
NOVANA
sø overvågning



Overvågning - lidt historik

1989: National overvågning af vandmiljøet starter. 37 søer overvåges.

• Formålet er at følge udviklingen  i udledningen af næringsstoffer til 
vandmiljøet og registrere de økologiske effekter af den 
reducerede udledning (Vandmiljøplanen 1987) 

• Programmet er et supplement til det tilsyn amterne fører fx i 
henhold til miljøbeskyttelsesloven og regionplanlægning



Overvågning - lidt historik

1998 NOVA: 31 søer undersøges intensivt

• Ca. 200 søer indgår i et ekstensivt program (frivilligt)

• Tungmetaller og MFS indgår i overvågningen 

• Det primære formål er stadig at dokumentere effekterne af de 
reguleringer og investeringer der politisk er besluttet 

• Programmet er stadig tænkt som et supplement til det tilsyn amterne 
fører



2004 NOVANA
Formål:

• Følge tilstanden af vandmiljø og natur og de væsentligste 
påvirkninger

• Beskrive forureningskilder og andre væsentlige påvirkninger og 
deres effekt på vandmiljø og terrestrisk natur

• Overordnet dokumentere effekten af nationale natur- og 
miljøhandlingsplaner og vurdere om miljø- og naturkvaliteten 
opfylder de politiske mål og om udviklingen går i den rigtige retning



2004 NOVANA

• Natur inddrages. På søer kommer bl.a. fugle og padder til
• Forpligtelser i forhold til VRD, habitatdirektiv, ny lovgivning etc. 

Indarbejdes
• Antallet af intensive søer reduceres til 23
• Til gengæld kommer der søer, som undersøges efter et ekstensivt 

program: Ekstensiv 1, 2 og 3 søer
• Stadig et regionalt søtilsyn



Ekstensiv 1 søer: I alt på landsplan ca. 200
• 7 tilsyn / år samt vegetation, bunddyr og fisk
• Undersøges hver 3. år

Ekstensiv 2 søer: I alt på landsplan ca. 400
• 5 tilsyn / år samt vegetation
• Undersøges hver 6. år

Ekstensiv 3 søer: I alt på landsplan ca. 450
• 1 tilsyn / år samt vegetation og padder
• Undersøges hver 6. år



Nuværende søovervågning

• Intensive søer: 19/år (heraf 5 i MCR)    
• Ekstensiv 1 søer: 204 i alt: 68/år (heraf 46 i MCR – ca. 15/år)
• Devano søer: 40/år (heraf 6–7/år i MCR)

• Ca. ¼ af NOVANA søerne ligger i MCR’s område

Vandplan søer i MC Roskilde: Ca. 190

Overvågningsprogrammet er under revision !



Ændringer i rapportering

1989-2003: Årlige sørapporter for hver enkelt overvågningssø

2004: Indikatorrapport

2005- : DMU årlig rapport



Nuværende overvågningsprogram

Godt til at beskrive:

• Udviklingstendenser på landsplan (statistik)    
• År til år variationer 
• Effekter af fx klimaændringer 
• Opsætning af modeller



Nuværende overvågningsprogram

Ikke godt til at beskrive:

• Årsager til evt. dårlig tilstand (fx intern belastning)    
• Ekstern belastning
• Biologisk ubalance 
• Indsatsbehov



Problemer i forhold til Vandplan

For mange af MCR’s søer gælder:

• Manglende eller for gamle data til at beskrive den nuværende 
tilstand

• Belastningen er dårligt kendt



Nyt overvågningsprogram 2010

• opfylde Danmarks forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen og 
national lovgivning om overvågning af natur, vandmiljø, luftkvalitet 
og skov

• understøtte den statslige forvaltning, herunder dokumentation af 
effekten og opfyldelsen af mål for nationale vandmiljø- og 
naturhandlingsplaner, herunder vand- og naturplaner efter 
Miljømålsloven og tiltag på landbrugsområdet samt det 
landsdækkende luftkvalitetsmåleprogram

• prioriteret opfyldelse af Danmarks forpligtelser i henhold 
internationale konventioner om natur, vandmiljø og luftkvalitet i byer



Nuværende overvågning - Arresø

• Vandkemi og profilmålinger (19 x årligt)
• Plankton (12 x årligt)
• Bundfauna (hver 2. år)
• Vegetation (hver 2. år)
• Fisk (hver 6. år)
• Sediment (hver 6. år)
• Stoftransport. Vandkemi i til- og afløb (26 x årligt)



Arresø

Opland: 
215 km2

Belastning:
7-12 ton P/år
Gns. Ca. 9 ton
I 1980’erne 25-30 ton
Ca. 50% fra spildevand










	NOVANA�sø overvågning��

