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Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning (KFT) er etableret under regeringens strategi for til-
pasning til klimaændringer i Danmark. Bag KFT står forskningsinstitutionerne: Aarhus Universitet, Dan-
marks Meteorologiske Institut, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Køben-
havns Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet. KFT–sekretariatet har adresse ved Danmarks 
Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 

 

KFT skal fremme tværgående vidensopbygning inden for forskning i klimatilpasning samt i klima og kli-
maeffekter relevant for klimatilpasning og indgå i forskningspolitiske netværk for at tilgodese dette og 
inddrage erfaringer fra internationale klimarelaterede aktiviteter. KFT skal sikre, at data og forskningsre-
sultater er til rådighed for forskningsmiljøerne, samfundet og de sektorer, som skal udmønte konkrete 
tilpasningsinitiativer. KFT kommunikerer blandt andet igennem Klima og Energiministeriets webportal 
www.klimatilpasning.dk. 
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Baggrund og formål 
Denne rapport indeholder beskrivelser af en række datatyper, der anses for relevante i forbin-
delse med det arbejde, Klima- og Energiministeriets Videncenter for Klimatilpasning planlæg-
ger at udføre med henblik på at udvikle et screeningsværktøj for oversvømmelsesrisiko i Dan-
mark under et ændret klima. 

Videncentret ønsker at udvikle et værktøj, der på screeningsniveau kan udpege områder, der 
er oversvømmelsestruede som følge af ændringer i grundvandsstand, vandløbsafstrømning og 
nedbør i et fremtidigt klima. Værktøjet skal understøtte planlægning i eksempelvis det åbne 
land på et overordnet niveau. Værktøjet skal give et landsdækkende overblik og bidrage til at 
udpege områder, der bør undersøges nærmere, eksempelvis områder, der berører flere kom-
muner. I værktøjet indgår bl.a. analyser på den digitale højdemodel til identifikation 
af lavninger i terrænet. Værktøjet skal på baggrund af informationer om klima, højde- og af-
strømningsforhold, overfladens beskaffenhed, grundvandsstand og jordbunden mv. kunne 
hjælpe beslutningstageren til at vurdere, hvor der bør sættes ind med nærmere undersøgelser 
som grundlag for en mere detaljeret planlægning.  

Formålet med denne rapport er at beskrive udvalgte data, der vurderes relevante i forbindelse 
med udviklingen af værktøjet. Det skal bemærkes, at der her udelukkende fokuseres på over-
svømmelsesfaktoren, og at andre sårbarhedsfaktorer af eksempelvis socioøkonomisk og social 
karakter ikke er taget i betragtning i denne rapport. 
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Klimaændringer og effekter 
Om end der stadig er usikkerhed om, præcis hvordan det fremtidige klima bliver, er der i dag 
enighed om, at vores klima ændrer sig, og at det sker hurtigt sammenlignet med historiske 
klimaændringer. Sammenlignes 10- og 30-årsperioder ses iøjnefaldende ændringer i både 
temperatur, nedbørsmængder og nedbørsmønster indenfor de seneste dekader. 

DMI har beregnet klimaudviklingen i Danmark i løbet i det 21. århundrede for et par af de kli-
mascenarier, FN´s klimapanel IPCC har fremsat, nemlig A2, A1B og B2. De tre scenarier be-
skriver forskellige parametre i varierende størrelser, men viser en række fælles tendenser, 
nemlig en øget middeltemperatur på 2-3° C og en stigning i den årlige nedbør omkring 10%. 
Nedbørsforøgelsen vil primært træde i effekt om vinteren, mens sommernedbøren eventuelt 
kan blive lidt mindre - dog samtidig med mere hyppige ekstremhændelser med voldsomme 
nedbørshændelser specielt i sommerhalvåret. Da fordampningen samtidig stiger pga. den øge-
de temperatur, vil sommermånederne blive mere tørre, mens vintermånederne alt i alt vil blive 
vådere. Dette har vi allerede oplevet indenfor de sidste år med usædvanlige effekter til følge: 
oversvømmelse fra kloakker, der ikke formår at bortlede både regnvand og spildevand, åer der 
går over deres bredder eller ansamling af store mængder regnvand i lavtliggende områder. 
Følgevirkningerne viser sig i form af kældre med flere kubikmeter snavset kloak- og eller regn-
vand, oversvømmede villakvarterer i lavtliggende områder og tæt ved åer, ufarbare viadukter 
og andre lavtliggende vejanlæg mv.  

Klimaændringer vil påvirke vores infrastruktur og kræve en ændring i vores tilgang til nuvæ-
rende og fremtidige planlægning i det åbne land, uanset hvilket klimascenarie der bliver virke-
lighed. Det vil altså blive - og er allerede - nødvendigt at tage hensyn til de effekter, et andet 
klima har indenfor både en kortere og lidt længere tidshorisont. Voldsomme nedbørshændelser 
i somrene 2007 og 2010 har allerede vist, at bebyggede områder forskellige steder rundt om i 
landet bliver oversvømmede og måske bedre egner sig som naturområder og ikke som urbane 
områder. I det åbne land kan voldsomme nedbørshændelser give nedsat udbytte, enten på 
grund af knækkede afgrøder, der kun vanskeligt høstes, rådnende rødder eller nyspiring i 
oversvømmede arealer osv. Også her kan det være en mulighed at vurdere potentialet for at 
etablere vådområder eller skabe ”room for the river” – dvs. mere plads til magasinering af 
vand fra vandløb, der løber over bredderne ved kraftige nedbørshændelse, i form af våde en-
ge, der periodevis er oversvømmede og som i øvrigt kan have yderligere en positiv miljøeffekt 
i form af nedbrydning af næringsstoffer, som rekreative arealer udenfor våde perioder mv. 

Terrænets hældning, kloakkers, vandløb og kanalers kapacitet til at lede regnvandet bort samt 
jordens evne til at opsuge og nedsive vandet har afgørende indflydelse på, hvorvidt et område 
bliver oversvømmet eller ej. Under voldsomme nedbørshændelser, hvor der f.eks. falder man-
ge liter vand pr m2 indenfor kort tid, vil der næsten uundgåeligt opstå vandophobninger i en 
længere eller kortere periode, afhængigt af jordens infiltrationskapacitet (som fx er nedsat ved 
lavt vandindhold eller frossen jord), og grundvandsspejlets beliggenhed (hvis grundvandsspej-
let stuver op til drænniveauet eller terræn vil overskudsnedbøren afstrømme på overfladen). 
Hvor vandet har svært ved at komme væk, enten via kloakker, regnvandsafledninger, vandløb 
mv. eller ved nedsivning til grundvandet, eller hvor der er lavninger i terrænet, opstår over-
svømmelser, der kan give vanskeligheder og kun langsomt eller vanskeligt afhjælpes. 

Samlet set bør der således foretages en langsigtet vurdering af, hvornår og hvordan der skal 
planlægges i både byer og det åbne land med hensyn til robuste klimatilpasninger. Hvor er der 
risiko for oversvømmelser, og hvor kan vi og vore efterkommere være mere sikre på også at 
kunne gå tørskoede rundt om 50-100 år? Hvordan er den sæsonmæssige variation i denne 
risiko? Hvor stor er hyppighed og varighed af ekstremhændelser? 

Usikkerheder 
Forudsigelserne rummer imidlertid altid en række usikkerheder. Først og fremmest er der 
spørgsmålet om, hvordan klimaændringerne ytrer sig og hvor hurtigt det sker – IPCC forskelli-
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ge bud giver her et indblik i, hvor stor variationen på modellerne er og måske dækker de fore-
slåede scenarier ikke præcist det fremtidige klima. Modellerne indeholder hver for sig ligeledes 
indbyggede usikkerheder som f.eks. nedskaleringsusikkerheder fra global til lokal klimamodel, 
forskellige startværdier mv. En anden og afledt usikkerhedskilde er klimaændringers indirekte 
effekter, herunder tilpasningstiltag. Eksempelvis ved vi ikke med sikkerhed, hvordan klimaet 
vil påvirke landbrugets valg af afgrøder og hvilke effekter det har i form af ændret vandings-
behov, jordens beskaffenhed, pesticid- og næringsstofforbrug samt udvaskning mv. 

Danske data til kortlægning 
Der findes en mængde forskellige data i Danmark, der kan anvendes til kortlægning af klima-
ændringers effekt i form af risiko for oversvømmelse. 

I de kommende kapitler gennemgås et relevant udvalg af disse. Først beskrives en række web-
portaler, hvorfra der kan hentes forskellige datasamlinger eller beskrivelser af disse. Det skal 
bemærkes, at der er et vist overlap mellem disse portaler forstået således, at de beskriver 
eller henviser til det sammen datasæt.  

Ofte vil der være flere datasæt, der dækker det samme tema. Det er f.eks. tilfældet for ‘Vand-
løb’, der kan findes forskellige steder i mere eller mindre forskellige udgaver. Vandløb findes 
f.eks. som tema i AIS datasamlingen (se side 9 og 38), som tema under Miljøministeriets 
Vandramme-GIS i forbindelse med By- og Landskabsstyrelsen arbejde med de danske vand-
planer (se side 11 og 38) og optræder også som en del af temaet ‘Arealanvendelse’ i KMS´ 
FOT/Top10DK kort (se side 65). 

Derefter findes (se side 14-18) tabeller med udvalgte data, der er kort beskrevet og vurderet i 
forhold til anvendelighed i forbindelse med kortlægning af oversvømmelsestruede områder 
under et fremtidigt klima. Detaljerede datablade på disse udvalgte data kan findes i bilaget. 
Vurderingen i skemaet er summarisk, da det er vanskeligt at vurdere egnetheden fuldt ud 
uden at kende rammerne for det videre arbejde med sårbarhedskortlægningen. Der er flere 
overvejelser, der bør vurderes nøje inden dette sættes i værk. Et af de springende punkter er 
skala, hvilket vil være afgørende for de enkelte temaers egnethed. F.eks. vurderer vi i denne 
rapport, at færdiggørelsen af temaet ‘Grundvandsstandsændringer’ vil resultere i bedre infor-
mation om eksempelvis grundvandspotentiale end det beskrevne temaer af samme navn kan 
levere. Endvidere vil informationer om lertykkelser i de øverste lag kunne trækkes ud af det 
værktøj (DK-modellen), der anvendes til produktion af ‘Grundvandsstandsændringer’, og der-
med give et mere retvisende og ensartet billede af lerlagstykkelser i de øvre lag end temaet 
’Lertykkelser’. Temaet ‘Typejorde’ er allerede indarbejdet i værktøjet (DK-modellen) til udar-
bejdelse af temaet ‘Grundvandsstandsændringer’, men ønskes der en finere skala kan det væ-
re relevant at inddrage dette eller et andet af jordbundstemaerne igen. Andre udfordringer, 
der bør vurderes er kombinationen af temaet ‘Ekstrem nedbør’ med ‘Grundvandsstandsæn-
dringer’, idet nedbør i en normaliseret udgave allerede er indarbejdet i det sidste tema.
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Relevante datasamlinger med offentlig adgang 

Boringsdatabasen Jupiter 
Web adresse: http://www.geus.dk/jupiter/data-dk.htm 

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og 
geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Dan-
marks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig.  
Databasen indeholder over 240.000 boringer med bl.a. følgende informationer:  

• teknisk opbygning af boringen,  
• geografisk placering,  
• administrative oplysninger,  
• geologisk beskrivelse,  
• vandstandspejlinger og  
• grundvandskemiske prøver og analyser.  

Derudover indeholder den over 35.000 vandindvindingsanlæg (vandværker, markvandingsan-
læg, m.v.) med følgende informationer:  

• geografisk placering,  
• administrative oplysninger,  
• tilknyttede boringer 
• drikkevandskemiske prøver og analyser,  
• oppumpede vandmængder og  
• tilladelser til vandindvinding.  

Databasen indeholder altså data om alle registrerede boringer i Danmark, primært boringer 
udført i forbindelse med et vandindvindingsbehov, men også andre typer boringer. Via hjem-
mesiden kan boringer søges frem enkeltvis, hvis DGU-nummeret kendes. Der kan også søges 
via stednavne eller via et interaktivt kort, hvor boringer så kan udvælges og kikkes nærmere 
på enkeltvis. Download fra databasen kan ske i formatet PC-Jupiter, hvor de fleste data (dog 
ikke personfølsomme oplyses) kan downloades regions- eller kommunevis som Access-97 filer. 
Herefter kan data bearbejdes videre f.eks. til vurdering af dæklagstykkelser i et givet område, 
pejledata kan anvendes til potentialevurdering og magasinegenskaber mv.  
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Danmarks Miljøportal 
Web adresse: www.miljoeportal.dk 

Danmarks Miljøportal er myndighedernes portal og indeholder en række fællesoffentlige kort-
temaer om miljøet i Danmark. Der vil til stadighed bliver adgang til flere nye dataemner. Flere 
datasæt er frit tilgængelige og der kan fra http://kort.arealinfo.dk/ hentes kort under over-
skrifterne: 

• Baggrundskort (f.eks. topografisk kort, historiske målebordsblade og ortofoto)  
• Administrative grænser (kommune- og regionsgrænser, matrikler og adresser) 
• Bygge og beskyttelseslinier (f.eks. strandbeskyttelses, klitfredning og skovbyggelinier) 
• Fredning (Fredede fortidsminder og områder) 
• Naturbeskyttelse (beskyttede vandløb og naturtyper, fredskov) 
• Natura 2000 (EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsar områder) 
• Naturdata (f.eks. artsfund, NOVANA -stationer, -prøvefelter og -artsovervågning) 
• Jagt- og Vildtforvaltning (natur- og vildtreservater) 
• Planlægning (kystnærhedszone) 
• Lokalplaner (f.eks. vedtagne lokalplaner eller lokalplaner i forslag) 
• Kommuneplaner (f.eks. vedtagne kommuneplaner eller kommuneplaner i forslag) 
• Grundvand (drikkevandsinteresser og nitratfølsomme indvindingsområder) 
• Råstoffer (råstofområder) 
• Jordforurening (f.eks. kortlagte V1 og V2 grunde)  
• Landbrug (f.eks. terrænhældning (0-6°, 6-12°, >12°, jordbundstyper, lavbund og ok-

ker, vådområder, braklagte/uopdyrkede arealer 2008) 

De forskellige temaer kan tændes og slukkes, og træder frem i skærmbilledet afhængigt af 
zoom-niveauet; nogen ses kun på landsdækkende eller storskala-zoom, andre kun hvis man 
zoomer ind på lokalområder. 

Alle temaer kan frit downloades fra hjemmesiden, enten for udvalgte områder eller for hele 
Danmark, enten som ArcGIS Shapefile, MapInfo Tab file eller Geomedia file, og der kan vælges 
blandt en række geografiske referencesystemer. 

En række data kan kun hentes, hvis man har adgang til Miljøportalens sikringsserver. Det gæl-
der f.eks. overfladevandsdata som vandføringsmåling mv. Klima- og Energiministeriet er regi-
streret som potentiel bruger men har pt. ingen brugeradministrator og ingen brugere (pers. 
komm. med Ole Andersen, Miljøportalens sekretariat, aug. 2010). 

Et udvalg af disse datasæt er beskrevet i bilaget til denne rapport. 

OBS: Vær opmærksom på, at ikke alle temaer er lige opdaterede og at der kan være visse 
modstridende oplysninger i forhold til Miljøministeriets Vandramme-GIS (se nedenfor). 
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Areal Informations Systemet 
Areal Informations Systemet (AIS) er et databasesystem med natur- og miljødata, som kan 
stedfæstes geografisk. DMU, Aarhus Universitet, hoster databasesystemet, der kan findes på 
http://ais.dmu.dk. Areal Informations Systemet er det første forsøg på at integrere geografi-
ske data inden for natur- og miljøområdet i Danmark, hvilket vil give helt nye muligheder for 
anvendelsen af GIS data indenfor Miljøministeriets ressort. 

Areal Informations Systemets data blev skabt i perioden 1996-2000 som et samarbejdsprojekt 
mellem Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgel-
se (GEUS), Forskningscentret for Skov & Landskab (FSL), Skov- og Naturstyrelsen (SNS), Mil-
jøstyrelsen (MST), Energistyrelsen (ENS), Kort & Matrikelstyrelsen (KMS), Landsplanafdelingen 
(LPA), Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, amterne, Københavns Kommune samt 
Farvandsvæsenet. Projektet blev finansieret af Miljøministeriet, mens en række institutioner 
har bidraget med data i betydeligt omfang. Det skal bemærkes, at data ikke nødvendigvis er 
blevet opdateret siden sammenstillingen. 

Projektets formål var at sammenstille data til anvendelse i et geografisk informationssystem 
(GIS), som indeholder en national arealkortlægning set ud fra en natur- og miljømæssig syns-
vinkel. Det er hensigten, at Areal Informations Systemet skal blive et centralt værktøj i såvel 
det administrative arbejde som overvågning og forskning i Miljøministeriet, men også for andre 
institutioner og enkeltpersoner med interesse for natur- og miljøforhold i Danmark. 

På hjemmesiden findes en metadatabeskrivelse af de data, der indgår i databasen. Ligeledes 
findes der en rapport, der beskriver arbejdet og også indeholder metadatabeskrivelsen.  

