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Baggrund
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ønkset GIS data
på de danske ådales udbredelse, genereret i forbindelse med Gasper L. Sechus ph.d.-projekt. Dertil ønsks
dokumentation for kortlægningsmetode i form af videnskabeloge artikler fra ph.d.-rojektet.
Kortlægningen er tiltænkt at skulle anvendes som administrationsgrundlag for kommende frivillige støtteordninger, rettet mod arealer, som kan komme i betragtning til vådområdeprojekter.

Besvarelse
Ådalsbunden har stor hydrologisk, geomorfologisk og økologisk betydning og kan fungere som en buffer til
beskyttelse af det omgivne vandmiljø imod udvaskning af næringsstoffer fra det omgivende landbrugsopland. Ådalsbunden er et relativt fladt, lavtliggende område i terrænet, der støder op til vandløbet og er
afgrænset af skråninger ved overgangen til det omkringliggende landskab. Disse områder har under naturlige hydrologiske forhold et grundvandsspejl tæt på jordoverfladen

Metode
For at lave en afgrænsning af ådalsbunden er der udviklet et GIS-værktøj på baggrund af et vandløbstema
(FOT) og den digitale højdemodel i en 10 meter opløsning. Metoden bygger på et koncept kaldet ”cost
distance accumulation” som med udgangspunkt i vandløbet centralt i ådalen afgrænser ådalsbunden i
terrænet der, hvor landskaber stiger op mod det omkringliggende landskab. (Sechu et al. 2021).

Begrænsninger
I løbet af projektet har det vist sig at der ikke eksisterer et perfekt vandløbstema hvilket kan have medført
enkelte fejlklassificeringer i mindre ådale. Metoden har desuden vist visse svagheder ved meget flade områder og langs kyster. Vi kan derfor ikke anbefale, at data bliver brugt til reguleringsformål, men det fremsendte korttema er anvendt som en del af udarbejdelse af ”Potentialekortet” ifm. udpegning af placering
af minivådområder (Børgesen et al. 2021), og kortet vil ligeledes være velegnet som udpegningsgrundlag,
til anvendelse i ordningen ”Ekstensivering af lavbundsjorde”.

Kortmateriale
GIS-Kortfilen er fremsendt til LBST d. 30.09.2021.
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