slipper 
og strømhastigheden igen stiger, ofte med høje partikelkoncentrationer til 
følge, da der vil være ekstra materiale til rådighed og strømhastigheden/tur-
bulensen vil være høj pga. den relativt store vandmængde. 

Pga. ovenstående forventes det, at stuvninger vil give større variation i kon-
centrationer af partikelbundne stoffer end opløste stoffer. 
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3 Analyser 

3.1 Analyse af TN-prøver indsamlet kystnært og længere  
opstrøms i samme vandløb 

I nogle få vandløb er der sammenlignet TN og TP- prøver indsamlet både ved 
en kystnær målestation og en målestation på samme vandløb længere op-
strøms. Prøverne er dog oftest indsamlet på forskellige dage og kan derfor 
ikke sammenlignes direkte. Desuden er der ikke konsekvent målt/gemt kon-
duktivitetsmålinger, der kan afgøre, om en given prøve indsamlet på den ned-
strøms målestation indeholder saltvand.  

Som eksempel kan bruges Susåen, hvor det var muligt at finde 14 måletids-
punkter, hvor der var taget prøver både ved Holløse Mølle (57000058) og Ned-
strøms Slagkildevej i Næstved tæt ved udløbet (57001169) for perioden 1/1 2017 
til 21/4 2020. Ved ni af prøverne er der også en måling af konduktivitet ved 
stationen i Næstved (Figur 1). Der er 4 prøver, der er indsamlet med en del hav-
vand i prøven, tydeligst den 23/9 2019 hvor konduktiviteten er angivet til 2090 
mS/m. Ferskvandsprøverne har en værdi mellem 60 og 70 mS/m. 

 
Der ses generelt lavere TN-koncentrationer for den kystnære station i Næst-
ved, end længere opstrøms, for prøver med høj konduktivitet (5, 8, 9, 11) hvil-
ket er forventeligt, da havvand normalt vil have en lavere TN-koncentration 
end vandløbsvand. Der er dog så få målinger og så få målestationer med an-
vendelige data, at der ikke kan konkluderes noget på baggrund af denne sam-
menstilling af data. Det vil endvidere kræve, at det kan vises, at variationen 
mellem TN-koncentrationer varierer mere mellem en kystnær målestation og 
en opstrøms målestation end mellem to opstrøms målestationer, hvilket heller 
ikke er muligt bl.a. pga. den beskedne datamængde. Derfor er vurderingen, at 
det generelt ikke kan bestemmes, om TN-koncentrationsmålingerne på stuv-
ningspåvirkede målestationer er påvirkede af stuvningen ved at sammenligne 
med opstrøms beliggende målestationer. Men det må antages, at stuvninger på-
virker målingerne i større eller mindre grad. 

Figur 1. Linjer angiver TN-kon-

centration ved to op- og ned-

strøms målestationer (opstrøms, 

Holløse Mølle 57000058; Ned-

strøms Næstved 57001169). Prik-

ker angiver konduktivitet ved ned-

strøms målestation. 
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3.2 Konduktivitetsmålinger ved målestationer 
Om en prøve indeholder saltvand, kan undersøges på flere måder. Fx kan der 
måles konduktivitet (elektrisk ledningsevne). Da saltvand leder strøm meget 
bedre end ferskvand, betyder en høj værdi en saltvandspåvirkning. Langt de 
fleste konduktivitetsmåling fra vandløb er i ODA (OverfladevandsDAtabasen 
https://odaforalle.au.dk/) angivet under feltmålinger. For søer anvendes en 
grænseværdi på 100 mS/m som grænsen imellem ferskvandssøer og brak-
vandssøer (Søndergaard et al. 2018). Der kan desuden måles en ”salinitet”, 
eller der kan på laboratoriet analyseres for koncentrationen af klorid. Kon-
duktivitet er den hyppigst forekomne indikator af saltvandspåvirkningen i 
ODA. I 2020 er der dog indført kloridanalyser af de fleste prøver indsamlet 
på havnære stationer. 