Databasen omfatter følgende datasæt (med tilhørende koder): 
• 100 Arealanvendelseskort (46 forskellige kategorier) 
• 200 Andre basiskort 

o 201 Satellitbilledarkivet 
o 202 Land Cover Map 
o 203 Land Cover Plus 
o 204 Klassifikation af bebyggede områder 
o 205 Danmarks jordarter 1:25.000 
o 206 Danmarks jordarter 1:200.000 
o 207 Havbundstyper 
o 208 Dybdemodel for indre danske farvande 
o 209 Kyst og landegrænse I 
o 210 Kyst og landegrænse II 
o 211 Kyst og landegrænse III 
o 212 Havet omkring Danmark  

• 300 Sammenhængende hydrologi information 
o 301 Vandløb 
o 302 Søer 
o 303 Små søer 
o 304 Aktuelle vådområder 
o 305 Oplandsgrænser for søer og vandløbsmålestationer 
o 306 Målestationer 

• 400 Planlægning 
o 401Kommuneplanlagt bygrænse 
o 402 Byzoner 
o 403 Landsbyafgrænsninger 
o 404 Landzonelokalplaner 
o 405 Sommerhusområder 
o 406 Sommerhusaftaleområde 

• 500 Natur- og kulturfredning 
o 501 Beskyttede naturtyper (§3) 
o 502 Natur- og Vildtreservater 
o 503 EF-Habitatområder 
o 504 EF-Fuglebeskyttelsesområder 
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o 505 Ramsarområder 
o 506 Statsfredninger 
o 507 Kirkefredninger 
o 508 Arealfredninger 
o 509 Arealfredninger - Forslag 
o 510 Liniefredninger 
o 511 Liniefredninger - Forslag 
o 512 Punktfredninger 

• 600 Ressourcer 
o 601 Drikkevandsinteresser 
o 602 Råstofområder på havbunden 

• 700 Forurenede arealer og større tekniske anlæg 
o 701 Affaldsdepoter 
o 702 Vindmølleområder 

• 800 Turisme 
o 801 Campingpladser 
o 802 Vandrerhjem 
o 803 Hoteller 

Data kan købes på CD rom eller frit downloades fra hjemmesiden til administrativ brug. Til 
kommerciel brug er der fast priser, der fremgår af hjemmesiden.  

Enkelte af disse temaer er beskrevet i bilaget til denne rapport. 

OBS: Bemærk, at ikke alle datasæt er blevet opdateret siden 2000. 
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Miljøministeriets SagsGIS 
Miljøministeriet har oprettet to portaler kaldet SagsGIS:  

• Vandramme-GIS indeholdende kort anvendt til Forslag til vand og naturplaner 2010, 
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandrammedirektiv_forslag 

• SNS-GIS indeholdende kort til Skov- og Naturstyrelsens administration, 
http://miljoegis.mim.dk/  

Begge indeholder temaerne Baggrundskort og Administrative grænser, men med lidt varieren-
de indhold (enkelte kort går igen i samme udgave på de to portaler) samt en række temakort. 
En oversigt er gengivet nedenfor: 

SNS-GIS: Vandramme-GIS: 

• Baggrundskort (topografisk kort, historiske måle-
bordsblade og ortofoto)  

• Adm. grænser (kommuner, regioner, sogne, ma-
trikler, stednavne mv.)  

• Fredninger (områder og fortidsminder) 

• Naturbeskyttelse (vandløb og naturtyper) 

• Skove (SNS skove mv.) 

• Nationalparker (afgrænsning mv.) 

• Bygge- og beskyttelse (strand, klit mv.) 

• Jagt og Vildtforvaltning (jagtfrie områder og re-
servater) 

• Grøn Vækst (potentielle vådområder under Grøn 
Vækst 2010-2015) 

• Baggrundskort (topografisk kort og ortofoto) 

• Adm. grænser (kommuner, regioner, miljø-
centre, amter mv.) 

• VPF09 Hovedvandopland (hovedvandoplande, 
vanddistrikter, afgrænsninger mv.) 

• VPF09 Miljømål (økologisk tilstand mv.) 

• VPF09 Indsatsprogram (indsatskrav mv.) 

• VPF09 Områdebeskrivelse, beliggenhed og af-
græsning (f.eks. af grundvandsforekomster) 

• VPF09 Områdebeskrivelse, typologi 

• VPF09 Områdebeskrivelse, beskyttede område 
(Natura 2000, Ramsar mv.) 

• VPF09 Områdebeskrivelse, drikkevandsområder 
(drikkevandsomr., nitratfølsomme omr. mv.) 

• VPF09 Påvirkninger (dambrug, industri mv.) 

• VPF09 Vandområdernes tilstand 

• VPF09 Miljømål og indsatsbehov (målopfyldelse 
i vandløb) 

Data kan frit downloades som GIS temaer til ArcMap eller MapInfo, men må ikke anvendes til 
kommerciel brug. 

Et udvalg af disse datasæt er beskrevet i bilaget til denne rapport. 



 12

Geodata-info 
www.geodata-info.dk er under opbygning og er portal, der gør det muligt for professionelle 
brugere samt borgere med interesse for geodata at søge efter geodatasæt og geodatatje-
nester. Kort & Matrikelstyrelsen har haft ansvaret for implementeringen af Geodata-info.dk. 
Det skal bemærkes, at der er tale om metadata, men der linkes videre til de egentlige datasæt 
eller data-ejere. 
 
Portalen indeholder primært beskrivelser af geodatasæt og tjenester (også kaldet metadata), 
som er omfattet af INSPIRE-direktivet (2007/2/EF). Beskrivelserne er oprettet af de enkelte 
data-ejere (typisk organisationer inden for det offentlige). Det er gratis for data-ejere at gøre 
geodatasæt og tjenester tilgængelige på Geodata-info.dk. Data-ejere har selv ansvaret for, at 
oplysningerne er korrekte og ajourførte. Yderligere information om de specifikke geodatasæt 
og tjenester sker ved henvendelse til den enkelte data-ejer.  
 
Beskrivelserne af såvel geodatasæt som tjenester følger de krav, som er opstillet i gennemfø-
relsesbestemmelserne for INSPIRE-direktivet (Forordning nr. 1205/2008 med hensyn til meta-
data).  

P.t. er der lagt overskrifter ind for følgende emnekategorier med tilhørende underemner (ikke 
nævnt her, da kun få p.t. er udfyldt fyldestgørende): 

• Landbrug 
• Biota 
• Grænser 
• Klimatologi/Meteorologi/Atmosfære 
• Økonomi 
• Højde 
• Miljø 
• Geovidenskabelig information 
• Sundhed 
• Billeder grundkort/jorddække 

• Efterretninger/Militær 
• Indlandsvandsområder 
• Placering 
• Oceaner 
• Planlægning/matrikelregister 
• Samfund 
• Struktur 
• Transport 
• Offentlig forsyningsvirksom-

hed/kommunikation 
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Datasæt beskrevet i dataark i bilag A 
En række udvalgte data er beskrevet i dataark i bilag A, se oversigt i tabel 1. 

Datasættene er udvalgt på baggrund af forfatternes kendskab til relevante data. Det skal dog 
bemærkes, at da det endelige koncept for screeningsværktøjet er ukendt, kan det være van-
skeligt at vurdere relevans og anvendelse.  

For hvert datasæt er baggrund og formål, beskrivelse, produktion, nøjagtighed og målestok, 
format samt brugsrettigheder beskrevet. Datasættene er tentativt vurderet (i tabel 1) mht. 
deres anvendelighed. Her skal det især bemærkes, at en række datasæt vurderes at kunne 
erstattes af andre temaer under udarbejdelse. Det gælder især for datasæt, der indeholder 
information, der bedre dækkes af datasættet ”Grundvandsstandsændringer”, der er under 
udarbejdelse ved brug af den landsdækkende vandressourcemodel, DK-modellen (se temaet 
’Grundvandsstandsændringer’ side 30). Vurderingerne går i dette tilfælde på, hvorvidt resulta-
ter fra ”Grundvandsstandsændringer” vil repræsentere et givet datasæt bedre end ældre data. 
Dette gælder f.eks. for temaerne ”Lertykkelser og ”Grundvandspotentialekort”, der er kort 
sammenstillet af de tidligere amter. Kortene er ikke opstillet efter samme koncept, da der har 
været lidt forskellige behov og fokus fra amt til amt. For grundvandspotentialekortenes ved-
kommende skal det desuden bemærkes, at der kan være stor forskel i produktionsår og der-
med også på alderen på bagvedliggende datasæt, hvilket gør det vanskeligt at sammenstille 
kortene til et nationalt kort, også fordi kortene ikke er korreleret over amtsgrænser. Endelig 
har indvindingsmønstret i Danmark ændret sig radikalt i løbet af de sidste årtier, idet det årlige 
samlede vandforbrug i Danmark næsten er halveret indenfor de sidste 30 år.  

I stedet vurderes data fra DK-modellen at give et bedre billede af grundvandspotentialet. Te-
maet ”Grundvandsstandsændringer” vil bl.a. resultere i et billede af grundvandspotentiale 
(med usikkerhedsbetragtninger) for Danmark 2021-2050 under et givet scenarie (A1B). Et 
billede af det eksisterende grundvandspotentiale vil ligeledes kunne udtrækkes fra DK-
modellen, men kræver et kvalitetssikringsarbejde før brug. DK-modellen bygger, som 
amtskortene, på aktuelle data, men for begges vedkommende kan lokale variation ”drukne” i 
interpolationer og tolkninger.   

Databeskrivelserne er inddelt i 4 hovedgrupper: 
Hydrologiske data finder anvendelse til beskrivelse af dels den fysiske udstrækning af visse 
områder (som områder med drikkevandsinteresser, afstrømningsområder, indvindingsoplande 
og vandløbs placering) såvel som en beskrivelse af f.eks. grundvandets placering, nedbøren 
både i form af bagudrettede historiske data (Ekstrem nedbør)og fremskrevne værdier baseret 
på valgte klimascenarier og modelleringer (Ekstremer fra ENSEMBLES), der er vigtig for en 
forståelse af det hydrologiske kredsløb. Placering af nitratfølsomme områder kan være væ-
sentlige at kende, hvis der overvejes etablering af nitratreducerende enge – det skal imidlertid 
bemærkes, at såfremt sådanne overvejelser skal vurderes på et fyldestgørende grundlag er 
der en lang række temaer med vandkvalitetsmæssig relevans, der bør overvejes, se eksem-
pelvis de øvrige temaer på Miljøministeriets SNS-GIS under ”Landbrug”.  

Naturdata finder anvendelse i det øjeblik, en fysisk planlægning skal udføres, hvor det er væ-
sentlig at kende f.eks. fredede områder (Beskyttede naturtyper og Beskyttede vandløb) eller 
hvor kendskab til tidligere vådområder (Vådområder) kan være nyttig viden.  

Jordbundsdata er væsentlige til beskrivelse af de jordlag, nedbøren skal passere på vej ned 
til grundvandet. Jordens beskaffenhed og mægtighed af de forskellige lag er af afgørende be-
tydning for infiltrationskapacitet. Der findes mange jordbundsdata til beskrivelse af de øverst 
jordlag; ovenfor er der udvalgt en række temaer, der vurderes at bidrage med den mest opda-
terede viden indenfor området. 

Landskabsdata er væsentlig til en forståelse af overfladeprocesser, viden om hældninger, 
lavninger, mv. Landskabsformer kan kombineres med viden om jordbunden til at vurdere in-
filtrationskapacitet.  
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TABEL 1 

Oversigt over datasæt. Se nærmere beskrivelse i bilag A 

HYDROLOGI 
Datasamling 
 

 

Insti-
tution 

Kort beskrivelse Data eller 
model 

År for sammenstilling 
og opdateringsfrekvens 

Geografisk dæk-
ning og måle-
stok/nøj-
agtighed 

Pris, adgang og format Egnethed i forhold 
til screenings-
værktøj 

Afstrømningskort 
 

DMU GIS-kort over hydrologi-
ske oplande 
 

Databaseret 
 

1994, opdateret i forbin-
delse med vandplansar-
bejdet. 
Ingen fast opdaterings-
frekvens 

Landsdækkende 
 
1:50.000 

Kan downloades uden 
beregning til ikke-kom-
merciel brug fra 
http://ais.dmu.dk 
GIS-tema 

Velegnet* 

Ekstrem nedbør DMI Tabeller fra udvalgte 
nedbørsmålestationer 
med lange tidsserier; 10, 
20, 50 og 100 års hæn-
delser 

Data 
 

2010 
Ingen planlagt opdatering 

Landsdækkende, 
udvalgte repræ-
sentative stationer 

Udarbejdes af DMI i KFT-
regi direkte til Energi-
styrelsens Videncenter for 
Klimatilpasning 
 
Tabeller 

Velegnede 

Ekstremer fra 
ENSEMBLES 

DMI Tabeller med resultater 
af modellering af ek-
stremregn; 2021-2100, 
ENSEMBLES datainput, 
A1B scenarie; 10, 20, 50 
og 100 års hændelser 

Model-
resultater 

2010 
Ingen planlagt opdatering 

Landsdækkende Udarbejdes af DMI i KFT-
regi direkte til Energi-
styrelsens Videncenter for 
Klimatilpasning 
 
Tabeller 

Velegnede 

Grundvands-
potentiale 
 

Amter-
ne/Miljø-
cen-
tre/Regio-
ner 

Amtsvis eller anden 
regional kortlægning af 
grundvandspotentialet 
 
 

Data, (inter-
polerede) 

2009 (RegionH) og ældre 
Nye kort udarbejdes på 
sigt af Miljøcentrene i for-
bindelse med grund-
vandskortlægningen 
(2011 og frem) 

Amtsvis eller re-
gionsvis (kun 
RegionH) 
 
Varierende måle-
stok 

RegionH’s kort kan down-
loades frit fra 
www.regionH.dk 
Ældre amtskort kan anta-
geligvis skaffes ved hen-
vendelse til Miljøcentrene. 
Nye kort kan på sigt hen-
tes på Miljøcentrenes 
hjemmesider 
 
Papirkort, muligvis digitale 

Mindre egnede  

Grundvands-
standsændringer 

GEUS Modellering med DK-
model 2021-2050, EN-
SEMBLES datainput 
 

Model-
resultater 

2011 
Ingen planlagt opdatering 

Landsdækkende 
Leveres i ønsket 
projektion 
1000x1000 eller 
500x500 m’s grids 

Udarbejdes af GEUS i KFT-
regi direkte til Energi-
styrelsens Videncenter for 
Klimatilpasning 
 
GIS-temaer mv.  

Velegnet 
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HYDROLOGI – fortsat 
Datasamling 
 

 

Insti-
tution 

Kort beskrivelse Data eller 
model 

År for sammenstilling 
og opdateringsfrekvens 

Geografisk dæk-
ning og måle-
stok/ nøjagtig-
hed 

Pris, adgang og format Egnethed i forhold til 
screeningsværktøj 

Nitratfølsomme 
områder 

Miljømin./ 
Miljøcentre 

Kort over områder, der 
er særligt følsomme for 
nitratnedsivning pga. 
utilstrækkeligt beskyt-
tende dæklag over 
grundvandsmagasiner. 
Opstillet pba. Lertykkel-
seskortet 

Databaseret 2006. 
Opdateres løbende i takt 
med resultater fra grund-
vandskortlægningen 

Landsdækkende 
 
1:25.000 

Kan frit downloades fra 
Miljøportalen 
http://kort.arealinfo.dk/ 
 
GIS-tema  

Måske egnet, se, ’Ler-
tykkelseskort’ 

Områder med 
særlige drikke-
vandsinteresser 

Miljø-
min./Miljø-
centre 

GIS-kort over grund-
vandsressourcer til 
drikkevandsformål 
 

Data og 
tolkninger 

1997.  
Opdateres løbende i takt 
med resultater fra grund-
vandskortlægningen 

Landsdækkende 
 
1:25.000 

Kan frit downloades fra 
Miljøportalen  
http://kort.arealinfo.dk/ 
 
GIS-tema 

Velegnet  

Vandførings- og 
vandstandsmå-
linger 

DMU / 
Orbicon 

Tidsserier med vandfø-
rings- og vandstands-
målinger i vandløb 

Data Databaserne opdateres 
løbende 
Tidsseriernes længde 
varierer, flere går næsten 
100 år tilbage til 
1920´erne 

Målestationer 
spredt ud over 
landet 

Data findes dels hos  
DMU og dels hos Orbicon. 
DMU´s del vil være of-
fentligt tilgængeligt via 
Miljøportalen / ODA data-
basen primo 2011. 
SQL-database   

Velegnede* 

Vandløb-VPF09 Miljø-
min./Miljø-
centre 

GIS-tema med vand-
løbsstrækninger 

Databaseret 2009 
Opdateres løbende i for-
bindelse med vandplans-
arbejdet 

Landsdækkende 
 
Ca. 1:10.000; ca. 
1 m´s nøjagtighed 

Kan downloades frit fra 
Miljøministeriets SagsGIS 
http://miljoegis.mim.dk/c
bkort?profile=miljoegis_v
andrammedirek-
tiv_hoering 
 
GIS-tema 

Velegnet* 

Vandløb - AIS DMU GIS-tema med vand-
løbsstrækninger 
 

Databaseret 1996-2000 
Ingen planlagt opdatering 

Landsdækkende 
 
1:25.000 

Kan downloades uden 
beregning til ikke-kom-
merciel brug fra 
http://ais.dmu.dk 
 
GIS-tema 

Velegnet* 

Vandværkernes 
indvindings-
oplande 

Kommu-
nerne/Mil-
jømim./ 
Miljø-
centrene 

Kort over individuelle 
indvindingsboringer eller 
kildepladsers oplande 
 

  Findes ikke lands-
dækkende 

Findes ikke landsdæk-
kende. Visse områder kan 
skaffes ved henvendelse 
til Miljøcentrene. 

