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1 Indledning 
 

Undersøgelsesprogrammet har til formål at bestemme habitatnaturtypen for søer 
og vandhuller <5 ha og at samle data til grundlag for tilstandsvurdering (for be- 
regning af naturtilstanden, se Fredshavn m. fl., 2009) til brug ved kontrolover- 
vågningen af naturtyper i småsøer og vandhuller samt ved kortlægningen af disse. 
Typebestemmelsen skal foretages ud fra vegetationens artssammensætning, sali- 
niteten og en vurdering af vandets brunfarvning. Til typebestemmelse anvendes 
”Bestemmelsesnøgle” og ”Habitatbeskrivelser” og, som supplement hertil, notatet 
”Bestemmelse af naturtype i søer under 5 ha – supplerende retningslinjer”. Alle 
tre dokumenter findes på Miljøstyrelsens hjemmeside (se afsnit 2.3.6). Tilstanden 
af vandhullet/søen belyses ved registrering af umiddelbart synlige påvirkninger 
samt udvalgte kemiske variable. 

 
Metodebeskrivelsen omfatter både søer, hvor det er tilstrækkeligt at foretage un- 
dersøgelser fra søbredden, fra bro eller lignende eller ved vadning (typisk vand- 
huller 0,01-1 ha) samt søer, hvor det kan være nødvendigt at anvende båd (ty- 
pisk småsøer 1-5 ha). 

 
I de småsøer på 1-5 ha, som indgår i de gældende vandområdeplaner, og hvori 
der også skal foretages kontrolovervågning af naturtypen og/eller kortlægning, 
skal der foretages en standardiseret vegetationsundersøgelse i henhold til TA S04. 
Ved denne undersøgelse vil man opnå en artsliste, der skal bruges i naturtype- 
overvågningen, men derudover er det også i disse søer nødvendigt at udfylde felt- 
skemaet i denne tekniske anvisning, således at naturtypen kan bestemmes og til- 
standsvurdering (i henhold til Fredshavn m.fl., 2009) kan beregnes. 

 
I forbindelse med den tekniske anvisning anbefales det at læse de to notater, der 
er udarbejdet på baggrund af interkalibreringer og workshops, der er foretaget for 
vandhuller, der indgår i naturtypeovervågningen. Disse notater findes på følgende 
link: https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/fagdatacentre/ferskvand. 

 
Vandhuller mindre end 2500 kvm (0,25 ha) i kystklitter henregnes til naturtypen 
klitlavning. Denne naturtype skal ikke undersøges i dette program. 

 
Denne tekniske anvisning omfatter målinger, som er omfattet af krav om kvali- 
tetsstyring i overensstemmelse med ISO 17025 – ”Generelle krav til prøvnings- og 
kalibreringslaboratoriers kompetence”. 

https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/fagdatacentre/ferskvand
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2 Metode 

2.1 Tid, sted og periode 

2.1.1 Tid 
Undersøgelsen foretages i perioden 15. juni til 15. september. 

 
2.1.2 Sted 
Fra bredden/bro eller lignende eller ved vadning 
Eventuel udtagning af vandprøve samt måling af pH, temperatur, ledningsevne og 
salinitet skal foregå på størst mulig dybde, så vidt muligt på et sted med frit vand 
uden planter og før vegetationsundersøgelserne, for at vandet ikke er blevet på- 
virket heraf. 

 
Vegetationsundersøgelsen foregår derefter ved at vade rundt om søen eller, hvis 
det er nødvendigt, vade ud i søen i det omfang det er muligt og foretage observa- 
tioner i et antal observationspunkter i søen, afhængig af søens størrelse og morfo- 
logi - se afsnit 2.3.5. 

 
Fra båd, hvis en sådan er nødvendig 
Eventuel udtagning af vandprøve samt måling af pH, temperatur, ledningsevne og 
salinitet skal så vidt muligt foregå på et sted med frit vand uden planter og, så 
vidt muligt, på et sted med dybde tæt på søens maksimale dybde eller midt i søen 
(se afsnit 2.3.2). 

 
Vegetationsundersøgelsen fra bredden suppleres ved at undersøge et antal obser- 
vationspunkter i søen fordelt på et antal transekter, således at hele søen inklusiv 
bredderne er repræsenteret - se afsnit 2.3.5. 

 
2.2 Udstyr 

• GPS 
• Ekkolod (evt. håndholdt) 
• Temperaturmåler til vand 
• pH måler 
• Ledningsevne- og salinitetsmåler 
• Vandkikkert 
• Planterive på fast skaft 
• Sigurd Olsen rive 
• Lup 
• Feltskemaer 
• Nyeste luftfoto af søen/vandhullet (se afsnit 2.3) 
• Evt. felt-PC 
• Bestemmelseslitteratur 
• Indsamlingsbeholdere (f.eks. lynlåsposer eller plastikbeholdere) til planter, 

der ikke bestemmes i felten. 
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Hvis der skal måles sigtdybde og udtages vandprøve skal følgende også medbrin- 
ges 

 
• Vandhenter (Limnos, Ruttner, hjerteklap- eller prøvetagningsbeholder, evt. 

monteret på (teleskop-)stang) 
• Prøvebeholder, 2,5 l, polyethylen. 
• Køletaske med køleelementer 
• Secchiskive, hvid ø: 30 cm (kun hvis båd benyttes) 

 
For det udstyr, der anvendes til målinger i fersk overfladevand/søvand gælder føl- 
gende målenøjagtigheder: 

 
Parameter Målenøjagtighed 
Salinitet ± 0,1 ‰ 
Ledningsevne (v. 25 oC) ± 1,5 mS/m 
pH (v. 25 oC) ± 0,2 enheder 
Vandtemperatur ± 0,2 °C 

 

2.3 Procedure 
Søer, der indgår i kortlægningen skal navngives efter følgende retningslinjer: ha- 
bitatnummer (uden H)-soe-fortløbende nummer med tre cifre. Eksempel: 84-soe- 
001. For at undgå flere søer med samme navn skal man være opmærksom på, om 
det enkelte habitatområde strækker sig over andre af Miljøstyrelsens lokale enhe- 
der. 

 
Udprint det nyeste luftfoto med søpolygonen fra GIS-laget og tag det med i felten. 
Inden tilsynet noteres følgende stamdata på feltskemaet (bilag 6.1): sønavn, 
STOQ stationsnr., dato og navn på inventører. Sø-/vandhulsarealet er som ud- 
gangspunkt arealet af søpolygonen i GIS-laget. Det omfatter limnisk rørsump 
(normalt vanddækket) og udtørret søbund med amfibiske planter, men ikke even- 
tuel hængesæk. Hvis der ved feltbesøget konstateres åbenlyse fejl eller store for- 
skelle mellem polygonen i GIS-laget og søens/vandhullets reelle areal (incl. lim- 
nisk rørsump og udtørret søbund), skal det korrekte areal indtegnes på luftfoto- 
kortet med søpolygonen og efterfølgende ændres i GIS-laget. 

 
Vha. luftfotokort over vandhullet (og evt. GPS) finder man ved feltbesøget frem 
til det aktuelle sted. Hvis der er tvivl om, hvorvidt det er den rette station, tages 
en GPS position på stedet og efterfølgende tjekkes positionen i GIS-laget. 

 
Hvis en sø, hvor der er planlagt tilsyn, er udtørret for nylig (f.eks. indikeret ved at 
søen ikke er udtørret på det nyeste luftfoto), skal denne sø registreres på lige fod 
med andre søer (Se afsnit 3.2). 

 
Det kan forekomme, at en sø, hvor der er planlagt tilsyn, ikke er tilgængelig (den 
skal dog registreres – se afsnit 3.2). I sådanne tilfælde skal Miljøstyrelsen vurde- 
re, om der skal findes en erstatningssø. 
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Alt måle- og prøvetagningsudstyr skylles i søvandet før målinger og prøveudtag- 
ning påbegyndes. 

 
2.3.1 Måling af sigtdybde 
Sigtdybde måles kun i søer, der undersøges med båd– der henvises til metoden i 
TA S01. 

 
2.3.2 Udtagning af vandprøve (hvis det er aktuelt) 
Der udtages en vandprøve på 2,5 l. Ved brug af vandhenter regnes prøvedybden 
fra midten af vandhenteren. Prøven afkøles til ca. 4°C og opbevares mørkt indtil 
analyserne foretages. 

 
Prøver skal være indleveret til analyselaboratoriet, så de overholder de krav, der 
er til opbevaringstider fra prøvetagning til analyse i gældende metodedatablade og 
godkendte danske eller internationale standarder. 

 
De gældende metodedatablade, der er udarbejdet af referencelaboratoriet kan 
findes på følgende link: 
http://www.reference-lab.dk/metodedatablade/metodedatablade-kemiske.aspx 

 
Fra bredden/bro eller lignende eller ved vadning 
Der udtages vandprøve fra søens overfladelag (0,2 m dybde). Prøverne tages på 
størst mulige dybde (se afsnit 2.1.2). 

 
Hvis prøven udtages ved vadning, skal prøven tages i en beholder, monteret på en 
(teleskop)stang, således at prøven tages ca. 2 m fra prøvetageren. Derved be- 
grænses mængden af ophvirvlet materiale i vandprøven. Prøvebeholderen føres 
ned i vandsøjlen til åbningen er 0,2 m under vandoverfladen. Herefter vendes be- 
holderen, således at den fyldes helt med vand. 

 
Hvis prøven udtages fra bro eller lignende tages prøven vha. vandhenter eller prø- 
vebeholderen føres med hånden ned i vandsøjlen med åbningen nedad til denne 
er 0,2 m under vandoverfladen og dunken fyldes helt op med vand. 

 
Fra båd 
I de småsøer, der er omfattet af de gældende vandområdeplaner, er det påkrævet 
at foretage profilmålinger og at måle pH og ledningsevne (se nedenfor) samt at 
tage en dybdeintegreret blandingsprøve. Udtagning af prøver, profilmålinger og 
målinger af pH og ledningsevne skal foretages iflg. anvisningerne i TA S01. An- 
vend flowdiagrammerne i TAS01 (figur 1.3 og 1.4) og bemærk, at der i søer med 
vanddybde under 1 m kun skal tages en prøve i overfladevandet. OBS! profilmå- 
linger skal altid tages før der tages vandprøver til blandingsprøven. 

 
I øvrige småsøer udtages der en vandprøve fra søens overfladelag (0,2 m dybde). 
Prøven tages på den størst mulige dybde. Hvis man ikke kender dybdeforholdene 
tages prøven midt i søen. Prøven tages vha. vandhenter eller prøvebeholderen fø- 
res med hånden ned i vandsøjlen med åbningen nedad til denne er 0,2 m under 
vandoverfladen og dunken fyldes helt op med vand. 

http://www.reference-lab.dk/metodedatablade/metodedatablade-kemiske.aspx
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2.3.3 Måling af pH, ilt, temperatur, ledningsevne og salinitet 
I de småsøer, der er omfattet af de gældende vandområdeplaner (og hvor dybden 
på prøvetagningsstedet er over 1 m), er det påkrævet at foretage en profilmåling 
af ilt, temperatur og evt. salinitet iflg. anvisningerne i TA S01. Måling af pH og 
ledningsevne i disse søer foretages i den puljede prøve i baljen. Der omrøres 
grundigt, hvorefter pH og ledningsevne måles. Denne måling foretages efter ud- 
tagning af prøven til vandkemi. 

 
I øvrige småsøer måles disse parametre direkte i vandsøjlen 0,2 m under vand- 
overfladen. 

 
Salinitet måles kun i søer i lave kystnære områder, som kan formodes at være 
brakke (salinitet ≥0,5 ‰), eller hvis søen af andre grunde vurderes at kunne væ- 
re brak, f.eks. grundet forekomst af salttålende planter. Måleresultater registreres 
i feltskemaet (bilag 6.1) samt på rekvisitionsskemaet (bilag 6.4). 

