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gaard2, Carl Christian Hoffmann2  

1Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 
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Fagfællebedømt af Goswin Heckrath og Mette Balslev Greve, Institut for Agroøkologi, AU samt 
Hans Estrup Andersen, Institut for Bioscience, AU. 
 

Baggrund 
Landbrugsstyrelsen (LBST) har d. 02.07.2020 fremsendt en bestilling til DCA – Nationalt Center for Fødevarer 

og Jordbrug, vedrørende et nyt potentialekort indeholdende et forbedret ådals-tema. Kortet skal inkludere 

kulstofrige jorder (OC >6%) uden for ådalene, der sammenhængende er større end 5 ha i den ikke-egnede 

kategori. Disse jorde skal således være markeret med rødt (den ikke egnede kategori) på potentialekortet og 

have samme klassifikation, men arealerne skal markeres med en ekstra attribut, så de kan identificeres som 

kulstofrig jord uden for ådalene.  

Potentialekortet skal bygger på de samme kategorier som det foregående potentialekort. Kortet skal dermed 

”ligne” det tidligere potentialekort, således at det let kan inkorporeres i IT-opsætningen i Landbrugsstyrelsen. 

I tillæg hertil ønskes en analyse af, hvor mange ha der yderligere klassificeres som ikke egnet, hvis grænsen 

sættes ned til 1, 2, 3, eller 4 ha.  Yderligere vil LBST gerne vide, hvor mange ha der bliver føjet til 

potentialekortet, hvis grænsen sættes op til 10 ha. 

I leveringen bedes der desuden om en beskrivelse af den valgte metode til udvælgelse af ådale, samt en 

beskrivelse af kortes usikkerheder, altså hvor præcis arealudpegningerne vurderes at være. Ydermere, bedes 

det fremgå, hvis der er særlige regionelle udfordringer, som LBST skal tage højde for disse usikkerheder. 

 

Om potentialekortet 

Potentialekortet indgår som et udpegningsgrundlag for minivådområdeordningen, hvori oplandskonsulenter 

kan identificere egnede arealer til anlæggelse af minivådområder. Oplandskonsulenterne foretager derefter 

lokale vurderinger, herunder identificering af drænopland og udtager eventuelle drænvandsprøver. Herefter 

sendes en ansøgning til de kommunale myndigheder, der screener for om placeringen er i 

overensstemmelse med relevant lovgivning. 
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Lavbund i ådale klassificeres som ikke egnede fordi det vurderes, at minivådområder ikke er egnede her, og 

at vådområde- eller lavbundsprojekter oftest vil være bedre virkemidler. For at sikre koordinationen med 

traditionelle vådområdeprojekter ønskes det direkte opland til lavbund i ådalene afgrænset som betinget 

egnet/betinget potentielt egnet. I forlængelse af AU’s egne bemærkninger til potentialekortet for 2019, 

ønskes et andet tema for lavbund i ådale. Denne kategori mærkes på potentialekortet som ”ikke egnet”.  

Potentialekortet videreudvikles på baggrund af 2019 versionen, således anvendes det udvidet 

lavbundstema der også blev brugt i den oprindelige version fra 2017. Kriterier for hvilket tema der anvendes 

afhænger af sammenfald med andre data der karakteriserer vådbundsarealer. Der tages udgangspunkt i 

det nye GeoDanmark vandløbstema. Disse skal før brug bearbejdes med reduktion og gøres 

sammenhængende for at kunne opfylde kravene til metoden til afgrænsning af ådalen og derved til 

udarbejdning af potentialekortet. Metoden til udpegning at ådale er den samme som blev brugt i 2019 

versionen. Denne metode benytter vandløbstemaet som input, og da GeoDanmark vandløbstemaet 

indeholder flere mindre vandløb udpeges der også flere sideådale både i højbunden og lavbunden. 

Metodens resultater testes mod udvalgte vandløbsstrækninger, hvor Bioscience har konkrete observationer 

at teste modellen op mod. Metoden testes mod tilgængelige satellit billeder og anden tilgængelig areal 

information.  Metoden tilpasses ud fra testresultaterne og der udarbejdes et opdateret potentialekort. 

 

Projekt organisering og forløb 

Opdatering af potentialekortet er sket i et samarbejde mellem udvalgte eksperter fra Institut fra Bioscience, 

AU: Carl Christian Hofmann (seniorforsker), Brian Kronvang (professor), Ane Kjeldgaard (Gis teknikker), Jesper 

Bladt (seniorrådgiver), Lars Dalby (forsker) og fra Institut for Agroøkologi:  Gasper Laurent Sechu (ph.d.-

studerende), Eva O. Bach (Gis teknikker), Mogens H. Greve (sektionsleder) og Christen Duus Børgesen 

(seniorforsker og projektleder på opgaven). Denne gruppe kaldes herefter projektgruppen.  Fra DCA er 

projektet blevet fulgt af Lene Hegelund (specialkonsulent) og fra DCE af Signe Jung-Madsen (chefkonsulent). 