Evt. egnede– afhænger 
af screeningsværktøjets 
fokus og opbygning 

De fleste GIS temaer findes i projektionen UTM zone32, ETRS89 eller kan ved simpel rutine i GIS programmer ændres hertil. 

Datasæt markeret med * er allerede helt eller delvist anvendt ved udarbejdelsen af datasættet ”Grundvandsstandsændringer”, men kan muligvis anvendes i en stør-
re detaljeringsgrad, afhængig af screeningsværktøjets fokus og opbygning.  
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NATUR 
Datasamling 
 

 

Insti-
tution 

Kort beskrivelse Data eller 
model 

År for sammen-
stilling og opdate-
ringsfrekvens 

Geografisk dæk-
ning og målestok 

Pris, adgang og format Egnethed i forhold 
til screenings-
værktøj 

Beskyttede na-
turtyper og Be-
skyttede vandløb 

Kommu-
nerne 

GIS temaer med naturty-
per 
 
 

Databaserede Fra 1993 og frem 
Opdateres løbende 
som følge af konkret 
sagsbehandling  

Landsdækkende 
 
1:25.000 

Kan frit downloades fra 
Miljøportalen  
http://kort.arealinfo.dk/ 
 
GIS-tema 

Evt. egnede – af-
hænger af scree-
ningsværktøjets 
fokus og opbygning 

Overfladevands-
kvalitet 

DMU Data består af fysiske, 
kemiske og biologiske 
målinger i overfladevand 
samt sedimentkemi i 
søer, fjorde og have 

Data Primært fra 1989 og 
frem, men enkelte 
parametre findes tilba-
ge til 1970´erne 

Målestationer 
spredt ud over 
landet 

Findes i ODA-databasen 
hos DMU, der kontaktes 
for adgang. Der forventes 
adgang til ODA via Miljø-
portalen i 2011. 
SQL-database 

Evt. egnede – af-
hænger af scree-
ningsværktøjets 
fokus og opbygning 

Vådområder (1) 
Vådområder på 
Miljøportalen 

Ministeriet 
for Føde-
varer, 
Landbrug 
og Fiskeri 

Amtsudpegning af dræ-
nede/ afpumpede områ-
der, der potentielt kan 
oversvømmes igen. 
 

Databaseret Fra 1998 og frem. 
Opdatering planlagt, 
men ingen endelig 
beslutning 

Landsdækkende 
 
1:25.000 

Kan frit downloades fra 
Miljøportalen 
http://kort.arealinfo.dk/ 
 
GIS-tema 

Evt. egnet– afhænger 
af screeningsværk-
tøjets fokus og op-
bygning 

Vådområder (2): 
Lavbund og 
okker 

DJF Udpegning af lavbund-
sområder mv.  

Databaseret Fra 1981-1984. 
Ingen opdatering 

Landsdækkende 
 
1:25.000 
 
 

Data fås på CD  
 
4.000 kr. 
 
GIS-tema 

Evt. egnet– afhænger 
af screeningsværk-
tøjets fokus og op-
bygning 

Vådområder (3): 
Grøn Vækst 
vådområder 

By- og 
Land-
skabssty-
relsen 

 Databaseret Fra 1998 og frem. 
Opdatering planlagt, 
men ingen endelig 
beslutning 

Landsdækkende 
 
1:25.000 

Kan frit downloades fra 
Miljøministeriets SNS-GIS 
http://miljoegis.mim.dk 
 
GIS-tema 

Evt. egnet– afhænger 
af screeningsværk-
tøjets fokus og op-
bygning 

De fleste GIS temaer findes i projektionen UTM zone32, ETRS89 eller kan ved simpel rutine i GIS programmer ændres hertil. 
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JORDBUND 
Datasamling 
 

 

Insti-
tution 

Kort beskrivelse Data eller 
model 

År for sammenstilling 
og opdaterings-
frekvens 

Geografisk dæk-
ning og målesk-
tok/nøjagtighed 

Pris, adgang og for-
mat 

Egnethed i forhold 
til screenings-
værktøj 

Jordartskort 
1:25.000 

GEUS Kort over jordarter 0-1 
m´s dybde med 100-200 
m´s nøjagtighed. Baseret 
på spydkartering udført i 
felten siden 1888 
 

Databaseret Sammenstilles løbende 
som kortlægningen 
skrider frem. 

84% af Danmark 
1:25.000 

GEUS stiller data til 
rådighed uden bereg-
ning til det konkrete 
projekt 
 
Papir eller GIS-tema 

Egnet, men ikke lands-
dækkende 

Jordartskort 
1:200.000 

GEUS Kort over jordarter 0-1 
m´s dybde. Aggregerede 
på baggrund af jordarts-
kort 1:25.000 samt på 
tolkninger af bl.a. land-
skabsformer i de ikke-
kortlagte områder 

Databaseret 1989. Opdateret 1999. 
Opdatering  

Landsdækkende  
1:200.000 

GEUS stiller data til 
rådighed uden bereg-
ning til det konkrete 
projekt  
 
Papir eller GIS-tema 

Velegnet* 

Jordbundsdata - 
typejorde 

DJF Beskrivelse af rodzonen 
fremstillet i forbindelse 
med VMP-
vurderingsarbejde 

Databaseret 2009. 
 
Ingen planlagt opdate-
ring 

Landsdækkende  
 
250x250 / 
500x500 m grids 

Data fås på CD 
 
4.000 kr. 
 
GIS-tema og tabeller 

Velegnet* 

Jordtype DJF Jordbundsklassificering i 
forskellige dybder, ned til 
0,7 m´s dybde 
 
 

Databaseret 1975-1979 
 
Ingen planlagt opdate-
ring 

Landsdækkende  
 
1:50.000 

Data fås på CD  
 
4.000 kr. 
 
GIS-tema 

Evt. egnet - afhænger 
af screeningsværk-
tøjets fokus og opbyg-
ning 

Lertykkelseskort Miljømin./ 
Miljø-
centre/ 
Amterne 

Amtsvis kortlægning af 
samlet tykkelse af ler 
over primære magasin. 
Ikke ensartet koncept 
 
 

Databaseret 1990´erne. Evt. opda-
teret i starten af 
2000´erne i forbindelse 
med vandplansarbejdet 

Landsdækkende 
men foreligger 
amts- eller re-
gionsvis 
 
1:25.000 og grove-
re 

Enkelte kan findes på 
Miljøportalen. Kan fås 
ved henvendelse til 
miljøcentrene 
 
GIS-tema 

Mindre egnede – in-
formation om geologi 
er indbygget i temaet 
’Grundvands-
standsændringer’ 

De fleste GIS temaer findes i projektionen UTM zone32, ETRS89 eller kan ved simpel rutine i GIS programmer ændres hertil. 

Datasæt markeret med * er allerede helt eller delvist anvendt ved udarbejdelsen af datasættet ”Grundvandsstandsændringer”, men kan muligvis anvendes i en stør-
re detaljeringsgrad, afhængig af screeningsværktøjets fokus og opbygning.  
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Landskab 
Datasamling 
 

 

Insti-
tution 

Kort beskrivelse Data eller 
model 

År for sammenstilling 
og opdaterings-
frekvens 

Geografisk dæk-
ning og måle-
stok/nøjagtighed 

Pris, adgang og format Egnethed i forhold 
til screenings-
værktøj 

Arealanvendelse 
FOT-data 

KMS Kort med areal-
anvendelse (landbrug, 
skov, vådområder, by, 
befæstede arealer mv.) 

Databaseret Baseret på opdaterede 
data fra 2007 og frem. 
Kortet er helt opdateret 
i 2012. I ”huller” an-
vendes under opdate-
ring 10DK kort, der kan 
indeholde ældre data 

Landsdækkende – 
dog i FOT regi først 
i 2012. I ”hullerne” 
anvendes under 
opdateringen 10DK 
kort, der kan inde-
holde ældre data. 
 
Nøjagtighed: 0,1-
1,25 m 

Dækket af statens aftale 
om geodata. 
 
Der skal rettes henven-
delse til KMS mv. for 
adgang 
 
GIS-tema 

Velegnet 

Danmarks Høj-
demodel 

KMS Digital version af topo-
grafien i Danmark 

Databaseret 2008 
 
Ingen planer om opda-
tering 

Landsdækkende 
 
Cellestørrelse: 1,6. 
Nøjagtigheden 
angives til mellem 
0,06-0,6 m 

Dækket af statens aftale 
om geodata.  
 
Der skal rettes henven-
delse til KMS mv. for 
adgang  
 
GIS-tema 

Velegnet 

Landskabsformer GEUS Kort over landskabsfor-
mer  

Databaseret Færdiggøres i 2011.  
 
Ingen planlagt opdate-
ring 

Sjælland, Fyn og 
Sydjylland. Lands-
dækkende i 2011 
 
1:200.000 

GEUS stiller data til rå-
dighed uden beregning til 
det konkrete projekt 
 
GIS-tema 

Velegnet 

Per Smeds land-
skabskort 

Geograf-
forlaget / 
GEUS 

Papirkort over landskabs-
former i Danmark 

Databaseret Udført 1979-1981 
 
Ingen opdatering 

Landsdækkende,  
fire kort 
 
1:200.000 

GEUS stiller (efter aftale 
med Per Smed og Geo-
grafforlaget) scannede 
rastefiler til brug i GIS til 
rådighed til det konkrete 
projekt uden beregning 

Velegnet 

De fleste GIS temaer findes i projektionen UTM zone32, ETRS89 eller kan ved simpel rutine i GIS programmer ændres hertil. 
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Links 
GEUS´ boringsdatabase JUPITER: 
http://www.geus.dk/jupiter/data-dk.htm 

Danmarks Miljøportal: 
www.miljoeportal.dk 

Danmarks Miljøportal, kort: 
http://kort.arealinfo.dk/ 

Areal Informations Systemet 
http://ais.dmu.dk. 

By- og Landskabsstyrelsens GIS-kort til Forslag til vand- og naturplaner 2010 
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandrammedirektiv_forslag 

SNS-GIS til Skov- op Naturstyrelsens administration 
http://miljoegis.mim.dk/ 

Metadata portal: 
www.geodata-info.dk 

INSPIRE EU-DIREKTIV: 
INSPIRE-direktivet (2007/2/EF) 

EU-kommissionens forordning mht. til metadata: 
(Forordning nr. 1205/2008 med hensyn til metadata).  
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BILAG A 
 

Metadatabeskrivelser af relevante datatyper 

 

HYDROLOGI (s. 21): 
Afstrømningsområder      
Ekstrem nedbør 
Ekstremer fra ENSEMBLES databasen 
Grundvandspotentiale 
Grundvandstandsændringer 
Nitratfølsomme indvindingsområder 
Områder med særlige drikkevandsinteresser 
Vandføringsmålinger 
Vandløb  
Vandværkernes indvindingsoplande 
 

NATUR (s. 42): 
Beskyttede naturområder og Beskyttede vandløb 
Vådområder 
 

JORDBUND (s. 51): 
Jordartskort 1:25.000 
Jordartskort 1:200.0000 
Jordbundsdata – typejorde 
Jordtyper 
Lertykkelseskort 
 

LANDSKAB (s. 54): 
Arealanvendelse – FOT-data 
Danmarks Højdemodel 
Landskabsformer 
Per Smeds landskabskort 
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HYDROLOGI 
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AFSTRØMNINGSKORT 

Baggrund og formål  
Afstrømningskortet er et af tre digitale korttemaer, der tilsammen udgør et sammenhængende 
hydrologisk informationssystem. Systemet består af  

• et linietema indeholdende vandløb 
• et polygontema indeholdende vandløbsoplande, søoplande stationsoplande og farvand-

soplande 
• et punkttema indeholdende knudepunkter, f.eks. stationer, vandløbsknuder, søbredder 

Formålet med koblingen af disse temaer er at stille et forbedret datasæt over hydrologiske 
forhold til rådighed for brugerne. 

Beskrivelse af data  
Korttemaet med afstrømningsoplande indeholder vandløbsoplande, søoplande, stationsoplande 
samt farvandsoplande. Oplandstemaet har tilknyttet information om vandløbssystem, farvand-
sid og vandrammeid. 
 

 

Figur 1. Udsnit af afstrømningskortet, med visualisering af farvandsafgrænser. 

Produktion af tema  
Korttemaet med afstrømningsoplande er baseret på to kilder: 

• GEUS’ Hydrologiske Referencesystem fra 1994 indeholdende vandløbsoplande og far-
vandsoplande. 
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• stationsoplande og søoplande fra DMU eller Miljøcentrene, overvejende oplande der 
bruges i det nationale overvågningsprogram. 

 
I produktionen af afstrømningskortet er GEUS’ Hydrologiske Referencesystem brugt som ma-
ster, hvortil stationsoplande og søoplande er tilpasset. 
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Figur 2. Udsnit af afstrømningskortet, med visualisering af stationsoplande, søoplande og vandløbsoplande.  

Nøjagtighed og målestok  

Anbefalet brug 1:50.000. 

Format 
Korttemaet (geodatabase) fås ved henvendelse til DMU (Ane Kjeldgaard) eller Miljøcenter Ål-
borg (Bjarne Aabrandt Jensen). 

Brugsrettigheder  
Korttemaet kan frit anvendes til ikke-kommerciel brug. 

 

Databeskrivelse er udført af Ane Kjeldgaard, DMU. 
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EKSTREM NEDBØR  

Baggrund og formål  
Projektet udføres af DMI som en del af projektpakken for KFT (projekt 1.1). 

Ændring i nedbørforhold har stor bevågenhed i forbindelse med tilpasningsplanlægning, herun-
der har ekstremværdianalyse særlig interesse for en række planlægnings- og dimensionerings-
formål.  

Til brug for planlægningsformål er der behov for at kende forventede værdier af nedbørmæng-
der med givne gentagelsesintervaller. Til brug herfor udarbejdes en ekstremværdi-analyse af 
målt nedbørsum i Danmark for et udvalgt antal målestationer, der giver en repræsentativ geo-
grafisk dækning af landet. Valget af antal og fordeling af målestationer baseres på en gen-
nemgang af det eksisterende netværk af målestationer fra hvilket det kan oparbejdes kvali-
tetssikrede tidsserier af nedbørsum for de seneste ca. 40-50 år.  

Beskrivelse af data  
Fra DMI´s stationsnet (stations-id, UTM-koordinater) udvælges et antal målestationer med 
lange tidsserier med repræsentative data. Stationerne skal være jævnt fordelt over landet.  

Produktion af tema  
Stationerne skal kunne levere lange tidsserier (> 40 år) i form af tidsserier af nedbørsum på 
døgn, måneds og årsbasis. Data screenes og kvalitetskontrolleres. Døgnsum, 24 timers ned-
børsum, 24 timers maksimal nedbørsum samt 5 døgns maksimal nedbørsum beregnes. For 
hver lokalitet gennemføres en analyse af 10, 20, 50 og 100-års hændelser.  

 
Nøjagtighed og målestok  

Målesikkerhed kan ikke angives for det historiske datamateriale. 

For analysen af data (10-20-50-100 års gentagelse) angives usikkerhed i form af konfidensin-
terval på beregningerne. 

Format 
Aftales med Videncentret. 

Brugsrettigheder  
Data fremstilles af DMI til direkte brug for Klima- og Energiministeriets Videncenter. 

 

Kontaktperson: John Cappelen, DMI 

Databeskrivelsen er kvalitetssikret af John Cappelen, DMI 
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EKSTREMER FRA ENSEMBLES DATABASEN 

Baggrund og formål  
Projektet udføres af DMI som en del af projektpakken for KFT (projekt 1.2). 

De nyeste og hidtil mest omfattende fremskrivninger af det regionale klima for Europa, herun-
der Danmark, er frembragt gennem EU-projektet ENSEMBLES, der forløb i perioden 2004-
2009. DMI var leder af et delprojekt vedrørende regional klimamodellering. Projektet anvendte 
en modelleringsteknik, hvor modeloutput fra globale modeller på randene af et geografisk om-
råde dækkende Europa blev anvendt til at drive geografisk højt opløste (25 km) regionale mo-
deller. I projektet blev anvendt en kombination af 8 globale og 16 regionale klimamodeller, 
herunder DMI’s HIRHAM-model, til generering af en database over fremskrivning af det fremti-
dige klima på mellemlang tidshorisont (2021-2050) under anvendelse af IPCC’s A1B scenario 
(jf. projekt 3.2.1). Desuden er der beregninger med ni af de regionale modeller frem til slut-
ningen af århundredet (dvs. 2100). 