Konduktivitetsværdier for upåvirkede prøver ligger typisk mellem 20 og 90. 
Havvand i danske farvande har en konduktivitet mellem 700 og 5200 mS/m 
(ved et vandtemperaturspænd på 0-25 °C) alt efter hvad blandingsforholdet 
er imellem ferskvand fra land, Østersøvand med lav saltholdighed/konduk-
tivitet og Nordsøvand med høj saltholdighed/konduktivitet (Pers. Kom. Jens 
Würgler Hansen, Aarhus Universitet). 

Der er lavet en sammenstilling af samhørende TN- (parallelt analyseret for 
TP) og konduktivitetsmålinger ved 58 nedstrøms målestationer for 2019 (Ta-
bel 1). Otte stationer har en konduktivitetsmåling for hver TN-måling. For 19 
stationer er der ingen konduktivitetsmålinger. For 31 stationer er der >0 kon-
duktivitetsmålinger men ikke en for hver TN-måling. Dvs. at på 8, ud af po-
tentielt 58 saltvandspåvirkede stationer, er der konsekvent målt konduktivitet 
ifm. kemiprøvetagningen i 2019. På de resterende stationer kan det ikke i fuldt 
opfang afgøres, om prøver er påvirkede af saltvand. Nogle af målestationerne 
er muligvis ikke i reel risiko for at være saltvandspåvirkede. Der er betydelig 
geografisk forskel på antallet af konduktivitetsmålinger gemt i ODA databa-
sen. Fra ODA# 30xxxxxx til 55xxxxxx som dækker den sydlige del af Jylland, 
Fyn, Nord- og Vestsjælland, er der således ikke gemt/foretaget konduktivi-
tetsmålinger i 2019 (Tabel 1). 

Hvis der anvendes 100 mS/m som grænseværdi, hvilket er samme grænse-
værdi, som fastsætter grænsen mellem ferskvandssøer og brakvandssøer 
(Søndergaard et al. 2018), er der 11 stationer, med konduktivitetsmålinger, der 
overskrider grænseværdien. 
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Tabel 1 Sammenstilling af TN- og konduktivitetsdata for 58 kystnære vandløbsmålestationer. ”Antal TN” og ”konduktivitet” er 

antal prøver/målinger foretaget på stationen i 2019. ”%Konduktivitet” er % af TN-prøver, der har en samhørende konduktivitets-

måling (målt samme sted og samme dag). ”Forkastede %”, er % af konduktivitetsmålinger, der overskrider den valgte grænse-

værdi. 

Lokalitetsnavn ODA# Antal TN Antal konduktivitet %Konduktivitet Forkastede % 

(100 mS/m) 