Der er aftalt en fagfællebedømmelse af seniorforsker Hans Estrup Andersen (BIOS, AU) og ved seniorforsker 

Goswin Heckrath (AGRO, AU). Efter revision februar 2021 af kortet, dataer og gis scripts endnu en gang  

blevet grundigt fagfællebedømt denne gang ved uafhængig GIS medarbejder Mette Balslev Greve (AGRO, 

AU). 

Der er i løbet af projektet afholdt møder i projektgruppen hvor metoder og resultater har været præsenteret 

og drøftet. Desuden har der været afholdt en ekskursion til lokaliteter i udvalgte områder i Midt- og Vest-

Jylland. Områderne er blevet inspiceret og de tidligere versioner af potentialekortet, samt andre korttemaer 

har været sammenholdt med faktiske de forhold.  

I løbet af projektet har der været rundsendt forskellige versioner af kortet til projektgruppen, som har haft 

mulighed for kommentering og forslag til forbedringer.  
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I projektforløbet er der kommet forslag fra Landbrugsstyrelsen til forskellige arealgrænser for hvor store 

sammenhængende arealer der er karakteriseret med et kulstof indhold på >6% som der skal medtages som 

ikke egnede arealer.  Dette har ikke udvidet opgaven i forhold til opgavens omfang men udskudt 

beslutningen hvor arealgrænsen er blevet fastlagt.  Det er desuden i forbindelse med projektforløbet aftalt 

med Landbrugsstyrelsen at skovvandløb nu inkluderes i kortlægningen for 2020. 

Medio november 2020 er der afholdt et statusmøde mellem Landbrugsstyrelsen, repræsentanter fra 

Miljøstyrelsen, DCA, DCE og projektgruppen. Her blev forløbige resultater og kort præsenteret, og det blev 

besluttet at anvende en arealgrænse på 3 ha for kulstofrig jord (OC >6%) uden for ådale. Arealgrænsen på 3 

ha er fastsat på baggrund af anbefalinger fra AU med henblik på at give størst mulig sikkerhed ift. udpegning 

af denne arealtype. 

Besvarelse 
 

Teknisk beskrivelse af potentialekortet 2020 
Potentialekortet for minivådområder anvendes af Landbrugsstyrelsen som et administrativt kortgrundlag i 

minivådområdeordningen. Potentialekortet kan bidrage til at prioritere ansøgninger i områder, hvor 

konstruerede minivådområder kan placeres. Det forudsættes som udgangspunkt for en ansøgning om 

etablering af et konstrueret minivådområde, at oplandet til minivådområdet (dvs. de landbrugsarealer der 

afvander til minivådområdet) er drænet og derved kan føde minivådområdet med drænvand fra oplandet.  

Det oprindelige potentialekort fra marts 2017 (Kjærgaard et al., 2017) er opdateret med drænkortet i april 

2018 (Børgesen et al., 2018) og opdateret igen i 2019 (Børgesen et al., 2019) med bl.a. en ny metode til 

ådals-udpegning. Udarbejdelsen af potentialekortet for 2020 er som tidligere versioner baseret på at 

anvende forskellige korttema lag.  Ved brug af et beslutningstræ kortlægges landet i en række klasser for 

egnethed som både oplandsareal for et minivådområde og til placeringen af minivådområdet. Kvaliteten af 

en sådan kortlægning afhænger af både beslutningstræet, men i høj grad også af de anvendte korttemaers 

kvalitet og præcision, dvs. usikkerheden ved kort-temaerne. Med de forskellige versioner af potentialekortet 

er de bagved liggende korttemaer og beslutningstræet blevet ændret.  

Med den nye ønsker i bestillingen er der lavet et nyt beslutningstræ jf. figur 1. Her er der tilføjet en ny klasse 

bestående af jorde med mere end 6% indhold af organisk kulstof beliggende udenfor ådalen (Kulstof >6% 

uden for ådalen) sammenlignet med 2019 versionen.  Desuden er der i klassen ’Lavbund i ådal’ nu inkluderet 

arealer med mere end 6% kulstof, der støder op til lavbund i ådalen.  
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Figur 1. Beslutningstræ anvendt til klassifikation af arealer i potentialekortet. Røde områder er ikke egnede 
areal. Klassifikationen opdeler højbunden i forhold til egnethed som opland. Der skelnes mellem >12% ler i 
underjorden (C eller D horisonten), hvor alle marker antages at være drænet. Her skelnes mellem hvorvidt de 
er opland til lavbund i ådal og ikke opland. For jorde med et lerindhold <12% ler i underjorden opdeles igen 
hvorvidt de afvander til lavbund i ådalen. Her skelnes mellem sandsynligheden for dræning ifølge Møller et 
al., 2018. Klasserne er beskrevet i Tabel 1.  
 