Beskrivelse af data  
ENSEMBLES databasen leverer klimadata dækkende en fremskrivning under IPCC´s A1B sce-
nario frem til slutningen af århundredet. Den typiske tidslige opløsning er daglige middelvær-
dier. Klimadata med højere tidslig opløsning gemmes i nogen grad lokalt (1/3/6 timers værdi-
er) på de involverede partnerinstitutioner, herunder DMI. For alle modeller findes et fælles mi-
nimumssæt af klimavariable, som inkluderer de vigtigste parametre, herunder temperatur, 
nedbør, fugtighed, vinde, lufttryk, fordampning, etc. En komplet liste findes på 
http://ensemblesrt3.dmi.dk/. 

Dette projekt koncentrerer sig om kvantitative fremskrivninger af ændringer i ekstreme ned-
børshændelser.  

Produktion af tema  
I det omfang, der kan påvises statistisk signifikante forskelle, udarbejdes der landsdelsopgø-
relser af ændringer i døgn- og 5-døgnsnedbør for 10-, 20-, 50- og 100-årshændelser. I modsat 
fald udarbejdes landstal. 

Nøjagtighed og målestok  
Data fra mange modeller kombineres og analyseres samlet set. Materialet opgøres på landsdel, 
og der udarbejdes usikkerhedsestimater baseret på eksisterende viden. Der kommenteres på 
usikkerhed i en udvidet forstand (scenarievalg etc.) 

Fremskrivningerne leveres for landsdele, såfremt ændringerne kan siges at være statistisk sig-
nifikante og ellers som landstal. 

En vægtet kombination af realiseringer fra flere modeller, som ENSEMBLES databasen bygger 
på, giver mulighed for, at der kan angives usikkerhedsestimater på de fremskrevne klimapa-
rametre. 

Format 
Klimadata fra ENSEMBLES databasen er gemt i netCDF formatet. Data for en 10-årig periode 
er typisk samlet i én netCDF fil.  

De beskrevne landstal / landsdelstal for nedbørsekstremer, herunder usikkerhedsestimater, 
oparbejdes af DMI og leveres i tabelform. 

Brugsrettigheder  
De beskrevne landstal / landsdelstal for nedbørsekstremer fremstilles af DMI til brug for Klima- 
og Energiministeriets Videncenter med reference til DMI og ENSEMBLES projektet. 
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Alle klimadata fra ENSEMBLES projektet er frit tilgængelige fra http://ensemblesrt3.dmi.dk/, 
så længe de beskrevne ”Terms and conditions of use” overholdes jf. projektets ”Data Policy”. 
Det betyder bl.a., at alle publicerede videnskabelige arbejder skal indeholde følgende tekst: ” 
The ENSEMBLES data used in this work was funded by the EU FP6 Integrated Project ENSEM-
BLES (Contract number 505539) whose support is gratefully acknowledged”. 

Kontaktperson: Martin Drews, DMI 

 

Databeskrivelsen er udført af Martin Drews, DMI 
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GRUNDVANDSPOTENTIALE 

Baggrund og formål  
Der er fremstillet et utal af kort over grundvandets beliggenhed, såkaldte grundvandspotentia-
lekort, oftest til specifikke formål og opgaver. F.eks. blev der op gennem 1970´erne udført en 
del kortlægninger af grundvandspotentialet bl.a. af eller for amterne i forbindelse med vedta-
gelse af vandforsyningsloven i 1978. Kortlægningen var dog ikke landsdækkende og ikke alle 
amter fik udarbejdet kort. Der er ikke fremstillet landsdækkende kort over grundvandspotenti-
ale, hvor der er brugt en ensartet metodik, men en ny vejledning (GEUS, 2009) til brug for 
fremtidig udarbejdelse af potentialekort opstiller retningslinier for dette, så konsulenter, kom-
muner og Miljøcentre kan udarbejde og bruge kort fremstillet ud fra en konsistens og robust 
metode. 

Kendskab til beliggenheden af magasinerne er en forudsætning for at kunne producere poten-
tialekortene, fordi man her ved at der er direkte hydraulisk kontakt og derved mulighed for 
strømning. Kendskab til magasinafgrænsning og andre hydrauliske barrierer er ligeledes en 
forudsætning ved den efterfølgende brug af potentialekortene, når grundvandets strømnings-
retning og mulige oplande skal vurderes. 

At fremstille et potentialekort er ikke nogen ligetil opgave. Først og fremmest fordi der skal 
være konsensus om, hvilket type potentialekort, der kortlægges, da der oftest er flere end et 
magasin tilstede og potentialerne fra disse kan knyttes sammen på forskellig vis. Fokuseres 
der f.eks. på de øverste eller de vigtigste (primære) grundvandsmagasin? De øverste terræn-
nære magasiner er interessant i forbindelse med overfladevandsrelationer, mens de primære 
magasiner interessante i drikkevandsproduktionsøjemed, og derfor er det oftest de primære 
magasiner, der bliver kortlagt. 

Dernæst skal der være anvendelige data i form af sammenlignelige pejlinger til rådighed. Det 
er sjældent nogen god idé blot at tage alle de pejlinger, der findes i databasen, da der dels kan 
være gået år mellem pejlinger. Indvinding har næsten altid indflydelse på grundvandsspejlets 
beliggenhed, ligesom der kan være årstidsvariationer. Endelig skal man være opmærksom på, 
om pejlingen er sket i forbindelse med indvinding eller i såkaldt rovandspejl, hvor der ikke må 
være pumpet i en periode.   

Beskrivelse af data  

 
Figur 1. Grundvandspotentiale i kalkmagasinet i Region Hovedstaden, oktober 2008. 
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Region Hovedstaden har på det seneste stillet et frit tilgængeligt potentialekort til rådighed på 
deres hjemmeside. 

Link til kort: http://www.regionh.dk/cgi-
bin/MsmGo.exe?grab_id=0&page_id=80184&query=potentialekort&SCOPE=www.regionh.dk&hi-
word=POTENTIALEKORTENE%20POTENTIALEKORTET%20POTENTIALEKORTETS%20potentialekort%20 

Andre kort: 
Ældre amtskort for resten af Danmark kan fremskaffes ved henvendelse til miljøcentrene; 
f.eks. angiver www.geodata-info.dk: 

• Miljøcenter Aalborg: Grundvandspotentiale. Tidspunkt: 2007. Kontakt: Søren Bagger, 
Miljøcenter Aalborg 

• Miljøcenter Nykøbing: Regionalt grundvandspotentiale. Tidspunkt: ca. 1990, suppleret 
senere. Kontakt: Christian W. Jensen, Miljøcenter Nykøbing 

• Miljøcenter Odense: Magasinspecifikke og overfladenært grundvandpotentialer. Tids-
punkt: 2005. Kontakt: Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Miljøcenter Odense  

• Miljøcenter Ribe: Regionalt potentialekort sammensat af potentiale kort fra tre gamle 
amter: Sønderjylland, Ribe og Vejle. Tidspunkt: 1990. Kontakt: Anne Esbjørn, Miljø-
center Ribe 

• Miljøcenter Ringkøbing: 
o Grundvandspotentiale Bastrup Sand magasin. Tidspunkt: 1970, senest revideret 

i 2007. Kontakt: Søren Tygesen, Miljøcenter Ringkøbing 
o Grundvandspotentiale, regionalt magasin. Tidspunkt: 1975, senest revideret i 

2007. Kontakt: Søren Tygesen, Miljøcenter Ringkøbing 
o Grundvandspotentiale, terrænnære magasin. Tidspunkt: 1975, senest revideret i 

2007. Kontakt: Søren Tygesen, Miljøcenter Ringkøbing 
• Miljøcenter Roskilde:  

o Grundvandspotentiale. Tidspunkt: 2003. Kontakt: Joachim Mahrt, Miljøcenter 
Roskilde. 

o Grundvandpotentiale for kalkmagasinet. Synkronpejlerunde. Tidspunkt: Oktober 
1999. Kontakt: Arne Mogensen, Miljøcenter Roskilde. 

Produktion af tema  
Region Hovedstads kort er tolket på baggrund af pejlinger foretaget i 1546 boringer. Pejlinger 
af vandstand er foretaget i kalken eller i sand- og gruslag beliggende. 

De øvrige ældre kort er fremstillet på lidt forskellige baggrund, men ofte som resultat af syn-
kronpejlerunder. 

Amtskortene opdateres ikke løbende, men i forbindelse med den afgiftsfinansierede nationale 
grundvandskortlægning er der igangsat et projekt med indsamling af kortlægningsområderne, 
som kan danne baggrund for en strategi for opdatering (tovholder herfor er Susie Mielby, 
GEUS). Lokalt kan resultater ses på miljøcentrenes hjemmeside efterhånden som nye opdate-
rede kort bliver fremstillet.  

Nøjagtighed og målestok  
Varierende. 

Format 
Regional Hovedstads kort er et GIS-tema, der kan downloades i MapInfo. Andre kort er pri-
mært i papirkort. 

Brugsrettigheder  
Region Hovedstadens kort kan frit downloades og bruges. De amtslige kort vil antageligvis 
kunne leveres uden beregning fra de enkelte miljøcentre og nye kort (fra 2011 og fremadret-
tet) kan hentes uden beregning fra miljøcentrenes hjemmeside. 
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Kvalitetskontrol af databeskrivelse: Susie Mielby, GEUS. 

Referencer 
1. Region Hovedstaden 2009. Potentialekort for kalkmagasinet, oktober 2008. Udarbejdet af Orbicon. 21 p 

2. Sørensen K, Blicher AS, Olsen AME & Larsen LC 2009. Nyt potentialekort for kalkmagasinet i Region Hovedstaden. 
dankVAND nr. 5 2009, pp 28-30. 

3. GEUS 2009. Potentialekortlægning. Vejledning i udarbejdelse af potentialekort. Geo-Vejledning nr. 4. 69 p. 
http://gk.geus.info/xpdf/geo-vejledning_4_potentialekortlaegning.pdf 
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GRUNDVANDSSTANDSÆNDRINGER 

Baggrund og formål  
Der er tidligere udført modelberegninger på klimaeffekter på grundvandet, men kun for et om-
råde i Sydvestjylland og for Sjælland og med A2 og B2 klimascenarier for perioden 2071-2100.  

Beskrivelse af data  
Dette datasæt er under udvikling i 2010 og 2011 i et specifikt projekt i KFT regi.  

Datasættet vil beskrive, hvordan grundvandsforhold og vandstand i vandløbssystemer kan for-
ventes at blive under et fremtidigt klima. Data vil blive produceret ved modelberegninger med 
den opdaterede DK-model2009. A1B klimascenariet vil blive anvendt som inputdata og bereg-
ningerne vil dække hele landet (Sjælland i 2010, resten af landet i 2011) i perioden fra 2021-
2050. 

Produktion af tema  
Projektet indeholder følgende aktiviteter: 

1. Data fra ENSEMBLES for A1B for perioden 2021-2050 skal konverteres til input til den 
hydrologiske model. Det indebærer følgende: 
• Der vælges output fra flere klimamodeller 
• Der foretages bias korrektion med både ’delta change’ og den ’direkte’ metode. 

2. Der foretages en referencekørsel med DK-model2009, fx for perioden 1990-2009. Her 
udtrækkes grundvandsstand og grundvandsdannelse. 

3. Der foretages beregninger med DK-model2009 for A1B dataene for en kombination af 
klimamodeller og bias-korrektionsmetoder. 

4. Usikkerhederne på modelberegnet grundvandsstand og grundvandsdannelse i referen-
cekørslen vurderes ved hjælp af Monte Carlo simuleringer, hvor der kun tages højde for 
usikkerhed på modelparametre. Endvidere vurderes usikkerheden fra andre kilder, som 
fx den geologiske tolkning og der laves analyser af hvor meget usikkerheden reduceres, 
når resultaterne aggregeres fra 500m opløsning til fx 1km og 2 km opløsning. 

5. Usikkerhederne på effekterne af klimaændringer i A1B scenariet vurderes ud fra for-
skelle mellem resultaterne for flere klimamodeller og flere bias-korrektionsmetoder. 

6. Den samlede usikkerhed vurderes på baggrund af ovenstående. 
7. Præsentation af resultaterne på GIS form. 
8. Rapportering. 

Nøjagtighed og målestok  
Data vil om muligt blive leveret med en arealmæssig opløsning på 500x500 m grids, men det 
vil blive vurderet om nøjagtigheden af resultaterne kan retfærdiggøre en sådan opløsning i de 
landsdækkende kort eller om data skal aggregeres til grovere opløsning. 

Format 
Data leveres som GIS-filer eller ASCII filer efter aftale. 

Outputs fra projektet vil være modelberegnede værdier af grundvandsstand og vurderinger af 
deres usikkerhed præsenteret i form af følgende kort: 

• Middel grundvandsstand for det øverste frie grundvandsspejl i det nuværende regime og 
ændring heraf for A1B for perioden 2021-2050. 

• En karakteristisk værdi for høj grundvandsstand i det øverste frie grundvandspejl i det 
nuværende regime (fx medianen af højeste årlige grundvandsstand eller 95% fraktilen af 
grundvandsstanden) og ændring heraf for A1B for perioden 2021-2050. 
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• Middel grundvandsdannelse i den dybde hvorfra grundvandsindvinding typisk foregår (ty-
pisk 30-50 m under terræn) i det nuværende regime og ændring heraf for A1B for perio-
den 2021-2050. 

• En karakteristisk værdi for lav grundvandsdannelse (fx den laveste årlige grundvands-
dannelse, der forekommer i gennemsnit hvert 10. år) i den dybde hvorfra grundvands-
indvinding typisk foregår (typisk 30-50 m under terræn) i det nuværende regime og æn-
dring heraf for A1B for perioden 2021-2050. 

• Usikkerheden på de angivne grundvandsstande og grundvandsdannelser. 

Brugsrettigheder  
Data bliver produceret i KFT regi og kan frit anvendes af Videncentret.  

Kontaktperson: Hans Jørgen Henriksen, GEUS. 

 

Databeskrivelsen er kvalitetssikret af Hans Jørgen Henriksen, GEUS. 
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NITRATFØLSOMME INDVINDINGSOMRÅDER 

Definition 
Områder hvor grundvandet er særligt følsomt overfor nitratforurening. 

Baggrund og formål  
Udpegningen er etableret for at kunne gøre en særlig indsats for at beskytte drikkevandet mod 
nitratforurening. Det har betydning for arealanvendelsen og kan betyde rådighedsindskrænkel-
se f.eks. af landbrugsproduktion.  
Lov om vandforsyning, kapitel 3, lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999(data fra ud-
pegningen før 2007)/ Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbe-
skyttelsesområder (Miljømålsloven) 932 af 24/09/2009. 

Beskrivelse af data  
De nitratfølsomme indvindingsområder er udpeget indenfor Områder med Særlige Drikke-
vandsinteresser (OSD) og i oplande til almene vandværker beliggende udenfor OSD, hvor den 
naturlige beskyttelse er lille. Områderne udpeges i grundvandsdannende områder, hvor grund-
vandet allerede er nitratbelastet samt, hvor den geologiske beskyttelse overfor nitrat er ringe.  

Nitratbelastede områder er områder, hvor der er fundet et forhøjet eller stigende indhold af 
nitrat i grundvandet. Den geologiske beskyttelse er ringe, hvor grundvandet er sårbart ved kun 
at have et utilstrækkeligt beskyttende dæklag over grundvandsmagasinet eller der findes 
manglende reduktionskapacitet. 

 
Figur 1. Korttema fra Miljøportalen - http://kort.arealinfo.dk/ 

Produktion af tema  
Temaet opdateres løbende som resultat af den afgiftsfinansierede nationale grundvandskort-
lægning og udpegningen sker formelt gennem de statslige vandplaner. På Danmarks Arealin-
formation findes dog det opdaterede tema ’Nitratfølsomme indvindingsområder, seneste vi-
den’.  
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Nøjagtighed og målestok  
Registreringsnøjagtigheden er anslået til 250 m.  

Målestoksforhold 1:100.000. Områderne er mindst 10.000 m2 store. 

 
Figur 2: kortudsnit 

Format 
Korttemaet består af flader, som ikke overlapper hinanden, og hvor de støder op til hinanden, 
har de fælles afgrænsning. Hvert objekt kan identificeres entydigt.  

Brugsrettigheder   
Miljøministeriet er ansvarlig myndighed. 

By – og Landskabsstyrelsen opdaterer løbende kortet som følge af den afgiftsfinansierede nati-
onale grundvandskortlægning. Den sidste opdatering af databeskrivelsen er udført 15. marts 
2010, se www.kort.arealinfo.dk under hovedtemaet ”Grundvand”. Data kan frit downloades 
som GIS-temaer i både ArcGIS og MapInfo formater fra Miljøportalen / Danmarks Arealinfor-
mation, ligesom temaet er tilgængeligt som WMS/WFS-service. 

Teamet er en del af de statslige vandplaner; der kan ses og hentes en høringsversion af disse 
under Miljøministeriets Vandramme-GIS:  

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandrammedirektiv_hoering 

 

Kontaktperson: Søren Bagger, KMS/Miljøcenter Aalborg. 

Kvalitetssikring af databeskrivelse: Søren Bagger, KMS/ Miljøcenter Aalborg. 