Klostergrøften 1000315 18 17 94 0 

Knasborg å 2000014 18 17 94 0 

Ryå 6000428 18 18 100 33 

Lindholm å 7000002 16 5 31 0 

Gåser å 7000099 18 17 94 0 

Stae bæk 7000333 18 1 6 0 

Nr. Økse kanal 9000151 11 0 0  

Lund fjordkanal 9000173 18 18 100 0 

Hasseris å 10000017 12 0 0  

Vidkær å 10000029 18 0 0  

Halkær å 10000898 18 18 100 0 

Lerkenfeld å 13000055 21 14 67 0 

Bjørnsholm å 13000065 16 15 94 0 

Stistrup å 13000430 18 0 0  

Villestrup å 15000035 12 0 0  

Vive møllebæk 15000047 21 0 0  

Brødens grøft 15000280 18 17 94 53 

Durup bæk 16000123 20 6 30 0 

Hagensmølle bæk 16000145 18 7 39 0 

Simested å 17000007 16 7 44 0 

Skals å 18000077 18 4 22 0 

Fiskbæk å 19000016 18 8 44 0 

Skive å 20000856 18 18 100 0 

Lyså 21000061 18 13 72 0 

Alling å 21000409 13 11 85 0 

Ringkloster å 21000587 18 13 72 0 

Gudenå 21000467 22 14 64 0 

Tvede å 21005483 18 5 28 0 

Gudenå 21006207 18 13 72 8 

Øster Tørslev å 21006515 18 4 22 0 

Hevring å 23000087 18 17 94 0 

Egå 23000248 17 15 88 13 

Kolå 23000587 18 17 94 0 

Femmøller mølleå 23000994 18 4 22 0 

Grenåen 24000050 12 12 100 17 

Feldbæk 24000061 20 2 10 0 

Venner å 25000087 18 0 0  

Madum å 25003596 18 18 100 0 

Århus å 26000080 22 20 91 5 

Bygholm å 28000051 15 13 87 0 

Rosenvold å 29000232 18 3 17 0 

Hennemølle å 30000052 16 0 0  

Varde Å 31000027 16 0 0  

Fiskbæk 41000014 22 0 0  

Kogsbølle bæk 44000191 18 0 0  

Hattebækken 46000016 18 0 0  

Å å 46000608 18 0 0  

Ejby å (kvl.107) 51000245 18 0 0  

Havelse å 52001022 18 0 0  
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3.3 Identifikation af stuvning på Qh-hydrometristationer 
Ved en del Qh-hydrometristationer beliggende lavt og kystnært kan der ob-
serveres perioder med stuvning. De ses som perioder med pludseligt stigende 
og faldende vandstand, som ikke er associeret med nedbørshændelser. Hvis 
perioder med stuvning identificeres, kan der i databehandlingen korrigeres 
herfor, så der ikke beregnes en for høj vandføring under stuvningen. I Figur 
2 ses et eksempel på 6 stuvninger på 6 dage i Nældevads rende på Lolland. 
Den blå linje er vandstanden i Bandholm havn meget tæt på åens udløb. Det 
ses tydeligt, at når vandstanden i havnen er over ca. 46 cm DVR (Dansk Ver-
tikal Reference), så påvirkes vandstanden i vandløbet. Vandstanden i vandlø-
bet ses i perioderne imellem stuvningerne at være meget stabil, og det er ri-
meligt at antage, at vandføringen igennem den vidste periode er stabil.  

 
I Figur 3 ses en samstilling af vandstande fra Henne Mølleå med udløb i Nord-
søen syd for Ringkøbing fjord og vandstande fra Hvidesande, ca. 35 km nord 
for åens udløb. Det ses, at de to højvander den 27/9 ikke påvirker vandstan-
den i åen. De efterfølgende 5 højvander ses at påvirke vandstanden i åen med 
40-50 cm, mens højvanderne den 1/10 og 2/10 ikke påvirker vandstanden i 
åen.  Tidspunktet af højvandet er lidt forskudt på de to lokaliteter, derfor ses 
toppen i vandløbet at være lidt før toppen i Hvide Sande. Stuvningen skyldes 
en kombination af tidevandet og kraftig vestlig vind der stuver vand ind på 
kysten, og det ser ud til, at effekten af vinden er større ved Henne Mølleå end 
ved Hvidesande, da højvandet i Hvidesande under stuvningsperioden ikke 
er højere end de andre højvander.  

 

Sillebro å 52001041 19 0 0  

Hulbyrenden 54000009 16 0 0  

Tudeå 56000008 18 18 100 44 

Kyllebæk 57000507 18 8 44 38 

Suså 57001169 18 18 100 22 

Hulebæk 60000027 22 0 0  

Landsled grøft 60000212 18 9 50 89 

Tingsted å,4f 61000094 18 8 44 38 

Nældevads å 64000025 22 0 0  

 
Figur 2. Vandstand ved hydrometristation 64000025 Nældevandsrende på Nordlolland og ved den nærliggende Bandholm 

havn hvor åen løber ud. 
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Der findes ikke noget komplet overblik over hvilke stationer, der er stuv-
ningspåvirkede eller omfanget af påvirkningerne.  

Kemiprøver indsamlet i perioder med stuvning vil være påvirkede af stuvnin-
gen. Det anbefales så vidt muligt at undgå kemiprøveindsamling i perioder 
med stuvning. Fx ved at undgå perioder med kraftig pålandsvind eller andre 
forhold, der skaber stuvning ved stationer med kendte stuvningsproblemer. 