 
 

Opdaterede kort temaer 
Input data  

• Ler-procent-data: Clay (raster 30,4* 30,4 meter) - Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

• Drænkort (raster 30,4 * 30,4 meter) – Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

• Kulstof (raster 30,4 * 30,4 meter) – Tekstur 2014. Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

• Landskabselementer (vektor) – Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

• Georegioner (vektor) – Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

• Udvidet lavbund (vektor) – Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

• Højdemodel: DHyM/Rain (raster 1,6* 1,6 meter) - hydrologisk højdemodel downloadet fra kortforsy-

ningen http://kortforsyningen.dk/content/hoejdemodel-nu-med-vand 

• Oprensede GeoDanmark-vandløb (vektor) – Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. Se bilag 1 

 
Opdateringer 

1. Tidligere versioner af potentialekortet har haft en cellestørrelse på 30.4*30.4 meter. Det nye potentia-

lekort er lavet med en cellestørrelse på 10*10 meter. Dette er valgt, da nogle af de udvalgte data der 

indgår i analysen omkring ådalene, er af en præcision, der kan understøtte større detaljegrad end 

30.4 meter. Herved opnås et mere detaljeret kort i og omkring ådalene for disse data. 

http://kortforsyningen.dk/content/hoejdemodel-nu-med-vand
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2. Der er benyttet et andet vandløbstema til udpegning af ådale end tidligere. Dette nye vandløbstema 

indeholder flere sidevandløb og information om vandløbstypen. Informationerne i vandløbstemaet 

indeholder også informationer om hvorvidt vandløbet er rørlagt. Informationen bruges til at filtrere 

rørlagte vandløb fra vandløbstemaet inden ådals-udpegningen gennemføres. Metoden til ådals-

udpegning er den samme som anvendt i 2019-versionen af potentialekortet (Børgesen et al. 2019).  

3. Der er anvendt en ny metode til udpegning af opland til lavbund i ådal. Det nye er, at Tool’et i 

ArcMap softwaren   Deranged Terrain with Unknown Sink Location and No Filling fra toolboksen “Arc 

Hydro tools Pro”1 bruges til at generere flow directions-temaet. Se bilag 2. 

4. For at inkluderer jorde med >6% C (kulstof ) som ikke egnede områder (jf. figur 1) og tabel 1 er der 

indhentet information om kulstofrige jorde (C indhold > 6%, Tekstur 2014 temaet) uden for ådal med 

et sammenhængende areal > 3ha. Derudover inkluderes kulstofrige jorde, der grænser op til lav-

bund i ådal. Kulstofrige jorde har deres egen kode (jf. tabel 2) og indgår i klassen ”Ikke egnet” (tabel 

1) sammen med lavbund i ådal (røde områder på kortet). 

5. I potentialekortet har der for lavbund i ådal tidligere været to størrelses-betingelser for et sammen-

hængende areal for at arealet blev betegnet som ikke egnet. Arealet skulle være større end 3 ha og 

bredden skulle være større end 100 meter. Bredde-kriteriet på 100 meter er med denne opdatering 

fjernet, så smalle lavbundsområder nu også indgår i potentialekortet. 

6. I tidligere versioner af potentialekortet (2017 og 2019 versionerne) har der været små områder inden 

i lavbundsarealerne, der ikke har opfyldt kriterierne og derved ikke var klassificeret som lavbund, se 

figur 2. Disse områder kan være opstået pga. usikkerheder i input data. I det opdaterede kort er der 

foretaget en ”lapning” af huller der er mindre end 1ha, se figur 2 og 3. Det samme er foretaget for 

arealer med kulstofrige jorde uden for ådalene.  

o Områder imellem lavbund i ådal og kulstofrige jorde, der er mindre end 1 ha udfyldes efter 

samme princip. I dette tilfælde tildeles koden for kulstofrige jorde. 

7. Der er implementeret en ny metode til at definere et areal som sammenhængende. Som det frem-

går af figur 4 kan der være meget smalle områder der er sammenhængende. Områderne ses tyde-

ligt som sammenhængende i vektordata, men tidligere var det kun rasterceller (10 m x 10 kvadrati-

ske celler) med en fælles side, der blev opfattet som sammenhængende. Med den nye metode bli-

ver celler med fælles hjørner også opfattet som sammenhængende. Denne nye metode benyttes 

både for arealer med lavbund i ådal og arealer med kulstofrige jorde. 