 

 

Se også metadatabeskrivelse: http://www.miljoeportal.dk/NR/rdonlyres/A69DF6DB-6959-433A-9C96-
D3F03F5C400A/0/DAIRevmetadatabeskrogregistreringsvejl.pdf 
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OMRÅDER MED DRIKKEVANDSINTERESSER 

Baggrund og formål  
Med baggrund i vandforsyningsloven mv. udpegede amterne til regionplansrevision 1997 første 
gang Områder med særlige drikkevandsinteresser. Formålet med udpegningen var at få af-
grænset de områder, hvor der skulle særlig fokus på grundvandsbeskyttelsen for at sikre det 
daværende og fremtidige behov for (rent) grundvand til drikkevandsformål. Udpegningen re-
sulterede i en arealreservation af ca. 40% af det danske landareal, hvorfra den fremtidige 
drikkevandsproduktions i værste fald skulle hentes – Områder med særlige drikkevandsinte-
resser (OSD). Flere eksisterende indvindingsområder uden for OSD´erne blev udpeget som 
Områder med drikkevandsinteresser (OD). Den resterende del, få procent, blev udpeget som 
områder med begrænsede drikkevandsinteresser (OBD), hvor potentielt grundvandstruende 
aktiviteter som f.eks. deponering kunne lokaliseres.  

Beskrivelse af data  
OSD, OD og OBD blev oprindeligt udpeget med udgangspunkt i eksisterende viden om geologi, 
grundvandsstrømning, vandkemi og vandindvinding m.m. OBD er ikke længere en del af ud-
pegningen. 

Geologi og grundvand kortlægges indenfor OSD (og indvindingsoplande til almene vandvær-
ker) som led i den afgiftsfinansierede nationale grundvandskortlægning. Afgrænsningen af 
OSD og OD kan ændres som følge af ny viden i forbindelse med kortlægningen. 

 
Figur 1. Områder med særlige drikkevandsinteresser 

Produktion af tema  
Temaet opdateres løbende som resultat af den afgiftsfinansierede nationale grundvandskort-
lægning, og udpegningen sker formelt gennem de statslige vandplaner. På Danmarks Arealin-
formation findes dog pr. 1. november 2010 det opdaterede tema ’Drikkevandsinteresser, sene-
ste viden’  
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Nøjagtighed og målestok  
Registreringsnøjagtigheden er anslået til 250 m.  

Målestoksforhold 1:100.000. Områderne er mindst 10.000 m2 store. 

Format 
Korttemaet består af flader, som ikke overlapper hinanden, og hvor de støder op til hinanden, 
har de fælles afgrænsning. Hvert objekt kan identificeres entydigt.  

Brugsrettigheder   
Miljøministeriet er ansvarlig myndighed. 

By – og Landskabsstyrelsen opdaterer løbende kortet som følge af den afgiftsfinansierede nati-
onale grundvandskortlægning. Den sidste opdatering af databeskrivelsen er udført 15. marts 
2010, se www.kort.arealinfo.dk under hovedtemaet ”Grundvand”. Data kan frit downloades 
som GIS-tema i både ArcGIS og MapInfo formater fra Miljøportalen/Danmarks Arealinformati-
on, ligesom temaet er tilgængeligt som WMS/WFS-service. 

Temaet er en del af de statslige vandplaner, hvor høringsversionen kan ses og hentes fra Mil-
jøministeriets Vandramme-GIS-sider: 
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandrammedirektiv_hoering 

 

Kontaktperson: Søren Bagger, KMS/Miljøcenter Aalborg. 

Kvalitetssikring af databeskrivelse: KMS/Søren Bagger, Miljøcenter Aalborg. 

 

Reference: 

Miljøstyrelsen 1995: Udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser. Vejledning nr. 
5, Miljø- og Energiministeriet 

 

Se også metadatabeskrivelse:  

http://www.miljoeportal.dk/NR/rdonlyres/A69DF6DB-6959-433A-9C96-
D3F03F5C400A/0/DAIRevmetadatabeskrogregistreringsvejl.pdf 
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VANDFØRINGS- OG VANDSTANDSMÅLINGER 

Baggrund og formål  
Data er indsamlet dels i regi af det nationale overvågningsprogram NOVANA, dels som led i 
amternes tilsynsopgaver, udarbejdelse af og opfølgning på vandløbsregulativer herunder grø-
deslåning, regulering af dambrug - herunder fastlæggelse af medianminimum, vurdering af 
påvirkninger af vandløb grundet vandindvinding m.v.  Der er tidsserier langt tilbage til ca. 
1920. Ud over vurdering af påvirkninger af vandløb og oversvømmelsesrisiko indgår vand-
mængder som grundlag for vand- og stoftransportberegninger til søer, fjorde og havet. 

Beskrivelse af data 
Data består dels af kontinuert tidsserier af rå og bearbejdede vandstands- og vandføringsmå-
linger (fra 10 minutter til døgnværdier), dels af enkeltmålinger (vingemålinger) af vandstand 
og vandhastigheder til at kalibrere vandmængderne i vandløbet samt en række stamoplysnin-
ger om målestederne.  

Vandføringer beregnes ud fra en relation mellem vandstanden, som måles kontinuert og de 
enkeltmålinger af vandmængder (kalibreringer), som typisk udføres 12 gange om året. 

Produktion af tema   
Der er tidsserier for vandstand og vandføring for ca. 400 stationer og enkeltmålinger ved over 
900 stationer fordelt på hele landet. Heraf indsamles der stadig data ind ved ca. 300-400 må-
lesteder. Tidligere var der udelukkende tale om manuel/mekanisk opmåling, men i dag måles 
de kontinuerte vandstandstidsserier med automatiske dataloggere på langt de fleste stationer. 
Enkeltmålinger af vandføring til kalibrering foretages primært manuelt, men på et mindre antal 
stationer måles også vandføringen kontinuert via datalogger. 

Der kan således udarbejdes afstrømningskort for hele landet, medianminimumskort, laves fre-
kvensanalysekort/ekstremværdier for, hvor hyppigt høje vandføringer (vandstande) vil optræ-
de o.l. Endvidere kan der ud fra klimascenarier laves vurdering af ændringer i afstrømning, 
ændrede ekstremer o.l. 

Nøjagtighed og målestok  
Nøjagtigheden er den til enhver tid bedst mulige afhængig af målemetode og instrumenter. 
Indsamling af dat under NOVANA følger tekniske anvisninger udarbejdet af fagdatacentrene. 
De vandstands- og vanddata, der overføres til overfladevandsdatabasen ODA, kvalitetssikres 
efter standardiseret metode, hvor kvalitetsmærke og kvalitetsniveauet fremgår.  

Format 
De fleste data er lagret i fagsystemet HYMER hos DMU, mens Orbicon har især nogle ekstra 
kommunale data i deres HYMER. Hos DMU vil vandføringer med daglige vandstande og vandfø-
ring være tilgængelige i overfladevandsdatabasen ODA fra primo 2011, og det er forventnin-
gen, at ODA i 2011 bliver tilgængelig via Miljøportalen. 

Stamdata ligger i MS SQL format, mens tidsserier i HYMER ligger i et specielt HYMER format 
(binært). I ODA ligger data i MS SQL-format og vil kunne udtrækkes som CSV filer og direkte 
importeres i regneark.  

Brugsrettigheder  
Data er p.t. umiddelbart tilgængelige for Miljøministeriet og DMU. DMU skal kontaktes ved vi-
deregivelse af data til tredjepart. 

Kontaktperson: Niels Bering Ovesen, DMU. 

Databeskrivelsen er udført af Lars M. Svendsen, DMU  
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Referencer: 

Ovesen, N.B., Iversen, H., Larsen, S.E., Müller-Wohlfejl, Svendsen, L.M., Blicher, A.S. & Jen-
sen, P.M. (2010): Afstrømningsforhold i Danske Vandløb. Faglig rapport fra DMU, nr. 340, 200, 
238 pp. 

Svendsen, L. M. (2007): Oversigt over data, databaser og datamodeller med tilknyttede sy-
stemer. Notat fra DMU. 

http://www.orbicon.dk/media/DK_Produkt_Hydrometri.pdf 
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VANDLØB – AIS data og VPF2010 data 

Baggrund og formål  
VPF2010: Vandløbstemaet er et datasæt dækkende vandløbsnetværket i Danmark baseret på 

Top10DK, suppleret med amtsdata og nye data fra miljøcentre. Temaet er udarbejdet af 
miljøcentrene til Vandplansarbejdet. 

AIS: Vandløbstemaet er et af seks digitale korttemaer i AIS datasættet, der sammen udgør 
temaet ´Sammenhængene Hydrologisk Information´. De seks korttemaer er: 

 vandløb  
 søer 
 søer mindre end 200 m2 
 målestationer 
 stationsoplande  
 aktuelle vådområder 

Formålet med koblingen af disse temaer var at stille et forbedret datasæt over hydrologi-
ske forhold til rådighed for brugerne. Det skal bemærkes, at temaerne er sammensat på 
baggrund af data fra perioden 1996-2000 og ikke opdaterede. 

De 2 datasæt kan eventuelt supplere hinanden, da datasættet fra AIS er mere detaljeret end 
datasættet anvendt til VPF2010. Dette datasæt er til gengæld opdateret, men indeholder færre 
vandløb, kan evt. kombineres med ’VANDLØB- VPF2010’ datasættet beskrevet ovenfor. Se de 
to figurer nedenfor for sammenligning – figurerne viser det samme område på Sydsjælland. 

Beskrivelse af data  

 
Figur 1. Udsnit fra VPF2010 på Vandramme-GIS (Sydsjælland). Fra 
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandrammedirektiv_hoering 

VPF2010: Vandløbenes strømningsretning fremgår ikke af temaet (det kommer i de kommen-
de FOT-vandløb).  

AIS: Korttemaet med vandløb er baseret på KMS´ Top10DK suppleret med oplysninger fra 
trykte amtskort samt fra det digitale Markblokkort fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 
og Fiskeri. Desuden er netværkstopologi tilføjet, og vandløbene er tilpasset sø- og kyst-



 39

temaet. Vandløbstemaet har tilknyttede informationer om vandløbsorden og amtslig mål-
sætning.  

 
Figur 2. Udsnit af vandløbsnet fra AIS (Sydsjælland) med amternes målsætning visualiseret med forskellige farver. Fra /1/ 

Produktion af tema  
VPF2010:Korttemaet med vandløb er baseret på Top10DK suppleret med oplysninger fra am-

ternes regionplaner, oplysninger fra kommunerne og digitalisering ud fra ortofoto. 

De vandløb, der er med i vandplanerne, er tjekket og oprettet for at skabe sammenhæn-
gende strækninger. Vandløbstemaet har tilknyttede informationer med data til vandpla-
nerne. 

AIS: Areal Informations Systemets vandløbstema stammer fra fem datakilder: 

1. TOP10DK fra Ribe Amt, Århus Amt (delvis), Vejle Amt (delvis), Ringkøbing Amt (del-
vis), Roskilde Amt, Frederiksborg Amt, Bornholms Amt og Københavns Amt (delvis). 

2. Skannede kort 1:25.000 af »ældre« type fra Nordjyllands Amt, Viborg Amt, Århus 
Amt (delvis), Ringkøbing Amt (delvis), Vejle Amt (delvis), Fyns Amt, Vestsjællands 
Amt (delvis) og Storstrøms Amt. 

3. Skannede kort 1:25.000 af »nyere« type fra Sønderjyllands Amt, Vejle Amt (delvis), 
Vestsjællands Amt (delvis) og Københavns Amt (delvis). 

4. Amternes oplysninger om målsatte strækninger.  
5. GEUS data: strækninger som ikke er synlige fra luften (pga. broer, rørlægning, siv-

skov m.v.), topologiske informationer og Hydrologiske Reference koder. 

Det uens datagrundlag har nødvendiggjort forskellige procedurer for bearbejdning af 
vandløb med de forskellige oprindelser. Det har ikke været muligt at opnå helt ensartede 
parametre til korttemaet. 

Første fase i produktionen af vandløbstemaet bestod i at skabe et rimeligt ensartet linie-
tema, som skulle repræsentere midten af vandløbene. Dette kunne umiddelbart hentes i 
TOP10DK data, mens data fra de skannede kort først måtte igennem forskellige proces-
ser: Vandløb < 2 m bredde fra de skannede kort af »ældre« type blev problemfrit kon-
verteret til passende linier, mens bredere vandløb fra disse kort sammen med søer og 
havområder blev til polygoner ved vektoriseringen. 

Efter adskillelse af vandløb fra hav og søer kunne vandløbenes midterlinier genereres ved 
en semi-automatisk proces.  
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I de skannede kort af »nyere« type var vandløb fordelt på tre forskellige trykplaner, som 
krævede separat bearbejdning. De mindste vandløb gav færrest problemer. De større 
vandløb fik udskilt midterlinien ved en automatisk GIS-proces, mens de allerstørste vand-
løb først blev genereret som polygoner og siden udskilt fra søer og hav. 

For at kunne få et sammenhængende vandløbssystem til brug ved beregninger og analy-
ser er der for alle vandløb oprettet »forbindelseslinier« gennem søerne. 

Rørlagte vandløbsstrækninger er indlagt i det omfang, informationer har været tilgænge-
lige via det hidtidige vandløbstema, hvor oplysningerne hovedsagelig stammer fra amter-
ne og Hedeselskabet. Rørlagte strækninger er visuelt kontrolleret i forhold til åbne vand-
løbsstrækninger, og ikke verificerbare rørlagte strækninger er fjernet. Usammenhængen-
de stumper af rørlagte strækninger er samlet. 

Vandløb af en vis betydning og størrelse er identificeret ved at sammenholde data med 
det hidtidige vandløbstema og koble det til målestationerne. Disse vandløb er samlet til 
netværk ved manuelt at udfylde »hullerne« i vandløbslinierne og sammenkæde vandløb, 
som støder sammen, dvs. opbygge netværkstopologi. Samling over kortbladsgrænserne 
er sket ved den semiautomatiske GIS-proces »edgematch«. 

Vandløbenes strømningsretning fremgår ikke af temaet. 

Nøjagtighed og målestok  
VPF2010: Nøjagtighed og målestok svarer til Top10DK, på nær rørlagte strækninger som er 

mere usikre. 

AIS: Anbefalet brug 1:25.000. Geometrisk nøjagtighed i gennemsnit 4,3 m, max afvigelser 23 
i forhold til KMS topografiske kort 1:25.000. Attributnøjagtighed skønnet til at være bed-
re end 98%.  

Format 
VPF2010: Data foreligger som MapInfo tab-filer og som ArcGIS filer. 

AIS: Korttemaerne kan downloades som ArcGIS filer eller som MapInfo filer. 

Brugsrettigheder  
VPF2010: Den del af data der omhandler vandplaner kan frit downloades på Miljøministeriets 

Vandramme-GIS og ses på 
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandrammedirektiv_hoering under hovedtemaet 
”Områdebeskrivelse, beliggenhed og afgrænsning”. NB: Data kan kun downloades kom-
munevis. 

AIS: Data kan frit downloades og anvendes til ikke-kommerciel brug fra http://ais.dmu.dk 

 

VPF2010: 

Kontaktperson: Bjarne Aabrandt Jensen, Miljøcenter Aalborg. 

Databeskrivelsen er udført af Bjarne Aabrandt Jensen, Miljøcenter Aalborg. 

AIS:  

Kontaktperson: Michael Stjernholm, DMU. 

Kvalitetssikring af databeskrivelse: Michael Stjernholm, DMU. 

Reference: 

Nielsen et al 2000: Areal Informations Systemet – AIS. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks 
Miljøundersøgelser, oktober 2000. URL: http://ais.dmu.dk
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VANDVÆRKERNES INDVINDINGSOPLANDE 

Der findes ikke noget landsdækkende tema for vandværkernes indvindingsoplande. Der kan 
skaffes oplysninger om visse indvindingsoplande, især indenfor områder med særlige drikke-
vandsinteresser, ved henvendelse til de respektive miljøcentre. 

Manglen på et landsdækkende tema har flere årsager. Dels er det ikke blevet prioriteret at 
generere et landsdækkende temaer, dels har der ikke været konsensus om metode til udpeg-
ning af indvindingsoplande. En vejledning /1/ til brug i miljøcentrene samler op på de erfarin-
ger, det tidligere amter havde med udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplan-
de. Miljøcentrene vil fremadrettet udpege indvindingsoplande i de områder, der bliver kortlagt 
under den afgiftsfinansierede nationale grundvandskortlægning, og der kan derfor forventes et 
samlet tema under opbygning i dette regi.  

Et eksempel på kortlagte indvindingsoplande er vist herunder for Københavns Energis indvin-
dingsoplande.  

 
Figur: Københavns Energis værker, hovedledninger, kildepladser og indvindingsoplande. Fremstillet af GEUS 

 

Referencer 

1.: GEUS 2008: Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1). Vejled-
ning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning. Geo-
Vejledning nr. 2. http://gk.geus.info/grundvandskortlaegning/udgivelser/vejledninger.html 



 42

NATUR 



 43

BESKYTTEDE NATURTYPER og BESKYTTEDE VANDLØB 

(Naturbeskyttelseslovens §3) 

Baggrund og formål  
Datasættene anvendes i forvaltningen af naturen. 

Data er oprindeligt sammenstillet af de tidligere amter jf. Naturbeskyttelsesloven og relaterede 
vejledninger. Temaerne opdateres løbende som følge af konkrete sager, men ikke som lands-
dækkende temaer. 