3.4 Kontinuerte vandføringsmålinger med doppler-instru-
menter på stuvningspåvirkede stationer 

Der er de senere år flere steder oprettet hydrometrimålestationer, hvor vand-
føringen måles kontinuerligt (typisk hver 5-10 minutter) med dopplerinstru-
menter (Figur 4). For disse stationer måles strømhastigheden i vandløbet og 
det er således direkte observerbart, hvornår vandløbet er påvirket af stuvning. 
Stuvningen ses som perioder med meget lav udadgående strømhastighed el-
ler indadgående strømning. Men man kan godt argumentere for, at fx Gre-
nåen (Figur 4) kort før udløbet i Kattegat er permanent stuvningspåvirket i 
den viste periode. Da der ikke ses en periode med stabil vandføring, men kon-
stante udsving imellem lav vandføring, hvor havvand stuver vandet op i åen 
og høj vandføring, hvor opstuvet vand fra foregående højvande løber til ha-
vet, når stuvningen slipper i den efterfølgende ebbeperiode. 

 
Figur 3. Vandstand i Hvidesande havn og i Henne Mølleå ODA# 30000215 syd for Ringkøbing fjord. 
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Kontinuerte salinitetsmålinger 
Ved enkelte stationer måles der kontinuerligt salinitet (Figur 5). I Figur 5 er 
saliniteten vist for Gudenåen ved udløbet i Randers havn (Figur 6). Det ses 
tydeligt, at vandet ved hydrometristationen meget ofte er en blanding af 
vandløbsvand og havvand (saltvand). Der ses at være ublandet ferskvand i 
de perioder, hvor saliniteten er lavest (tæt på 0). Oceanisk havvand har en 
salinitet omkring 35 ‰. Kemiprøver indsamlet i blandingsvand kan ikke bru-
ges til stoftransportberegninger. 

 

 
Figur 4.  Tredive dages vandføringsmålinger for Grenåen kort før udløbet i Kattegat ved Grenå. Stuvningspåvirkning ses som 

lave (og negative) vandføringer forsaget af højvande i Kattegat (tidevand). Figur fra hydrometri.dk. 

 
Figur 5. Salinitet målt i Gudenåen ved udløbet i Randers fjord. Figur fra hydrometri.dk 
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Strømningsmønsteret er ofte forskelligt på tværs af vandløbstværprofilet i for-
bindelse med stuvninger, således at strømretningen og strømhastigheden 
ikke er ens i hele tværprofilet. På doppler-stationerne måles strømhastighe-
den i et antal celler på tværs af vandløbet (Figur 7). Af disse data kan det ob-
serveres, at strømmen i visse tilfælde kan være indadgående i den ene side, 
mens den er udadgående i den anden side af vandløbet. I disse tilfælde vil det 
være vigtigt at udtage kemiprøver, hvor der er en konstant udadgående 
strøm. Det kan dog generelt ikke anbefales at udtage kemiprøver under for-
hold, hvor der strømmer saltvand ind i den modsatte side af vandløbet.  

 

Figur 6. Placering af doppler-hydrometristation med kontinuert måling af salinitet i Gudenåen ved Randers havn. Foto fra hydro-

metri.dk. 

Figur 7.Strømhastigheder i 5 celler på tværs af vandløb. Gudenåen ved udløb i Randers havn. Figur fra hydrometri.dk.. 
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3.5 Saltvandskile/Haloklin 
Ved havnære hydrometristationer, hvor bunden af vandløbet ligger under 
havniveauet enten permanent, ved højvande eller i stuvningssituationer, er 
der risiko for dannelsen af en saltvandskile/haloklin. Da saltvand er tungere 
end ferskvand, kan saltvand skabe en indadgående strøm i vandløbet langs 
vandløbsbunden. Der sker en opblanding af fersk- og saltvand i grænselaget 
mellem de to vandmasser, hvorved saltvand igen føres nedstrøms i fersk-
vandslaget. På den måde er der hele tiden plads til nyt saltvand langs bunden, 
og processen med indadgående saltvandsstrømning kan derfor fortsætte (Fi-
gur 8). Det betyder, at der skabes en indadgående transport af bundtranspor-
teret og suspenderet materiale langs bunden i den nederste del af vandløbet, 
hvor saltkilen findes. I den frit strømmende del af vandløbet vil bundtrans-
porten være udadgående. Der hvor de to strømninger mødes, opstår der et 
såkaldt turbiditetsmaksimum, et område med høj koncentration af suspende-
ret stof, da der transporteres stof mod dette punkt fra begge sider (Eisma, 
1993; Renton, 1994).  

  
Saltvandskilen vil influere kemiprøvetagningen specielt for de partikel-
bundne fraktioner af N og P og suspenderet stof. Partikler, der ikke er i kon-
stant suspension, resuspenderes nu og da fra bunden. Resuspensionen afhæn-
ger af strømhastigheden/turbulensen ved bunden, som vil være nedsat et 
stykke opstrøms for saltvandskilen (i stuvningszonen) samt nedsat og indad-
rettet under saltvandskilen. Derfor vil koncentrationerne være lavere, end i 
frit strømmende vandløb, på opstrøms sider af turbiditetsmaksimum. Kon-

Figur 8. Skitser af saltkile/halok-

lin (Saltwater wedge) hvor salt-

vand og ferskvand mødes. Ne-

derst ses turbiditetsmaksimum 

som høj tæthed af partikler (su-

spenderet stof) omkring ”Null Po-

int”, hvor ferskvands- og salt-

vandsstrømningerne mødes ved 

bunden. Figurer fra (øverst) geo-

caching.com og (nederst) com-

mons.wikimedia.org. 



 

14 

centrationsforskellen vil bl.a. afhænge af, hvor stor en andel af det suspende-
rede materiale, der består af suspenderet bundmateriale. Koncentrationen er 
højere i turbiditetsmaksimum end op- og nedstrøms herfor. 

Over saltvandskilen vil også koncentrationen af de opløste fraktioner af N og 
P være influeret af stuvningen, da der her vil være blandet saltvand i det 
ferskvandlag (brakvandslag), der strømmer over saltvandskilden. 

Saltvandskiler forekommer i danske vandløb. I ODA kan der under feltmå-
linger/konduktivitet findes kommentarer fra feltfolk om ”Haloklin” på den 
pågældende station den pågældende dag. De komplicerede dynamiske for-
hold omkring turbiditetsmaksimumet i den nedre del af Varde å og den nord-
lige del af Ho bugt er beskrevet i Bartholdy, 1980. Her ses det, at turbiditets-
maksimumet kan bevæge sig >3km op i åløbet ved højvande. 

 Det kan ikke anbefales, at udtage kemiprøver imens en station er influeret af 
en saltvandskile. Det anbefales, at der i tvivlstilfælde foretages konduktivi-
tetsmåling ved bunden af vandløbet for at afklare, om der er en saltvandskile 
i vandløbet. 

3.6 Omsætning og aflejring i stillestående stuvningsvand 
Ved stuvning nedsættes strømhastigheden, så vandets opholdstid i vandløbet 
forøges. Derved vil der ske en øget biologisk omsætning af næringsstoffer i 
vandløbsvandet i stuvningsperioden. Omsætningen vil være afhængig af, 
hvor længe vandet er stuvet op. Omsætningen kan få næringsstofkoncentra-
tionen til at falde og kan føre til, at opløste næringsstoffer omdannes til orga-
nisk bundne næringsstoffer via optag i flora, som det sker i søer. I den ned-
satte strømhastighed vil en del af de suspenderede partikler falde ud af su-
spension og aflejres på bunden. Derfor vil koncentrationen af suspenderet stof 
og partikelbundne næringsstoffer ofte være lav i stuvningsvand. Materiale af-
lejret i selve vandløbet vil almindeligvis resuspenderes, når stuvningen slip-
per, og samtidigt vil der ofte være en ekstra høj strømhastighed på dette tids-
punkt, da stuvningsvandet nu atter kan løbe videre nedstrøms. Disse to pro-
cesser vil ofte føre til en høj koncentration af suspenderet stof og partikel-
bundne næringsstoffer imens en stuvning slipper. I tilfælde hvor der under 
stuvning oversvømmes betydelige engarealer, vil en stor del af dette materi-
ale aflejres permanent i engarealernes vegetation. 