                                                      
 
 
1 Arc Hydro data model and tools https://www.esri.com/library/fliers/pdfs/archydro.pdf  
 

https://www.esri.com/library/fliers/pdfs/archydro.pdf
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8. Det er det samme lavbunds tema (udvidet lavbund) der er benyttet i denne kortlægning som i det 

tidligere potentialkort fra 2017 Kjærgård et al., 2017. I 2019 versionen af potentialekortet anvendtes 

temaet fra lavbundskortlægning 1981-1984 jf. Børgesen et al., 2019. 

9. I lighed med tidligere udgaver af potentialekortet, ekskluderes nogle lavbunds områder fra kortlæg-

ningen på baggrund af landskabselementer (post glaciale sedimenter, herunder litorina og marsk) 

og georegioner. De ekskluderede arealer ses i Figur 8. Disse er ekskluderet da lavbundsområder her 

er meget forskellig fra lavbundsarealer i øvrigt, da der her er tale om lavbundsarealer med dræn 

overvejende som gravede grøfter og kanaler.  

 

 
Tabel 1 Klassificering af arealers egnethed til etablering af et minivådområde 

Klassifikation Kriterie for klasse 

Egnet areal Arealer med >12% ler i C- eller D-horisonten der ikke er direkte opland til lavbund i ådal 

Betinget egnet areal Arealer med >12% ler i C- eller D-horisonten der er direkte opland til lavbund i ådal 

Potentielt egnet areal Areal med <12% ler i C- eller D-horisonten der ikke er direkte opland til lavbund i ådal 

  Dræn klassificerede arealer med <12% ler i C- eller D-horisonten der ikke er direkte opland til lavbund i ådal 

  Areal med <12% ler i C- eller D-horisonten der er direkte opland til lavbund i ådal 

  Dræn klassificerede arealer med <12% ler i C- eller D-horisonten der er direkte opland til lavbund i ådal 

  Inddæmmede tørlagte arealer 

Ikke egnet areal Lavbund i ådal 

  Kulstofrige jorde, kulstof > 6% 
 
 

  
Figur 2. Lavbund (rød) med huller Figur 3. Lavbund (rød) efter udfyldning af huller 
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Figur 4. Udvidet lavbund (vektor og raster) 
 
 
 
Tabel 2, Koder brugt i det opdaterede kort 

Kode Beskrivelse potentialekort Dræn-klassificering 
1000 Ler-procent <= 12 Ikke dræn-klassificeret 
1001 Ler-procent <= 12 og opland til lavbund i ådal Ikke dræn-klassificeret 
1003 Ler-procent <= 12 og tørlagt inddæmmet areal Ikke dræn-klassificeret 
1010 Ler-procent <= 12 og lavbund i ådal Ikke dræn-klassificeret 
1020 Ler-procent <= 12 og kulstofrige jorde*** Ikke dræn-klassificeret 

1021 
Ler-procent <= 12, opland til lavbund I ådal og kulstofrige 
jorde*** Ikke dræn-klassificeret 

1200 Ler-procent > 12* Ikke dræn-klassificeret 
1201 Ler-procent > 12* og opland til lavbund i ådal Ikke dræn-klassificeret 
1203 Ler-procent > 12* og tørlagt inddæmmet areal Ikke dræn-klassificeret 
1210 Ler-procent > 12* og lavbund i ådal Ikke dræn-klassificeret 
1220 Ler-procent > 12* og kulstofrige jorde*** Ikke dræn-klassificeret 

1221 
Ler-procent > 12*, opland til lavbund I ådal og kulstofrige 
jorde*** Ikke dræn-klassificeret 

1300 Ler-procent > 12** Ikke dræn-klassificeret 
1301 Ler-procent > 12** og opland til lavbund i ådal Ikke dræn-klassificeret 
1303 Ler-procent > 12** og tørlagt inddæmmet areal Ikke dræn-klassificeret 
1310 Ler-procent > 12** og lavbund i ådal Ikke dræn-klassificeret 
1320 Ler-procent > 12** og kulstofrige jorde*** Ikke dræn-klassificeret 

1321 
Ler-procent > 12**, opland til lavbund I ådal og kulstofrige 
jorde*** Ikke dræn-klassificeret 

11000 Ler-procent <= 12 Drænet 
11001 Ler-procent <= 12 og opland til lavbund i ådal Drænet 
11003 Ler-procent <= 12 og tørlagt inddæmmet areal Drænet 
11010 Ler-procent <= 12 og lavbund i ådal Drænet 
11020 Ler-procent <= 12 og kulstofrige jorde*** Drænet 