Temaerne findes på Miljøportalen http://kort.arealinfo.dk/ under hovedtemaet ’Naturbeskyttel-
se’ (de samme temaer kan i øvrigt findes på Miljøministeriets Vandramme-GIS på 
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandrammedirektiv_hoering under hovedte-
maet ’Naturplan - generelle temaer’ under navnene ”Beskyttede naturarealer” og ”Beskyttede 
vandløb”).  

Beskrivelse af data  
Temaerne viser registrering af naturtyper og vandløb som er beskyttet efter naturbeskyttelses-
lovens § 3. Disse er: 

o søer og vandhuller med et areal på mindst 100 m2,  
o moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev med et areal på 

mindst 2500 m2, 
o "mosaikker" af ovennævnte naturtyper med et areal på mindst 2500 m2, 
o visse udpegede vandløb   
o alle moser i forbindelse med beskyttede vandhuller, søer eller vandløb 
o beskyttede vandløb (separat tema) 

For de beskyttede naturarealer glæder særligt, at et beskyttet areal i årenes løb kan ændre sig 
så meget, at det ikke længere er beskyttet. Omvendt kan et areal som i dag ikke er beskyt-
tet, ændre sig, så det bliver det. Kortet ”Beskyttede naturtyper” er ikke retsgyldigt, da der er 
tale om en vejledende registrering. Denne vejledende registrering af beskyttet natur er – i 
modsætning til udpegningen af vandløb - ikke bindende for ejere eller myndigheder. Det afgø-
rende er således ikke, om arealet er registreret som en beskyttet naturtype, men derimod om 
arealet på tidspunktet for indgrebet faktisk opfylder de biologiske kriterier for at være en be-
skyttet naturtype. Det betyder, at det først i forbindelse med konkrete sager eller ved en fore-
spørgsel afgøres, hvorvidt arealet er omfattet af § 3. 

Produktion af tema  
Data er oprindeligt sammenstillet af amterne på baggrund af en vejledning fra 1993, se refe-
rence nedenfor. Udpegning, indtegning og digitalisering er ikke nødvendigvis udført efter helt 
ensartede kriterier. Kommunerne overtog med kommunalreformen naturbeskyttelsesopgaven. 
Temaet opdateres løbende som følge af konkrete sager, men ikke som landsdækkende tema.  

Nøjagtighed og målestok  
Jf. vejledningen om registreringen og indtegning blev de registrerede arealer oprindeligt ind-
tegnet på 4 cm svarende til et målestoksforhold på 1:25.000. Ifølge vejledningen skal arealer-
ne opmåles og størrelsen beregnes i m2 ”….med en nøjagtighed svarende til, at den udføres 
med planimeter.” (Miljøministeriet 1993, s. 28). 
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Figur 1: Udsnit fra http://kort.arealinfo.dk/ 

Format 
Kan downloades fra http://kort.arealinfo.dk i ArcGIS Shape format eller MapInfo format.  

Brugsrettigheder  
Data kan frit downloades fra Miljøportalen. 

Kontaktperson: Naturbeskyttelse er kommunernes ressortområde. Der skal derfor rettes hen-
vendelse til den enkelte kommune, hvis der ønskes yderligere konkret information. Generel 
information kan dog fås ved henvendelse til Miljøportalens sekretariat eller KL. 

Kvalitetssikring af databeskrivelse: Troels Garde Rasmussen, KL. 

 

Referencer: 

Miljøministeriet, 2009. Naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 933 af 24. september 2009. 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, 2009. Vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3 
beskyttede naturtyper. 

Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen, 1993: Vejledning om registrering af beskyttede na-
turtyper. 
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OVERFLADEVANDSKVALITET 

Baggrund og formål  
Data er indsamlet i forbindelse med det nationale overvågningsprogram NOVANA. Endvidere er 
der en række data indsamlet som en del af amternes tilsynsopgaver. Data er indsamlet for at 
vurdere tilstand og udviklingen heri for vandløb, søer, fjorde og havet inklusiv de åbne farvan-
de og indgår i den årlige rapportering til Folketinget heraf. Formålet har også været at kunne 
vurdere effekten af forskellige sektorers miljøbelastning og effekt af forskellige tiltag. Data og 
resultater er anvendt som grundlag for vandmiljøplaner og andre tiltag for at reducere næ-
ringsstofudledning og udledninger af andre stoffer og deres fysisk påvirkning af vandmiljøet. 
Data er desuden anvendt til de kommende vandplaner. Endvidere anvendes de som grundlag 
for udvikling af modeller og forvaltningsværktøjer. Endelig anvendes data til at opfylde indbe-
retningsforpligtelser til EU og internationale konventioner.  

Hovedparten af data er målt fra 1989 og frem men der findes lange tidsserier over f.eks. stof-
koncentrationer (kvælstof og fosfor) fra 1970’erne.   

Beskrivelse af data 
Data består af fysiske, kemiske og biologisk målinger i overfladevand samt sedimentkemi i 
søer, fjorde og havet. De er tale om såvel kemiske analyser på vand, sediment og enkelte bio-
logiske prøver, bestemmelse og tællinger af arter og chlorofyl i vandprøver samt nogle konti-
nuert målinger af f.eks. ilt, temperatur, salinitet (havet) m.fl.  

Målinger foretages fra en gang hvert 6. år ved en målestation til mange gange årligt (12-26 
eller mere) for en række vandkemiske parametre. Den samlede datasamling omfatter mange 
tusinde målestationer. 

Målestationer og måleområder er placeret således, at det skal kunne give et overbliksbillede 
for Danmark. 

Eksempler på hvad ODA omfatter: 

Vandløb (fra 60 til > 2.000 stationer afhængig af parameter): 
 Bundfauna og fysisk indeks (fysiske forhold i vandløb) 
 Vegetation 
 Næringsstofkoncentrationer (for kilder også jern, alkalinitet) 
 Miljøfremmede stoffer 
 Vand og stoftransporter herunder til søer, fjorde og marine kystafsnit 
 Kildeopsplitning af havbelastning 
 Arealudnyttelse i oplandet og jordtyper 

Søer (fra få til > 500 stationer afhængig af parameter, mange data på 20-27 søer) 
 Plante- og dyreplankton 
 Bundfauna 
 Fisk 
 Yngel og vandfugle samt padder 
 Vandløbsvegetation 
 Sigtedybde, chlorofyl, ilt m.v. 
 Næringsstofkoncentrationer 
 Miljøfremmede stoffer 
 Stofbalancer 
 Kildeopsplitning til søbelastning 
 Arealudnyttelse i oplandet og jordtyper 
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Fjorde og havet (samlet antal målestationer > 6.000 fra 20-30 op til > 1.150 afhængig af pa-
rameter) 

 Primærproduktion 
 Plankton 
 Bundfauna 
 Bundvegetation 
 Næringsstofkoncentrationer (vandfase og sediment) og næringstofflukse (fjorde) 
 Miljøfremmede stoffer 
 Sigtedybde, chlorofyl, alkalinitet, ilt m.v. 
 Biota effekter af miljøfremmede stoffer 
 Modeldata baseret fra målinger ved bøjer, dybde profiler (CTD) af temperatur og salt, 

stoftilførsler til marine kystafsnit samt data fra modelkørsler af bl.a. for vand- og stof-
strømme  

Produktion af tema   
Afhængig af hvilke parametre der er tale om, indsamles der vand, biologiske og sedimentprø-
ver. Der foretages analyser på laboratorier af kemiske parametre. I forhold til biologiske emner 
foregår der tællinger og artsbestemmelser. Visse parametre måles nu også kontinuert f.eks. 
ilt, temperatur, salinitet o.l. med instrumenter tilsluttet dataloggere. En række prøver indsam-
les fra båd (søer og havet).  

For en række parametre kan der umiddelbart udarbejdes kort med tilstand/status og ændrin-
ger: data kan indgå til scenarier for hvad forskellige klimaændringer får af effekt i forhold til 
f.eks. stoftilførsel, tilstandsændringerne o.l. 

Nøjagtighed og målestok  
Nøjagtigheden er den til enhver tid bedst mulige afhængig af målemetode og instrumenter. 
Indsamling af data under NOVANA følger tekniske anvisninger udarbejdet af fagdatacentrene. 
Data gennemgår flere kvalitetssikringstrin i ODA efter standardiseret metoder og påføres et 
kvalitetsmærke, så det fremgår hvor langt data er i kvalitetssikringsprocessen.  

Format 
ODA er en SQL database med en web baseret brugerflade, hvor bruger med adgang kan se 
data heller downloade dem i pdf-file eller som CSV file, der direkte kan importeres i regneark. 
P.t. ligger der data fra 2006 og frem i ODA, men fra begyndelse af 2011 vil data fra før 2006 
også være i ODA. Det er endvidere forventningen, at ODA i 2011 bliver tilgængelig via Miljø-
portalen. 

Brugsrettigheder  
Data er p.t. umiddelbart tilgængelige for Miljøministeriet og DMU. DMU skal kontaktes ved vi-
deregivelse af data til tredjepart. 

Kontaktperson: Lars M. Svendsen, DMU. 

Databeskrivelsen er udført af Lars M. Svendsen, DMU  

 

Referencer: 

Nordemann Jensen, P., Boutrup, S., Bijl, L. van der, Svendsen, L.M., Grant, R., Wiberg-Larsen, 
P., Jørgensen, T.B., Ellermann, T., Hjorth, M., Josefson, A.B., Bruus, M., Søgaard, B., Thorling, 
L. & Dahlgren. K. (2010). Vandmiljø og Natur 2008. NOVANA. Tilstand og udvikling.  Danmarks 
Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 106 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 767. 
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Svendsen, L. M. (2007): Oversigt over data, databaser og datamodeller med tilknyttede sy-
stemer. Notat fra DMU. 

Svendsen, L.M., Dahlgren, K. (2010): Indhold, forudsætninger og rammer som grundlag for 
afklaring af betingelser for at MIM/DMU-overfladevandsdatabasen ODA kan blive fællesoffentlig 
i regi af Danmarks Miljøportal. Notat fra DMU og Miljøministeriet, 86 pp. 
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VÅDOMRÅDER 

Baggrund og formål  
Der er udpeget vådområder i flere anledninger med lidt forskellig baggrund og til forskellige 
formål. De 3 temaer nedenfor er beskrevet samlet, da de alle indgår i den vurdering der p.t. 
sker i forbindelse med etablering af nye vådområder. FødevareErhverv under Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri anvender alle 3 temaer i forbindelse med vurdering af ansøg-
ninger om udlægning af vådområder. 

Beskrivelse af data  
Der findes forskellige temaer, der viser vådområder: 

• Vådområder fra http://kort.arealinfo.dk under temaet ”Landbrug”: Vådområderne gengi-
vet i dette tema er lavbundsarealer der er kunstigt afvandede, fx tidligere våde enge, mo-
ser, lavvandede søer eller fjordarme. Arealerne vurderes at kunne genoprettes som våd-
områder med henblik på at tilbageholde kvælstof, som forudsat af Folketingets Vandmiljø-
plan II. 

 
Vådområder: Udsnit fra Miljøportalen: http://kort.arealinfo.dk 

 
 

• Lavbund og okker kan ses, men ikke downloades på http://kort.arealinfo.dk under tema-
et ”Landbrug”: Lavbund med okker risikoklassificering fra Dansk Jordbrugsforskning. Te-
maet er fremstillet i forbindelse med jordbundsklassificeringen i 1975-1979, hvor lavbunds-
områder (eng, mose, marsk, tørlagt og inddæmmet areal, littorina og yngre marine forlan-
de) blev udpeget. I 1981-84 blev lavbundsområderne inddelt i 5 klasser med hensyn til for-
suring og okkerrisiko i forbindelsen med en ny okkerkortlægning. Der kan findes en nær-
mere beskrivelse af temaet på www.djfgeodata.dk.  
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Lavbund og okker: Udsnit fra Miljøportalen: http://kort.arealinfo.dk 

 

• Grøn Vækst – vådområder fra SNS-GIS: http://miljoegis.mim.dk under temaet ”Grøn 
Vækst”. Overordnede potentialeområder for etablering af vådområder under Grøn Vækst 
2010-2015. Viser arealer nedstrøms søer tæt på fjorde og lukkede kystvande.  

 
Grøn Vækst Vådområder: Udsnit fra SNS-GIS: http://miljoegis.mim.dk/ 
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Produktion af tema  
• Vådområder: Vådområder er udpeget af amterne efter Miljø- og Energiministeriets cir-

kulære nr. 132 af 17. juli 1998 om lavbundsarealer, om regionplanlægning og landzo-
neadministration for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder. An-
svarlig myndighed er FødevareErhverv, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

• Lavbund og okker: Databasen er oprettet i forbindelse med okkerkortlægningen 1981-
84. 5, 6, 7, 8. Denne undersøgelse skete i henhold til lov nr. 57 af 18. februar 1981 ef-
ter hvilken, der skulle foretages en kortlægning af potentielt svovlsure jorder i Jylland. 
En del af denne kortlægning var en udpegning af lavbundsarealerne. Ansvarlig myndig-
hed er Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet  

• Grøn Vækst vådområder: Udpeget af By- og landskabsstyrelsen under Grøn vækst og i 
forbindelse med vandplansarbejdet. Anvendes ved gældende administration af tilskuds-
ordning for Grøn Vækst. Ansvarlig myndighed er By- og Landskabsstyrelsen. 

Nøjagtighed og målestok  
• Vådområder: 1:25.000 

• Lavbund og okker: Lavbundsområderne er udpeget på kort 1:20.000, mens afgræns-
ningen mellem okkerklasser er foretaget i 1:100.000, hvorfor kortet anbefales brugt i 
denne målestok  

• Grøn Vækst vådområder: 1:25.000 

Format 
Alle 3 temaer kan fås som GIS temaer i ArcGIS eller MapInfo. 

 

Brugsrettigheder  
Lavbund og okker købes hos DJF. De to andre temaer kan frit downloades fra hhv. SNS-GIS og 
Miljøportalen: http://miljoegis.mim.dk/ og http://kort.arealinfo.dk. 

Kontaktperson, generel information: Kristina Larsen, FødevareErhverv og evt. Mogens H. Gre-
ve, DJF (Lavbund og okker) 
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JORDBUND 
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JORDARTSKORT 1:25 000 

Baggrund og formål  
Siden 1888 har DGU (nu GEUS) kortlagt Danmarks overfladegeologi dels som en generel kort-
lægning af naturen og dels til brug ved vurdering af jordens bonitet o.l. Kortlægningen er fore-
taget i målestoksforholdet 1:25.000 (dog 1:20.000 før 1978). Informationerne er indsamlet 
ved feltarbejde, hvor jordprøver tages med 100-200 meters mellemrum under kultur- og plø-
jelag med et karteringsspyd. Prøverne vurderes i felten og resultatet noteres ned på et kort. 
Når et område er karteret, tegnes grænserne mellem de forskellige jordarter ind på kortet. Det 
digitale kort er fremstillet ud fra rentegnede kort med henblik på anvendelse og opdatering via 
et GIS, således at digitale geografiske analyser og beregninger nu er mulige. Kortet har mange 
anvendelsesmuligheder indenfor landbrug, skovbrug, miljøplanlægning og forskning.  

Beskrivelse af data  
Korttemaet, som det indgår i Areal Informations Systemet, består af i alt 391 kortblade i 
1:25.000. Kortbladene svarer til den opdeling, Kort- og Matrikelstyrelsen indtil for et par år 
siden benyttede til deres 4cm kort i 1:25.000. Korttemaet er endnu ikke fuldstændigt, men 
dækker ca. 85% af Danmarks areal (Figur 1). De resterende områder er tilgængelige i måle-
stoksforholdet 1:200.000 

 
Figur 1. Oversigt over dækningen af temaet.  

Jordarterne er opdelt i 71 forskellige kvartære samt 16 prækvartære jordarter. Hver polygon 
er tildelt 3 jordartskoder for det tilfældes skyld, at der er flere jordlag indenfor den første me-
ter af jorden. Den ene fastlægger som standard polygonens farve ved udtegning. 

Polygongrænserne indgår som et selvstændigt tema og kan derfor angives med forskellig farve 
afhængig af, om de f.eks. udgør kysten, en kortbladsgrænse eller blot grænsen mellem to jord-
arter.  

Produktion af tema  
Før 1992 blev de digitale jordartskort er fremstillet ved to forskellige metoder: Cirka 150 kort-
blade (overvejende i Sønder-, Midt- og Østjylland) er manuelt digitaliserede og siden tilføjet 
jordartssymboler. De øvrige kortblade er fremkommet ved skanning og efterfølgende vektori-
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sering af kortene med ARC/INFO. Derefter er kortene "renset" for irrelevante liniestykker, po-
lygon-topologi er opbygget, og tekstlabels med angivelsen af jordartstypen (Figur 2) er føjet til 
hver enkelt polygon. Efter 1992 er de digitale kort blevet fremstillet direkte fra indscannede 
feltkort, hvorfra grænserne herefter digitaliseres fra skærmen.  

Efterfølgende er kortene kanttilpasset (edgematchet), således at data omkring kortbladsgræn-
serne stemmer overens med data ved alle nabokortenes grænser. Mulige fejl, mistolkninger og 
unøjagtigheder er løbende søgt rettet.   

 
Figur 2. Udsnit af jordartskort 1:25.000.  

Nøjagtighed og målestok  
Nøjagtigheden af de 391 foreliggende digitale kort er i høj grad præget af tidspunktet, de blev 
karteret på. Nyere kort har generelt en bedre nøjagtighed både hvad angår klassifikationen og 
geometrien. Bl.a. for at tage højde for dette, findes der til kortværket en metadatabase med 
oplysninger om karteringstidspunkt for det enkelte kortblad.  

Et særligt forhold gør sig gældende vedrørende søer og kyster, idet disse i vid udstrækning 
fremstår, som de var på karteringstidspunktet. En del ukarterede arealer er således områder, 
som stod under vand, da kortbladet blev karteret.  

Kortene anses, trods den noget varierende nøjagtighed, for anvendelige i målestoksforholdet 
1:25.000. Den anvendte karteringsmetode indebærer dog, at en grænse mellem to jordarter 
kan ligge forskudt op til 50-100 meter i forhold til virkeligheden.  

Format og levering 
Data forefindes hos GEUS i ArcGIS format, men kan leveres i andre GIF formater efter ønske. 

Yderligere bearbejdning af data inden levering afregnes til GEUS´ konsulentsydelsestakster. 

Brugsrettigheder  
GEUS stiller data til rådighed til Videncentret til det konkrete projekt. 
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GEUS skal kontaktes ved videregivelse af data til tredjepart. 

Kontaktperson: Lisbeth Tougaard, GEUS. 

Databeskrivelsen er kvalitetssikret af Lisbeth Tougaard, GEUS.
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JORDARTSKORT 1:200 000  

Baggrund og formål  
I 1989 udgav Danmarks Geologiske Undersøgelse det første landsdækkende kort over overfla-
denære jordarter. Kortet udkom som 4 kortblade i målestoksforholdet 1:200.000. Dette kort er 
nu bragt på digital form og opdateret i forhold til den nyeste viden på området.  

Det digitale kort er fremstillet med henblik på anvendelse i et Geografisk Informations System 
(GIS), og det er således muligt at integrere kortet med andre digitale kort og geografiske data. 
Kortet har store anvendelsesmuligheder specielt indenfor forskning og formidling, hvor man 
ofte har brug for overblik frem for detailviden. Digitale geografiske analyser og beregninger er 
nu mulige på et landsdækkende geologisk kort.  

Beskrivelse af data  
Kortet beskriver jordarterne under pløje- og kulturlag typisk i 1 meters dybde. Kortet anvender 
en klassifikation med 35 forskellige jordarter. De 11 kvartære jordarter angives med hver sin 
farve (Figur 1), mens de 24 prækvartære jordarter alle fremstår hvide på kortet. 

 
Figur 1. Udsnit af jordartskort 1:200.000  

Produktion af tema  
Det digitale kort er overvejende baseret på den generelle geologiske kortlægning af Danmark, 
som på nuværende tidspunkt dækker over 80% af Danmarks samlede landareal. Disse infor-
mationer er suppleret med geologiske data fra GEUS' boredatabase, oplysninger fra den kvar-
tærgeologiske litteratur, geomorfologiske kortlægninger (kort over landskabets former, mate-
rialer og processer) samt foto-geologiske tolkninger ud fra flyfoto af de endnu ikke kortlagte 
områder.  

I forbindelse med udgivelsen af det trykte jordartskort 1:200.000 i 1989 blev der fremstillet 
stregplaner som forlæg til trykningen. Disse planer blev skannet og efterfølgende vektoriseret 
med det Geografiske Informations System (GIS) ARC/INFO. Derefter blev kortene "renset" for 
irrelevante liniestykker og polygontopologi blev opbygget, så hver enkelt jordartspolygon har 
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en entydig sammenhæng med og beliggenhed i forhold til alle øvrige jordartspolygoner i kor-
tet. Annotationer (attributter) med angivelsen af jordartstypen blev føjet til hver enkelt poly-
gon. Efterfølgende blev kortene kanttilpasset (edgematchet), så data omkring kortgrænserne 
stemte overens med data ved nabokortenes grænser. Kortbladsgrænserne blev efterfølgende 
slettet, og det færdige digitale kortværk dækker derfor hele landet i én fil. Bornholm, som på 
det trykte kort var placeret umiddelbart øst for Falster, blev flyttet til den geografisk korrekte 
position.  

Kystlinien på det trykte kort blev i forbindelse med den digitale proces udskiftet med en digital 
kystlinie (D200, KMS, 1994). Siden hen er enkelte kyststrækninger på kortet blevet ændret, så 
kystlinieforløbet på det digitale kort i 1999 svarer til Danmarks kystlinie som angivet i Areal 
Informations Systemet. De største kystlinieændringer ses ved Rømødæmningen, Sprogø, Ka-
strup Havn og Peberholm.  

Nøjagtighed og målestok  
Den faktiske præcision af de digitale kort vil selvfølgelig i høj grad være præget af kvaliteten af 
de tilgængelige data for et område. Herunder specielt om et område er karteret eller ej. Sam-
menfattende er det foreliggende digitale kortværk generelt egnet til udtegning i målestoksfor-
hold omkring 1:200.000. Generelt forventes en præcision på topografiske kort i 1:200.000 på 
omkring 20 meter i forhold til virkeligheden. Præcisionen af dette digitale kort er sværere at 
fastlægge, dels fordi kortet som helhed baserer sig på forskellige datakilder (f.eks. boringer og 
generaliserede karteringskort), og dels fordi grænsen mellem to jordarter er fastlagt i forhold 
til sonderinger med jordartsspyd, oftest med en prøvetagningsafstand på 100 til 200 meter. 
Der må således generelt regnes med en usikkerhed på op til 200 meter.  

Format og levering 
Data stilles til rådighed via en cd-rom indeholdende Danmarks digitale Jordartskort 1:200.000, 
data findes i shape format til ArcGIS og i MapInfo format. Cd-rommen indeholder desuden le-
gende, metadata, samt en geologisk og kortteknisk beskrivelse.  

Yderligere bearbejdning af data inden levering afregnes til GEUS´ konsulentsydelsestakster. 

Brugsrettigheder  
GEUS stiller data til rådighed til Videncentret til det konkrete projekt. 

GEUS skal kontaktes ved videregivelse af data til tredjepart. 

Kontaktperson: Lisbeth Tougaard, GEUS. 

Databeskrivelsen er kvalitetssikret af Lisbeth Tougaard, GEUS. 
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JORDBUNDSDATA – TYPEJORDE  

Baggrund og formål  
DJF (Forskningscenter Foulum, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet) har 
udviklet en ny landsdækkende database til beskrivelse af rodzonen i forbindelse med en evalu-
ering af VMP III /1/. Der er opstillet typejorde for fem forskellige georegioner på baggrund af 
dominerende jorde i hver region, se figur 1.  

 

Figur 1. Landet opdelt i fem geologiske regioner, indenfor hvilke der er opstillet typejorde på baggrund af dominerende jorde i regionen. 
Fra /1/ 

Beskrivelse af data  
I Danmark findes der ikke landsdækkende kort over jordens tekstur i rodzonen. Der findes dog 
to landsdækkende kortværk: Den Danske Jordklassificering (DDJ) de såkaldte Farvekode kort 
(FK)) og Jordartskortet fra GEUS. DDJ viser pløjelagets tekstur, som er inddelt i 8 jordtyper 
(farvekoder), og GEUS viser den geologiske sammensætning til 1 meters dybde.  

Disse kortværk kan ikke umiddelbart anvendes til regionale modelleringer og derfor er der ved 
DJF udarbejdet en helt ny landsdækkende jorddatabase. Denne database viser jordens tekstu-
elle sammensætning i 3 dybder (A-horisonten (0-30cm), B-horisonten (30-70cm) samt C-
horisonten (70-120cm)). Den nye database er udarbejdet på baggrund af alle tilgængelige 
data på DJF, 45.000 punkter i A-horisonten, 6.500 i B-horisonten og 2.500 punkter i C-
horisonten. I A- og B- horisonten er der anvendt Kriging-interpolering indenfor hvert land-
skabselement. I C-horisonten er datatætheden for lille til at anvende interpolering. Der er der-
for beregnet medianværdier på alle de georegionaliserede jordarter. Databasen indeholder 
således et landsdækkende grid for ler, silt, finsand, grovsand, samt humus i både A-, B- og C-
horisonterne. Kortet har en rumlig opløsning på 250 meter i A- og B-horisonterne og 500 me-
ter i C-horisonten. På baggrund af disse data er der udarbejdet et typejordskort i de tre hori-
sonter. 
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Produktion af tema  
Typejordenes udbredelse dannes ved at kombinere de 3 grids, så hver celler indeholder infor-
mation om JB nr., geologisk jordart og georegion. For at få ét landsdækkende tema er de 8-9 
mest typiske kombinationer af A, B og C horisonter udvalgt indenfor hver georegion; dertil 
lægges to vådbundsjorde (en mineralsk og en organogen), Alle kombinationer af horisonterne 
indenfor den enkelte georegion er henført hertil, se figur 2. 

 
Figur 2. Typejorde fordelt over landet. Fra /1/. 

For hver typejord og hver af dennes A-, B- og C-horisont er der beregnet medianværdier for 
tekstur og humusindhold mv. Disse parametre er anvendt til at estimere typejordenes hydrau-
liske parametre i 5 horisonter ved brug af såkaldte pedotransferfunktioner, se mere herom i 
/1/. Disse hydrauliske parametre beskriver jordens evne til at dræne og tilbageholde vand i 
rodzonen og siger noget infiltrationskapacitet og den hydrauliske ledningsevne ved forskellige 
vandindhold. I tabellen nedenfor ses et eksempel på disse parametre. 
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Tabel over hydrauliske parametre fra jordtyper fra georegion Midtjylland. Fra /1/. 

Nøjagtighed og målestok  
Data foreligger i 250x250 / 500x500 m grids. 

Format 
Data leveres på CD som GIS-temaer og tabeller. 

Brugsrettigheder  
Data købes ved henvendelse til DJF. Pris 4.000 kr. 

Kontaktperson: Mogens Humlekrog Greve, DJF. 

 

Referencer: 

Børgesen, C.D. og Greve M.H., 2009: Jordbundsdata. Bilag 2 i: Midtvejsevaluering af Vandmil-
jøplan III. Hoved og Baggrundsnotater. DJF Rapport. Markbrug 142. Det Jordbrugsvidenskabe-
lige Fakultet, Aarhus Universitet, august 2009.  
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JORDTYPER – JORDKLASSIFICERING 1975 

Baggrund og formål  
Data er baseret på kortlægningsaktiviteter 1975-1979 v. Sekretariatet for Jordklassificering, 
senere Arealdatakontoret. Data opbevares og forvaltes i dag af DJF (Forskningscenter Foulum, 
Det Jordbrugsfaglige Fakultet, Århus Universitet). Data er bearbejdet med henblik på at vise 
jordens landbrugsmæssige potentiale (boniteten) og afspejler landbrugsarealets udbredelse på 
kortlægningstidspunktet.  

Beskrivelse af data  
Jordbunden i 0-20 cm´s dybde er opdelt i forskellige teksturklasser; 8 jordtyper og 11 JB-nr. 
jf. nedenstående tabel. På kortet er de 8 jordtyper gengivet, se figur 1.  

Tabel 1, pløjelagets tekstur 

Produktion af tema  
Kortet dækker hele landbrugsarealet (dog fra perioden 1975-1979). Grænsedragning (for de 
otte farvekoder) er sket i samarbejde med landbrugets konsulenttjeneste samt Hedeselskabet 
på baggrund af ca. 40.000 prøver udtaget i pløjelaget. 

 
Figur 1. Udsnit af jordtypekort, Fur. Fra www. djfgeodata.dk/  

Vægtprocent Jordtype Teksturdefinition 
for jordtype 

Symbol JB-nr. 
Ler under 2 
µm 

Silt 20-200 
µm 

Finsand 20-
200 µm  

Sand, i alt 
20-2000 µm 

Humus 
58,7% C 

1 Grovsandet jord GR.S. 1 0-50 
2 Finsandet jord F.S 2 

0-5 0-20 
50-100 

75-100 

Grov lerblandet 
jord 

GR.L.S. 3 
0-40 

3 
Fin lerblandet 
jord 

F.L.S 4 
5-10 0-25 

40-95 
65-95 

Grov sandblan-
det lerjord 

GR.S.L 5 
0-40 

4 
Fin sandblandet 
lerjord 

F.S.L. 6 
10-15 0-30 

40-90 
55-90 

5 Lerjord L 7 15-25 0-35  40-85 
Svær lerjord SV.L. 8 25-45 0-45  10-75 
Meget svær 
lerjord 

M.SV.L. 9 
45-100 0-50  0-55 6 

Siltjord SI. 10 0-50 20-100  0-80 

Under 10 

7 Humus HU. 11     Over 10 
8 Speciel jordtype SPC. 12  
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Nøjagtighed og målestok  
DJF anbefaler at kortet anvendes i 1:50.000. 

Format 
Landsdækkende digitalt kort eller som trykte kortbladsserier, Basis-datakort 1:50.000, der dog 
ikke dækker Nordjylland, hvor jordklassificeringen leveres i form af en bog eller i digital form. 
Kortgrundlaget udgøres af GI kort i 1:25.000. 

Brugsrettigheder  
Data købes ved henvendelse til Det jordbrugsfaglige fakultet ved Aarhus Universitet, forsk-
ningscenter Foulum. En CD dækkende hele Danmark med jordtypekort i 1:50.000 samt jordty-
per + arealanvendelse i 1:200.000 koster 4.000 kr.  

Kontaktperson: Mogens Humlekrog Greve, DJF. 

 

NB: Kortet kan også findes på Miljøportalen under temaet ”Landbrug”, men kan ikke downloa-
des. 

 

Referencer: 

www.djfgeodata.dk 

Atlas over Danmark. Den danske jordklassificering. Det Kongelige Danske Geografiske Selskab. 
Serie I, bind 3. C.A. Reitzel, København, 1992. 
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LERTYKKELSESKORT 

Baggrund og formål  
De tidligere amter udførte i slutningen af 90´erne en kortlægning af, hvor godt de primære 
grundvandsmagasiner er beskyttet mod forurening fra overfladen, såkaldte ”lertykkelseskort” 
eller ”dæklagskort”. Kortlægningen tog sit udspring i vejledning nr. 4 (1995) fra Miljøstyrelsen 
”Udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser”, hvor et af elementerne i udpeg-
ningen af områder med drikkevandsinteresser var at vurdere grundvandets beskyttelse i form 
af kort over ”akkumuleret tykkelse af lavpermeable lere og moræneler over grundvandsmaga-
siner”.  

Ifølge vejledningen beskrives grundvandets beskyttelse ved hjælp af tre beskyttelsesgrader: 
1: God beskyttelse; 2: nogen beskyttelse; 3: Ringe/ingen beskyttelse, og vejledningen define-
rer også hvad disse grader dækker over: 

Betegnelse Definition 
God beskyttelse Generelle forhold: 

• Grundvandets trykniveau i magasin er over terræn eller 
• Opadrettet gradient i magasin eller 
• Meget ringe nedsivning til magasin, dvs. at dæklagene indeholder lavpermeable 

bjergarter som smeltevandsler eller marint ler i tykkelser over 10 meter eller over 
30 meter tykke lag af moræneler 

Stofspecifikke forhold: 
• Væsentlig reduktion/tilbageholdelse af forurening i den umættede zone og/eller i 

dæklag 
• pH over 7 i den umættede zone 

Nogen beskyttelse Generelle forhold: 
• Sammenhængende lavpermeable dæklag af f.eks. smeltevandsler eller marint ler 

på 5 til 10 meters tykkelse eller morænelerslag på 15-30 meters tykkelse (forsin-
ket forureningsspredning for visse typer forurenende stoffer) 

Stofspecifikke forhold: 
• Betydelig reduktion/tilbageholdelse af forurening i den umættede zone og/eller i 

dæklag eller 
• Betydelig reduktion/tilbageholdelse af forurening i magasin eller 
• Gode naturlige betingelser for forureningsreduktion (men en kvantificering af re-

duktionspotentiale er ikke mulig på det nuværende vidensgrundlag) 
• pH over 5,5 i den umættede zone 

Ringe/ingen be-
skyttelse 

Generelle forhold: 
• højpermeable og/eller opsprækkede dæklag eller 
• magasinbjergarter har direkte kontakt til jordoverfladen 

Stofspecifikke forhold: 
• ingen eller meget begrænset forureningsreduktion eller 
• ringe eller ingen naturlige betingelser for forureningsreduktion (fravær af forhold af 

betydning for sorption, omsætning m.v.) 
• pH under 5,5 i den umættede zone 

 

Kortene blev fremstillet efter lidt forskellige principper fra amt til amt. De fleste amter valgte 
at kortlægge lertykkelser over primære grundvandsmagasiner og dele dem ind i intervaller 
f.eks. < 15 m ler; 15-25 m ler, > 25 m ler, se eksemplet fra Nordjyllands Amt, figur 1. Andre 
amter, valgte andre intervaller, f.eks. < 10 m – 10-30 m og > 30 m. Et amt valgte kun at 
kortlægge ned til 30 m´s dybde, et andet valgte at differentiere de forskellige lertyper, således 
at fede lere som smeltevandsler eller marint ler talte 100% mens moræneler, der typisk inde-
holder mere sand og andre grovere fraktion og også ofte er karakteriseret af en større op-
sprækningsgrad, kun talte 50%, således at 20 meter moræneler over 5 m smeltevandsler kun 
talte som i alt 15 m ler.  

I forbindelse med Basisanalysen (fase 1) i 2004-2005 blev kortene anvendt (i visse tilfælde i 
opdateret form) til at give en beskrivelse af grundvandsbeskyttelsen i form af ”dæklag i grund-
vandsdannende områder”. Disse kort kan se i Basisanalyserne, f.eks. 
http://www.vandognatur.dk/NR/rdonlyres/58E0E68A-2FBB-4EFF-8BC7-
47997AF0C7EE/0/vand_HUR_basis1_2004_kort.pdf 
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Beskrivelse af data  
Kortene er fremstillet på baggrund af boringer fra Jupiter databasen samt ved opdateringen i 
forbindelse med Basisanalysens fase 1 ved inddragelse af geofysiske data. Tilgangen varierer 
fra amt til amt /miljøcenter til miljøcenter.  

Produktion af tema  
Varierer fra amt til amt.  

Kortene opdateres ikke løbende, men i forbindelse med den afgiftsfinansierede nationale 
grundvandskortlægning er der igangsat et projekt med indsamling af kortlægningsområderne, 
som kan danne baggrund for en strategi for opdatering (tovholder herfor er Susie Mielby, 
GEUS). Lokalt kan resultater ses på miljøcentrenes hjemmeside efterhånden som nye opdate-
rede kort bliver fremstillet. 

Nøjagtighed og målestok  
Afhænger af boringstæthed og geofysiske målinger, varierer derfor fra område til område. 

Format 
Kortene er udført som GIS temaer i enten MapInfo eller ArcGIS. 

Brugsrettigheder  
Kortet fra Nordjyllands Amt (2005) kan hentes fra Miljøportalens sikringsserver, hvilket kræver 
at man har adgang. Klima- og Energiministeriet er registreret som potentiel bruger men har 
pt. ingen brugeradministrator og ingen brugere (pers. komm. med Ole Andersen, miljøporta-
lens sekretariat, aug. 2010). De fleste andre kort er dog pt. ikke tilgængelige på portalen, men 
kan skaffes ved henvendelse til de individuelle Miljøcentre.  

Kvalitetssikring af databeskrivelse: Susie Mielby, GEUS. 

Reference: 

Miljøstyrelsen 2000: Zonering. Vejledning nr. 3. Miljø- og Energiministeriet. 

Figur 1, lertykkelser i Nordjyllands Amt 
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LANDSKAB 
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AREALANVENDELSE – FOT-data  
Der findes flere forskellige datasæt, der viser arealanvendelse, f.eks. i AIS databasen, Corine 
data osv. Det er aftalt med Videncentret, at KMS’ Kort10 egner sig bedst til denne opgave. 
KMS og kommunerne samarbejder imidlertid på et fælles datasæt kaldet FOT, der indeholder 
opdaterede data, der på sigt skal afløse Top10DK. FOT står for ‘FællesOffenligT geografisk 
administrationsgrundlag’.  

Baggrund og formål  
KMS og kommunerne/KL har igangsat et arbejde kaldet FOTdanmark, der er et samarbejde 
mellem staten og kommunerne om etablering af et fælles geografisk administrationsgrundlag 
målrettet offentlig forvaltning. FOT-samarbejdet omfatter: 

• Etableringen af en fælles, standardiseret og opdateret samling af geografiske objekter, 
der kan indgå i det offentlige administrationsgrundlag med henblik på anvendelse på 
tværs af myndigheder og sektorer 

• En fælles specifikation, der sikrer, at de geografiske data er tidssvarende specificeret 
• En samlet opgavevaretagelse, der sikrer, at etablering, kvalitetssikring og opdatering af 

de geografiske data gøres bedre og billigere 
• En effektiv tilgang til administrationsgrundlaget ved opbygning af et fælles og tidssva-

rende system til administration, lagring og til simpel formidling af de geografiske data 
FOT-data lagres i den fælles database, FOT2007. I figuren nedenfor ses de kommuner (pr. 1. 
november 57), der pr. oktober 2010 har data i den fælles database. De resterende kommuner 
forventes at indgå i samarbejdet om produktion af data i løbet af 2011 og 2012. Indtil FOT er 
landsdækkende tilbyder KMS et landsdækkende sømløst teknisk/topografisk kortværk kaldet 
FOT-Kort10. Det betyder, at i perioden indtil FOT bliver landsdækkende vil FOT-data blive sup-
pleret med Kort10-data. KMS ajourfører selv Kort10 for de områder som endnu ikke har etab-
leret FOT. 

 

Beskrivelse af data (fra /1/) 
Objekttyper i FOT-data: 

 BYGNINGER (fx bygning, bygningsspring, bygningsadskillelse) 
 BEBYGGELSE (bykerne, erhverv, lav bebyggelse, høj bebyggelse) 
 TRAFIK (fx vejmidte, jernbane, vejkant, helle, standsningssted) 
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 TEKNIK (fx startbane, kirkegård, bassin, høfde, vindmølle, mast) 
 NATUR (fx skov, hede, vådområder, hegn, skrænt, dige, trægruppe) 
 HYDRO (fx sø, vandløbsmidte, vandløbskant, havn, kyst) 
 ADMINISTRATIV (fx bypolygon, kommune, fredet fortidsminde) 

Produktion af tema  
Etablering af FOT-data sker i et samarbejde mellem KMS og kommunerne i et område således 
at disse opgaver varetages i fællesskab: 

 optagelse af de billeder, der skal danne grundlag for en efterfølgende etablering af de 
vektorbaserede geografiske objekter,  

 etableringen af de geografiske objekter og  
 tilknytning af de tilhørende egenskabsdata til de enkelte objekter. Data er hovedsagelig 

fremstillet ved fotogrammetrisk nymåling suppleret med registreringer fra 4-cm kortet 
og andet støttemateriale. 

 
FOT ajourføres områdevis i områderne på ovenstående figur med en ajourføringscyklus på ikke 
over tre år. 

Nøjagtighed og målestok  
Nøjagtigheden i FOT svarer som udgangspunkt til Kort10s nøjagtighed. I byområder vil nøjag-
tigheden typisk være større, idet kommunerne her har behov for en højere detaljeringsgrad.  
For Kort10 er der specificeret følgende nøjagtighed (fra /2/): 
Geometrien i Kort10 er fotogrammetrisk fremstillet. Kortets indhold og geometriske nøjagtig-
hed er tilpasset kravene til fremstilling af kartografiske udtryk i målestoksforholdet 1:10.000. 
Kortets nøjagtighed er derfor på ca. 1 meter for veldefinerede punkter og flader. 

Format 
FOT-Kort10 distribueres via Kortforsyningen via det sædvanlige statsaftale-login. Alternativt 
kan FOT-Kort10 downloades fra ftp-serveren i regionsvise eller landsdækkende datasæt. Hen-
vendelse vedr. adgangen til data sker via Anvendelse & Rådgivning i KMS, pr. mail til 
anv@kms.dk 

Brugsrettigheder  
Staten har rettigheder og adgang til FOT-data via statsaftalen for geodata.  

Adgang til data kræver indsendelse af en underskrevet rettighedserklæring. Denne findes på 
KMS’ hjemmeside. Herefter tildeles login-oplysninger. Nye brugere kan få yderligere informati-
on om adgang til data ved henvendelse til Anvendelse & Rådgivning i KMS, pr. mail til 
anv@kms.dk. Styrelser/institutioner som allerede har indsendt rettighedserklæringen, har ud-
peget en brugeradministrator som distribuerer login-oplysninger i styrelsen/institutionen. 

BEMÆRK: Der skal rettes særskilt henvendelse til KMS ved adgang for tredjepart (kun til spe-
cifikke opgaver). 

Kontaktperson: Katarina Ritz, KMS karit@kms.dk 

Kvalitetssikring af databeskrivelse: Katarina Ritz, KMS 

Referencer: 
/1/ FOT, 200?: FOT DANMARK. Fællesoffenligt Geografisk Administrationsgrundlag. Specifikati-

on FOT 4.1 http://www.fotdanmark.dk/Materiale/Files/FOTspecifikation/FOT+4.1+dk+i+pdf 
, revideret 28. marts 2010 

/2/ KMS, 2006: Kort10 – en del af den geografiske infrastruktur. Produktblad, juni 2006. 
http://www.kms.dk/NR/rdonlyres/4C2228EB-6D5D-46ED-9E58-
52C89755B417/0/kort10.pdf 
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DANMARKS HØJDEMODEL (DHM) 

Baggrund og formål  
Kort og Matrikelstyrelsen (KMS) har udviklet Danmarks Højdemodel, en digital model over bl.a. 
terrænhøjde dækkende hele landet. Modellen danner baggrund for nye og detaljerede højde-
kurver, der efterspørges i flere forskellige sammenhænge. F.eks. vil højdemodellen være et 
redskab i forbindelse med arkæologi og historisk kortlægning, til kystsikring, til planlægning af 
fremtidige byggerier og anlæg, til kortlægning af behov for forstærkning af eksisterende anlæg 
og til korrekt udpegning af risikoområder, når klimaforandringer medfører øget vindpres, mere 
nedbør og øget vandstand i havene. 

DHM indgår som datagrundlag i forbindelse med klimatilpasning og kystsikring, til miljøopga-
ver, i byggesagsbehandlingen, i forsvar og beredskab, til kortlægning og ortofotoproduktion og 
på mange andre områder. 

Beskrivelse af data  
Danmarks Højdemodel er baseret på laserscanning fra fly, der i løbet af de senere år er blevet 
den mest almindelige metode til indsamling af højdedata til højdemodeller. En stråle af laser-
pulser peges mod et hurtigroterende spejl, der sender pulserne ud gennem et hul i bunden af 
et fly. Flyets position undervejs bestemmes med GPS, og dets bevægelser måles med inertiin-
strumenter (f.eks. gyroer eller accelerometre).  

Laserstrålen udsendt fra flyet reflekteres af terræn eller overflade, og den tid, det tager en 
laserpuls at bevæge sig fra flyet til overfladen og tilbage til flyet igen, er et udtryk for to gange 
afstanden til overfladen. Ved at korrigere for flyets bevægelse og højde, fås overfladens højde 
over havniveau. Højden for hvert målt punkt lagres med tilhørende længde- og breddegrad. 
Denne datasamling af 3D punkter udgør den såkaldte punktsky, der er grundlaget for både 
beregning af terræn- og overflademodeller. Punkttætheden varierer med flyets bevægelser og 
overfladens beskaffenhed. For Danmarks Højdemodel er punkttætheden i gennemsnit ca. 0,45 
punkt pr. kvadratmeter. 

 
Figur 1. Et eksempel fra højdemodellen 

Produktion af tema  
Efter indsamling af data udføres et større processeringsarbejde. Der skal korrigeres for fejl i 
data (f.eks. refleksioner fra fugle), bygninger skal identificeres, det samme skal veje og vege-
tation, og så skal information om selve terrænet trækkes ud af punktskyen. KMS har udført en 
omfattende kvalitetskontrol af DHM i samarbejde med eksperter i ind- og udland, bl.a. omfat-
tende kontroller af datas fuldstændighed, den fysiske kvalitet af data, kvaliteten af databe-
handlingen og især kontrol af plan- og højdenøjagtigheden. 
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Nøjagtighed og målestok  

DHM’s højdenøjagtighed er bestemt ud fra uafhængige GPS-opmålinger for 160 lokaliteter 
jævnt fordelt ud over landet. Den gennemsnitlige højdenøjagtighed for veldefinerede plane 
områder er: 5,9cm (RMSE). 

DHM’s plannøjagtighed er bestemt ved at sammenligne bygningers placering i DHM og i FOT 
og Kort10. I alt 142 reference-bygninger er udvalgt jævnt fordelt på fire områder omkring Ål-
borg, Aarhus, Esbjerg og Nordsjælland. Den gennemsnitlige plannøjagtighed for DHM er såle-
des bestemt til 67cm (RMSE). 

Format 
Højdemodellen leveres til brug i GIS systemer.  

Brugsrettigheder  
DHM hører under den statslige dataaftale om geodata.  

Data leveres gennem FTP-adgang til oprettede brugere. Nye brugere kan få yderligere infor-
mation og adgang til data ved henvendelse til brugeradministrator for Statsaftalen i egen sty-
relse.  

BEMÆRK: Der skal rettes særskilt henvendelse til KMS ved adgang for tredjepart (adgang kun 
i forbindelse med specifikke opgaver). 

 

Kontaktperson: Niels Broge, KMS (nihbr@kms.dk) 

Databeskrivelsen er kvalitetssikret af Niels Broge, KMS 
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LANDSKABSFORMER 1:200 000  

Baggrund og formål  
GEUS arbejder på et landsdækkende digitalt geomorfologisk kort med landskabsformer. Kortet 
er færdiggjort for Sjælland, Fyn og Sydjylland, og GEUS forventer at færdiggøre kortet i 2011 i 
målestoksforholdet 1:200.000. Dette kort er i modsætning til tidligere geomorfologiske kort nu 
bragt på digital form og opdateret i forhold til den nyeste viden på området.  

Det digitale kort er fremstillet med henblik på anvendelse i et Geografisk Informations System 
(GIS), og det er således muligt at kombinerer kortet med andre digitale kort og geografiske 
data. Kortet har store anvendelsesmuligheder specielt indenfor forskning og formidling, hvor 
man ofte har brug for overblik frem for detailviden. Digitale geografiske analyser og beregnin-
ger er nu mulige på et landsdækkende geologisk kort.  

Beskrivelse af data  
Kortet viser landskabsformer inddelt i 30 forskellige landskabselementer.  

 
Figur 1. Udsnit af kortet med udsnit af legende  

Produktion af tema  
Kortet er fremstillet på baggrund af KMS´s højdemodel, boredata fra Jupiterdatabasen og Jor-
dartskort 1:50.000. 

Nøjagtighed og målestok  
Tolkningen er udført i målestoksforholdet 1:100.000 og kortet anbefales brugt i 1:200.000 

Format og levering 
Data kan leveres som kort eller som GIS-tema på CD-rom. 

Yderligere bearbejdning af data inden levering afregnes til GEUS´ konsulentsydelsestakster. 

Brugsrettigheder  
GEUS stiller data til rådighed til Videncentret til det konkrete projekt. 

GEUS skal kontaktes ved videregivelse af data til tredjepart. 

Kontaktperson: Peter Roll Jakobsen, GEUS. 

Databeskrivelsen er udført at Knud Erik Klint, GEUS. 
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PER SMEDS LANDSKABSKORT OVER DANMARK 

Baggrund og formål  
Kortene er udført af Per Smed i perioden 1979-1981. 

 

Figur 1. Udsnit fra Vendsyssel 

Beskrivelse af data 
Landskabet er delt op i følgende landskabselementer: 

• Grundfjeldshorstens begrænsning (Bornholm) 
• Sprækkedale (Bornholm) 
• Morænelandskab fra sidste istid. Overvejende sandbund. 
• Morænelandskab fra sidste istid. Overvejende lerbund. 
• Randmorænelandskab 
• Landskab med dødisrelief 
• Morænelandskab fra næstsidste istid (”bakkeøer”), overvejende lerbund 
• Morænelandskab fra næstsidste istid (”bakkeøer”), overvejende sandbund 
• Visse andre særligt fremtrædende bakkepartier (større / mindre (Sjælland)) 
• Hedeslette (sandur) 
• Ekstramarginal smeltevandsfloddal 
• Smeltevandsflodterasse 
• ”Tunneldal” 
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• Ås 
• Issø-plateaubakke (fladbakke) 
• Lavtliggende issø 
• Hævet havbund fra ishav, der opstod i tilknytning til isens afsmeltning fra Nordjylland 
• Marint forland dannet siden stenalderen (6000 f.K.) 
• ”Yoldiahavets” kystline 
• Stenalderhavets kystline 
• Stenalderlandskabets højeste kystlinie 
• Marsk, afsat af tidevand 
• Vade (tørt ved lavvande) 
• Kunstig tørlagt areal 
• Klitlandskab 
• Kystklint 

 
Ikke alle landskabselementer forefindes på alle 4 kort. 

Produktion af tema  
Kortet er håndtegnet. Der findes ingen nærmere beskrivelse af, hvordan kortet er produceret. 

Nøjagtighed og målestok  
Kortet bør ikke anvendes i en målestok mindre end 1:200.000. 

Format 
Papirkort. Scannede raster filer til GIS. 

Brugsrettigheder  
Efter aftale med Per Smed og Geografforlaget stiller GEUS data - i form af scannede raster filer 
til GIS - til rådighed til Videncentret til det konkrete projekt. 

GEUS skal kontaktes ved videregivelse af data til tredjepart. 

Kontaktperson: Frants von Platen, GEUS. 

Databeskrivelsen er udført af Lisbeth Flindt Jørgensen, GEUS  

 

Referencer: 

Per Smed 1979: Landskabskort over Danmark. Bind 1, Nordjylland 

Per Smed 1981: Landskabskort over Danmark. Bind 2, Midtjylland 

Per Smed 19??: Landskabskort over Danmark. Bind 3, Sønderjylland, Fyn 

Per Smed 1981: Landskabskort over Danmark. Bind 4, Sjælland, Lolland, Falster, Bornholm 

Papirkort er i kommission hos Geografforlaget. 