Ved kortvarige stuvninger, fx en dag, vurderes det, at problemet med omsæt-
ning af næringsstoffer er lille. Derimod er påvirkningen af koncentrationer af 
suspenderet stof og partikelbundne næringsstoffer igennem aflejring og resu-
spension mere momentan og vil have indflydelse også ved kortere stuvnin-
ger. Størrelsen af den resuspensionspuls, der kan komme, når stuvningen 
slipper, afhænger af mængden af aflejret stof og derfor af længden af stuv-
ningsperioden. Stuvningsperioden er oftest ikke ret lang og relaterer sig til 
tidevand eller vindstuvninger på kysten. Nogen steder kan stuvningen dog 
godt strække sig over flere dage, fx som følge af lukkede sluser langs vadeha-
vet med opstuvet bagvand til følge. 

Der er for pumpestationer mange eksempler på, at fx NO3-koncentrationen 
bliver meget lav i tørre perioder, hvor der ikke pumpes og vandet derfor står 
stille i afvandingskanalerne (https://odaforalle.au.dk/). Derved kan nitrat nå 
at blive omsat, inden vandet pumpes ud i havet. Den samme proces sker i 
stuvede vandløb, men i mindre tydelig grad.  
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3.7 Klorid målinger  
Der er i 2020 foretaget kloridmålinger i vandkemiprøverne ved de fleste statio-
ner i Tabel 1. Målingerne fremgår af Tabel 2. Koncentrationer af klorid for ferskt 
vandløbsvand ligger typisk imellem 10 og 70 mg Cl/L. Der er i det følgende 
anvendt en grænseværdi på 100 mg Cl/L for, om en prøve indeholder saltvand. 
Dette er ikke en officiel grænseværdi, men en værdi sat ud fra de målte værdier 
i nærværende datasæt. Der ses generelt forholdsvis høje kloridkoncentrationer 
i længere perioder (nogle steder næsten hele tiden) ved pumpestationer enten 
pga. indsivning af saltvand eller pga. indløb af saltvand igennem utætte sluser 
eller som følge af en kombination af de to processer. Prøvetagningen foregår 
typisk lige ved pumpestationen, hvorfor indtrængning af saltvand igennem en 
sluse vil være mere synlig ved målestationen end i resten af kanalsystemet bag 
inddæmningen. Der ses ved mange pumpestationer højere kloridkoncentratio-
ner i perioder med lav afstrømning end ved høj afstrømning. Ved andre statio-
ner (ikke pumpestationer) ses tilstedeværelsen af saltvand oftest som høje klo-
rid koncentrationer imellem lave koncentrationer for ferskvand, da indtræng-
ningen af saltvand her sker episodisk.  

Tabel 2. Sammenstilling af kloriddata målt i 2020 for 58 havnære vandløbsstationer. 

Analyse af hvor stor en procent del af kloridprøverne, der indikere at prøven indeholder 

saltvand, ved at have en koncentration over 100 mg Cl/L.   

Lokalitetsnavn ODA# Antal Cl- Antal over 

100 mgCl/L 

Forkastede % 

(100 mgCl/L) 

Klostergrøften 1000315 18 0 0 

Knasborg å 2000014 17 0 0 

Ryå 6000428 16 12 75 

Lindholm å 7000002 15 1 7 

Gåser å 7000099 18 0 0 

Stae bæk 7000333 18 0 0 

Nr. Økse kanal 9000151 12 12 100 

Lund fjordkanal 9000173 5 2 40 

Hasseris å 10000017 9 0 0 

Vidkær å 10000029 18 0 0 

Halkær å 10000898 18 0 0 

Lerkenfeld å 13000055 17 0 0 

Bjørnsholm å 13000065 15 0 0 

Stistrup å 13000430 17 0 0 

Villestrup å 15000035 11 0 0 

Vive møllebæk 15000047 18 0 0 

Brødens grøft 15000280 18 11 61 

Durup bæk 16000123 7 1 14 

Hagensmølle bæk 16000145 6 0 0 

Simested å 17000007 0 0  

Skals å 18000077 0 0  

Fiskbæk å 19000016 0 0  

Skive å 20000856 18 0 0 

Lyså 21000061 0 0  

Alling å 21000409 17 0 0 

Ringkloster å 21000587 0 0  

Gudenå 21000467 9 0 0 

Tvede å 21005483 0 0  

Gudenå 21006207 16 1 6 

Øster Tørslev å 21006515 0 0  

Hevring å 23000087 18 0 0 

Egå 23000248 17 0 0 
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Der ses overskridelser af grænseværdien på 100 mg Cl/l for 15 af de 58 stati-
oner i Tabel 2, svarende til ca. 26 % af stationerne. For 6 af de 58 stationer er 
der ikke målt kloridkoncentrationer. For langt de fleste vandløbsstationer 
hvor der ses høje konduktivitetsværdier i Tabel 1, ses der også en høj klorid-
koncentration (Tabel 2). Målingerne er dog ikke foretaget samtidigt og derfor 
kan der ikke forventes fuld overensstemmelse.  

 

Kolå 23000587 18 0 0 

Femmøller mølleå 23000994 2 0 0 

Grenåen 24000050 19 6 32 

Feldbæk 24000061 0 0  

Venner å 25000087 18 0 0 

Madum å 25003596 18 0 0 

Århus å 26000080 18 3 17 

Bygholm å 28000051 13 0 0 

Rosenvold å 29000232 6 0 0 

Hennemølle å 30000052 16 0 0 

Varde Å 31000027 0 0  

Fiskbæk 41000014 16 0 0 

Kogsbølle bæk 44000191 9 0 0 

Hattebækken 46000016 8 0 0 

Å å 46000608 9 0 0 

Ejby å (kvl.107) 51000245 0 0  

Havelse å 52001022 17 0 0 

Sillebro å 52001041 17 0 0 

Hulbyrenden 54000009 15 5 33 

Tudeå 56000008 17 12 71 

Kyllebæk 57000507 16 4 25 

Suså 57001169 18 12 67 

Hulebæk 60000027 17 6 35 

Landsled grøft 60000212 17 7 41 

Tingsted å,4f 61000094 4 0 0 

Nældevads å 64000025 18 0 0 
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4 Konklusioner og Anbefalinger 

4.1 Konklusioner 
Det blev vurderet, at det generelt ikke kan bestemmes, om TN-koncentrati-
onsmålingerne på stuvningspåvirkede målestationer er påvirkede af stuvnin-
gen ved at sammenligne med TN-koncentrationsmålinger på opstrøms belig-
gende målestationer (afsnit 3.1). 

Det kan ud fra målinger af konduktivitet, klorid og salinitet konkluderes, at 
en del målestationer indimellem er påvirkede af saltvand. 

Ved analyse af Qh-sammenhænge kan det konkluderes, at en del målestatio-
ner er stuvningspåvirkede. 

4.2 Anbefalinger 
Det anbefales, at der ikke indsamles kemiprøver i stillestående stuvnings-
vand. 

Det anbefales, at der ikke udtages kemiprøver imens en station er influeret af 
en saltvandskile. Det anbefales, at der i tvivlstilfælde foretages en kondukti-
vitets-/salinitetsmåling ved bunden af vandløbet for at afklare, om der er en 
saltvandskile. 

Det anbefales, at der ved kystnære stationer altid foretages en konduktivitets-
/salinitetsmåling igennem hele vandsøjlen inden indsamling af kemiprøver. 
Hvis der er saltvand tilstede anbefales det, at man undlader at indsamle ke-
miprøven eller mærker analyserne fra prøven, så de ikke anvendes i stoftrans-
portberegninger i ODA. 

Det anbefales, så vidt muligt, at undgå kemiprøveindsamling i perioder med 
stuvning. Fx ved at undgå perioder med kraftig pålandsvind og forhøjet 
vandstand i havet ved stationer med kendte stuvningsproblemer. 

De lokale forhold ved den enkelte målestation bør undersøges grundigt i for-
bindelse med planlægning af prøvetagningen, så det undgås, at der tages prø-
ver i stuvningspåvirkede situationer. Hvis stuvninger ikke kan undgås, kan 
prøvetagningen evt. foretages længere opstrøms i vandløbet. Miljøstyrelsen 
har i samarbejde med FDC, bl.a. på baggrund af det foreliggende datagrund-
lag, udpeget en række stationer, hvor kemiprøvetagningen er flyttet og nu 
samt fremover fortages opstrøms for hydrometristationen, for at minimere ri-
sikoen for saltvandspåvirkning.  
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