11021 
Ler-procent <= 12, opland til lavbund I ådal og kulstofrige 
jorde*** Drænet 

11200 Ler-procent > 12* Drænet 
11201 Ler-procent > 12* og opland til lavbund i ådal Drænet 
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11203 Ler-procent > 12* og tørlagt inddæmmet areal Drænet 
11210 Ler-procent > 12* og lavbund i ådal Drænet 
11220 Ler-procent > 12* og kulstofrige jorde*** Drænet 

11221 
Ler-procent > 12*, opland til lavbund I ådal og kulstofrige 
jorde*** Drænet 

11300 Ler-procent > 12** Drænet 
11301 Ler-procent > 12** og opland til lavbund i ådal Drænet 
11303 Ler-procent > 12** og tørlagt inddæmmet areal Drænet 
11310 Ler-procent > 12** og lavbund i ådal Drænet 
11320 Ler-procent > 12** og kulstofrige jorde*** Drænet 

11321 
Ler-procent > 12**, opland til lavbund I ådal og kulstofrige 
jorde*** Drænet 

21000 Ler-procent <= 12 Ikke drænet 
21001 Ler-procent <= 12 og opland til lavbund i ådal Ikke drænet 
21003 Ler-procent <= 12 og tørlagt inddæmmet areal Ikke drænet 
21010 Ler-procent <= 12 og lavbund i ådal Ikke drænet 
21020 Ler-procent <= 12 og kulstofrige jorde*** Ikke drænet 

21021 
Ler-procent <= 12, opland til lavbund I ådal og kulstofrige 
jorde*** Ikke drænet 

21200 Ler-procent > 12* Ikke drænet 
21201 Ler-procent > 12* og opland til lavbund i ådal Ikke drænet 
21203 Ler-procent > 12* og tørlagt inddæmmet areal Ikke drænet 
21210 Ler-procent > 12* og lavbund i ådal Ikke drænet 
21220 Ler-procent > 12* og kulstofrige jorde Ikke drænet 
21221 Ler-procent > 12*, opland til lavbund I ådal og kulstofrige jorde Ikke drænet 
21300 Ler-procent > 12** Ikke drænet 
21301 Ler-procent > 12** og opland til lavbund i ådal Ikke drænet 
21303 Ler-procent > 12** og tørlagt inddæmmet areal Ikke drænet 
21310 Ler-procent > 12** og lavbund i ådal Ikke drænet 
21320 Ler-procent > 12** og kulstofrige jorde*** Ikke drænet 

21321 
Ler-procent > 12**, opland til lavbund I ådal og kulstofrige 
jorde*** Ikke drænet 

 C-horisonten (60-100 cm)  
 D- horisonten (100-200 cm)  
 * i D-horisonten eller i både D- og C-horisonten  
 ** i C-horisonten men ikke i D-horisonten  
 *** kulstof >6%  

 
 

Figur 5 viser potentialekortet efter opdateringen. På figur 6 og 7 ses et udsnit af potentialekortet fra maj 2019 

med det vandløbstema der blev brugt til ådals udpegningen i 2019 (figur 6) og potentialekortet fra 2020 

med det nye vandløbstema (figur 7). Af figurerne og opgørelsen i Tabel 3 ses, at de røde områder (lavbund i 

ådal og kulstofrige jorde) er blevet større, og at opland til lavbund er blevet mindre (de lyse områder omkring 

lavbund i ådal)  
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Der skal bemærkes at farvekoden for drænede arealer der har <12% ler i underjorden er ændret i forhold til 

2019 kortet. Således er disse nu grønne og gullige (Legenden i figur 7), hvor de var blålige i 2019 kortet jf. 

figur 6. 

 

 
Figur 5. Potentialekortet, version 2020 
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Figur 6. udsnit af Potentialekortet maj 2019 Figur 7. udsnit af Potentialekortet 2020 
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Figur 8. Områder hvor lavbundsarealer er udeladt da disse områder ikke opfylder kriterierne for eksklusion i 
forhold til potentielle områder for placering af minivådområder. Områderne er placeret inden for landskabs-
elementerne der er post glaciale sedimenter herunder litorina og marsk også ud fra hvilken georegioner de 
kan henføres til. 
 
 

Tabel 3 viser arealstørrelserne fordelt på de forskellige klasser og egnethed (se også Tabel 1). Klassen ”Ikke 

egnet” (de røde arealer på kortet) er steget med i alt 155.130 ha, hvoraf de 117.632  ha kommer fra den nye 

klasse, kulstofrige jorde (>6% kulstof), og øvrige 37.498 ha kommer fra lavbund i ådal. Arealet med lavbund i 

ådal er steget fordi det nye vandløbstema indeholder flere sidevandløb (se Figur 6 og 7), og dermed 

udpeges mere ådal. På Figur 7 ses et område med kulstofrige jorde - det nordlige røde område, hvor der ikke 

er vandløb. Disse er i attributen i korttemaet angivet med sign egen klasse. 

Af Tabel 3 ses også, at der med den nye metode til udpegning af opland til lavbund i ådal, klassificeres et 

mindre areal som opland til lavbund i ådal. Dette skyldes både den nye metode for oplandsudpegning men 

også, at den nye arealklasse, kulstofrige jorde (Kulstof > 6%), oftest ligger i opland til lavbund i ådal og 

derved reducerer oplandsarealet. 

Ådalsudpegningen er nu baseret på et langt mere detaljeret vandløbstema (GeoDanmark vandløb jf. pkt. 2 i 

afsnittet Opdateringer og beskrevet i Bilag 1) end tidligere versioner af anvendte vandløbstemaer til ådels 

udpegningen. Det anvendte GeoDanmark vandløbstema inkluderer mange små skovvandløb – som gør at 

udpegningen af ådale også dækker skovområder. Det var ikke muligt inden projektperioden, at udskille 

disse på en måde som ikke ændrede andre forhold omkring kortlægningen – herunder lavbundsarealer der 

var sammenhængende mellem skovområdet og ådalen uden for skoven. Det samme gælder for 
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kulstofholdige jorde der kobler op til lavbundsjorde i skoven. Således kan disse arealer være medtaget som 

potentielt egnede arealer i nærværende kort, men da der er bestemmelser/reguleringer for skove som 

regulerer arealanvendelsen for disse vil denne kortlægning ikke have betydning for anlæggelse af 

minivådområder i skove. 

Oplandsafgrænsninger af oplandet der afvander til lavbund i ådal er nu gennemført med en ny geografisk 

analyse metode jf. Bilag 2. Der er ændret metode til udpegning af opland til lavbund. Oprindeligt blev der 

benyttet tools fra standard toolboxen Hydrology (Kjærgaard et al., 2016).  I den nye udpegning benyttes der 

tools fra toolboxen ArcHydro Tools2. Denne toolbox indeholder flere og mere detaljerede hydrologiske 

tools/modeller, der overordnet er bygget på baggrund af værktøjerne fra standard toolboxen Hydrology. 

ArcHydro Tools er opbygget som ”færdige” datamodeller og har bl.a. indbyggede iterationer, hvor dette 

giver mening, for at få det optimale output. Det er med ArcHydro Tools muligt at  identificere opland til 

lavbund i ådal med større præcision, på baggrund af informationer udelukkende fra højdemodellen og 

lavbund i ådal. I den oprindelige metode indgik informationer om det øvrige overfladevand (søer, vandløb 

og kystlinje), hvilket bevirkede at et større areal blev udpeget.  

Udpegningen af opland til lavbund i ådale baseres i det nye potentialekort på både et nyt ådalstema, et 

opdateret datagrundlag for vandløb, ændringer i afgrænsning af lavbundsarealet med tilknytning af 

organisk jorde (kulstofrige jorde i opland til lavbund i ådal, Tabel 3) samt en ny højdemodel, der alle har 

betydning for hvilke arealer der afvander til lavbunden. Dalbunden afgrænses som i 2019-versionen 

(Børgesen et al., 2019) ved at beregne gennemsnittet af akkumulering af ”Costs” i vådområder, der støder op 

til vandløb, og bruger det som tærsklen for at afgrænse ådalsbunden jf. Sechu et al. (2020).  Derfor er det 

svært at anføre præcist hvorledes kortlægningen af oplandene til lavbund har ændret sig, da det er en 

kombination af flerer faktorer. Der er gjort rede for metoden til ådalsafgrænsningen i Børgesen et al. (2019) 

og opdateret i Sechu et al. (2020).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
 
2 https://www.esri.com/library/fliers/pdfs/archydro.pdf  

https://www.esri.com/library/fliers/pdfs/archydro.pdf
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Tabel 3 Summering af arealet i ha for de forskellige klasser (se Tabel 1) og differencen i forhold til potentiale-
kortet opdateret i 2019. 

  Areal (ha) 

  2020 2019  Difference 

Ler-procent <= 12 1.483.163  1.453.541  29.622  
Ler-procent <= 12 og opland til lavbund i ådal 254.885  349.928  -95.043  
Tørlagt inddæmmet areal 46.294  46.301  -7  
Lavbund i ådal 308.393  270.895  37.498  
Kulstofrige jorde 88.126    88.126  
Kulstofrige jorde I opland til lavbund I ådal 29.506    29.506  
Ler-procent > 12 1.645.009  1.690.084  -45.075  
Ler-procent > 12 og opland til lavbund i ådal 182.917  197.661  -14.744  
Drænet - Ler-procent <= 12 163.487  185.097  -21.610  
Drænet - Ler-procent <= 12 og opland til lavbund 
i ådal 27.076  34.603  -7.527  
  4.228.855  4.228.111  744  

 

 

Usikkerheder 
Ved brug af data og korttemaer er der usikkerheder på både værdierne som kortene baseres på samt 

afgrænsningen mellem forskellige klasser i korttemaerne.  Potentialekortet 2020 er udviklet til at anvendes 

som et GIS-baseret screeningsværktøj. og usikkerheden på kortlægningen er bestemt af usikkerheden på de 

forskellige inputdata (korttemaer). I den forbindelse bør det understreges. at kendskab til lokale forhold i 

forbindelse med en detailundersøgelse generelt bør prioriteres over potentialekortet. I tilfælde hvor lokale 

jordprofilundersøgelser viser. at der i det aktuelle drænopland forekommer lerholdig underjord (≥12% ler i C- 

eller D-horisonten). må arealet omfattes som egnet/betinget egnet. Samtidig bør det understreges at 

lerindholdet i C- eller D-horisonten er anvendt som en operationel proxy for lokalt dannet drænafstrømning 

der har stor betydning for den samlede afstrømning. men at der inden for denne klasse kan være betydelig 

variation i drænafstrømningen mellem arealer (Kjærgaard et al.. 2016). Det er endvidere væsentligt at 

påpege at potentialekortlægningen ikke omfatter en detailkortlægning på markniveau. Dette vil forudsætte 

lokalt kendskab til placeringen af det sammenhængende drænsystem. drænudløb samt øvrige lokale 

forhold. En detailkortlægning for et lokalt område kan således først finde sted i forbindelse med en konkret 

ansøgning om etablering af konstrueret minivådområde. Potentialekortet kan anvendes til udpegning af 

egnede arealer. men først i forbindelse med en egentlig lokal detailkortlægning vil det være muligt at 

fastlægge om der også i praksis er grundlag for at etablere et minivådområde. 

 

Kvalitetskontrol af det endelige kort  
Udviklingen af det nye potentialekort 2020 har forløbet som en iterativ proces. hvor midlertidige versioner af 

kortet er blevet kvalitetssikret i 25 udvalgte områder - samme områder som blev brugt til check af 
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potentialekortet fra 2019. I de udvalgte områder er det nye kort blevet sammenholdt. dels med de faktiske 

forhold i forbindelse med en ekskursion til nogle af områderne. dels med ekspertgruppens lokalkendskab til 

ådale i Midtjylland og dels med de Høje Målebordsblade (HMB). der viser udbredelsen af vådområder i slut 

1800-tallet. Desværre er det ikke muligt at foretage deciderede GIS-analyser på basis af HMB. kortene kan 

kun anvendes som baggrundslag så derfor er kvalitetskontrollen foretaget som en visuel samstilling af de to 

lag. Det ses at der generelt er god sammenfald mellem vådbundssignaturen i HMB og potentialekortets rød 

zone = lavbund i ådal. Det ses også at ådalsudpegningen nogle steder er usikker. Det kan skyldes en række 

forhold omkring de tilgængelige data for GIS analysen. som eksempelvis manglende information om 

rørføringer i vandløbstemaet.  Metoden til udpegning af ådale er meget afhængig af vandløbsinput. og hvis 

der ikke er vandløb til stede. måske fordi vandløbet ikke har været forbundet til vandløbsnettet og derfor er 

blevet sorteret fra i tidligere i processen. bliver området forbigået i ådalsudpegningen. Vandløbstemaet er 

blevet repareret for små huller på max 10m. men større gab. der ikke stammer fra digitaliseringsfejl. men 

skyldes manglende information om rørføringer har det ikke været teknisk muligt at lukke (se Bilag 1 om 

oprensning af vandløbstemaet). 

Kvalitetssikringen peger på. at det er vigtigt at anvende potentialekortet for minivådområder som et 

screeningsværktøj.  Det er efterfølgende nødvendigt med både en visuel analyse ved brug af gamle kort. 

vandløbstemaer og satellitbilleder m.fl. men også fysik inspektion af lokaliteten. specielt i forhold til 

kortlægning af drænudløb og dræn oplandet baseret på tilgængelige lokale drænkort. Desuden er det 

vigtigt i forhold til vurdering af jordens kulstofindhold. da denne parameter nu er afgørende for egnetheden 

af området. 
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Bilag 1 – Oprensning af GEODanmark-vandløb 

Af Ane Kjeldgaard 
 

Via en oprensningsprocedure identificeredes de vandløb i GeoDanmark-vandløbslaget. der indgår i et 

vandløbssystem med udløb i havet. mens de vandløb. der ligger løsrevet i terrænet uden udløb til havet blev 

frasorteret. Først identificeredes udløbspunkter til havet og dernæst de vandløb. der direkte/indirekte er 

forbundet hertil. 

 
Inddata 

GeoDanmark version august 2020. download’et 20200910 fra https://download.kortforsyningen.dk/. 

følgende lag anvendes: 

• VANDLOEBSMIDTE_BRUDT 
• KYST 
• HAVN 

 
Analyse 

Lagene KYST og HAVN blev merge’t sammen til en sammenhængende kystlinje. Vandløbslaget 

VANDLOEBSMIDTE_BRUDT blev rettet for mindre topologi-fejl. og for at fjerne evt. mindre huller i 

vandløbsnettet. f.eks. manglende digitalisering af veje. blev alle løse linjeender midlertidigt forlænget med 

10m. Hvis ekstensionen nåede frem en anden linje blev disse koblet sammen. ellers blev ekstensionen fjernet 

igen.  

 

 
Figur 1 viser med blå linjer et vandløbsnet. med rødt en linje-extension på max 10m samt med lysere blå en 
tilkoblet linje. 
 

https://download.kortforsyningen.dk/
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Ved hjælp af informationen i kolonne Retning blev alle vandløbslinjer vendt sådan at linjernes retning svarer 

flowretningen. Retnings-informationen er dog ikke helt pålidelig. ofte kan retningen ikke bestemmes fordi 

vandet løber i ring. og nogle steder er retningsoplysningen bare forkert.  

Udløbspunkterne til havet identificeredes ved et match mellem to punktlag og kystlinjen. Ca. 90% af 

udløbene blev identificeret ved at udsortere de linje-endepunkter der rører ved kystlinjen. Resten af 

udløbspunkterne blev fundet ved en visuel/manuel gennemgang af linje-danglepunkter tæt på kystlinjen. 

Ved hjælp af et Python script blev vandløbslinjer der direkte/indirekte er forbundet til samme udløb 

identificeret og tildelt udløbets unikke id. Linjer der ikke er forbundet til et udløb ved havet tildeltes id -99. 

Disse linjer er enten løsrevne stumper uden udløb til havet. eller linjer indgående i et vandløbssystem uden 

defineret udløbspunkt. Scriptet blev derfor kørt adskillige gange indtil alle manglende udløbspunkter var på 

plads og alle vandløb med udløb i havet havde fået tildelt en unik id. Linjer med id -99. dvs. vandløb 

beliggende i terrænet uden forbindelse til havet. blev til sidst fjernet fra det endelige lag.  

 

 
Figur 2 viser et udsnit fra Bornholm med vandløbsnet identificeret efter udløbspunktets id. Vandløb uden defi-
neret udløbspunkt i havet er vist med rødt. disse er ekskluderet i det endelig GIS-lag. 
 
Input-laget GeoDanmark VANDLOEBSMIDTE_BRUDT indeholder i alt 84.834 km vandløb. Efter oprensningen. 

hvor de løsrevne vandløb er fjernet er der 69.334 km vandløb tilbage. fordelt på 6454 vandløbsnet med 

hvert sit udløbspunkt til havet.  

Fejlkilder 

Der var ikke muligt vha. en automatiseret metode at lukke større gab mellem vandløbslinjerne. der ikke 

skyldes digitaliseringsfejl. men manglende information om rørlagte strækninger. Derfor er længere 

vandløbsstrækninger. der tydeligt burde være forbundet til vandløbsnettet blevet sorteret fra i 

oprensningsprocessen.   
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Figur 3 Med en højdemodel som baggrund ses med blåt et vandløbssystem med udløb i havet. med rødt en 
længere strækning på godt 9 km. der i vandløbsoprensningsprocessen er blevet sorteret fra pga. manglende 
information om rørlægning. Gabet mellem de to vandløb er på næsten 600 m. og dermed alt for stort til at 
kunne lukkes i en automatiseret proces. 
 
  



19 

 
 

Bilag 2 – Delineating wetland catchments using ArcHydro Tools 

Af Gasper Laurent Sechu 
 

The tool used is Deranged Terrain with Unknown Sink Location and No Filling located within ArcHydro Tools. 

found by following the sequence as given in Figure 1. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

The tool fails at Create Sink Structures. as Denmark is too large to process. We therefore edited the 

ModelBuilder for the tool (Figure 2). and added an iterator to proceed from this step by using catchments as 

masks. finally producing sink adjusted flow directions for every catchment. These are then joined together 

using Mosaic to New Raster. This was then followed by using the Watershed tool found within Spatial Analyst 

Tools to calculate the watershed of all the wetland areas using the wetland raster as input. 

 

ArcHydro Tools 
Pro

Terrain 
Processing 
Workflows

Deranged

Deranged 
Terrain with 

Unknown Sink 
Location and 

No Filling

Figure 1: Location of tool within ArcHydro 
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Figure 2: Adjusted ModelBuilder to process the country within catchments 
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