 
2.3.4 Vurdering af brunfarvning af vandet og vanddybden 
Vandets farve vurderes på en hvid baggrund. F.eks. kan den fyldte prøvetag- 
ningsbeholder holdes op mod en hvid bakke eller et hvidt stykke papir. Farven re- 
gistreres ud fra skalaen i feltskemaet. Desuden angives vandybden ud fra skalaen 
i feltskemaet. 

 
2.3.5 Vegetationsundersøgelse 
Hvis søen er omfattet af de gældende vandområdeplaner, skal der foretages en 
vegetationsundersøgelse i henhold til TA S04. For øvrige småsøer gælder neden- 
stående retningslinjer: 

 
Vegetationsundersøgelsen omfatter søen inklusiv dens limniske rørsump og even- 
tuelt udtørret søbund. Med andre ord; arealer med vandplanter eller amfibiske 
planter, hvor landplanter ikke kan vokse, fordi der i længere perioder står vand. 
Det samlede undersøgelsesområde afgrænses således af den nedre grænse for fo- 
rekomst af landplanter, fx bidende ranunkel, kløver, eng-rørhvene, skovbundsur- 
ter eller hedelyng. 

 
I strandenge er de fleste planter dog amfibiske, så strandsøer må afgrænses mere 
snævert ud fra luftfotos, idet strandsump- og strandengsvegetation hører til na- 
turtype 1310, 1320 eller 1330. Ofte kan luftfotogrænsen genfindes i felten, som 
der hvor sammenhængende vegetation af strandengsplanter begynder. 

 
Til planteregistreringen anvendes vandkikkert. Vandkikkertobservationerne skal 
suppleres med planterive, hvis man er i tvivl om planterne på observationsstedet. 
Hvor det ikke er muligt at anvende vandkikkert, anvendes rive på fast skaft eller 
en planterive af typen Sigurd Olsen rive ud til en vanddybde på 3 m. De to sidst- 
nævnte rivetyper fungerer dårligere jo dybere vand, der arbejdes på, idet riverne 
fanger færre planter end ved tilsvarende tætheder på lavere vand. Med hensyn til 
deres begrænsninger se TA S04. 

 
Ved anvendelse af rive skal metoden testes på områder, hvor vegetationen også 
kan vurderes visuelt. Dvs. vha vandkikkert. 
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På grundlag af observationerne udarbejdes en artsliste for fundne plantearter vok- 
sende i søen inkl. rørsump og inkl. amfibiske arter på eventuel udtørret søbund, 
jfr. bilag 6.3 (det er ikke påkrævet at levere en total artsliste, altså at registrere 
arter, der ikke forekommer på bilag 6.3). Disse observationer danner baggrund for 
beregning af naturtilstanden (se Fredshavn m.fl. 2009). 

 
Hvis søen med sikkerhed bestemmes til type 3110, 3140, 3150 eller 3160 er det 
ikke påkrævet at registrere arter, der er markeret med gråt i bilag 6.3, da disse 
arter udelukkende anvendes i tilstandsvurderingen af type 3130 søer. Det er dog 
altid muligt at registrere alle fundne arter i Naturdatabasen. 

 
Anbefalet bestemmelseslitteratur ses af referencelisten. 

 
Der skønnes gennemsnitlige dækningsgrader for søens vegetation opdelt på de i 
feltskemaet specificerede vegetationsgrupper (undervandsvegetation, rosetplan- 
ter, kransnålalger osv.). Planternes dækningsgrad fastlægges ud fra dæknings- 
gradskalaen i tabel 10.1. Til støtte for vurderingen af dækningsgraden kan bilag 
6.2 anvendes. 

 
Tabel 10.1 Skala til brug ved vurdering af vegetationens dækningsgrad. 

Skala Beskrivelse Bundareal dækket 
7 Fuldstændigt dækkende 100 % 
6 Dækkende 75-<100 % 
5 Rigelig 50-75 % 
4 Almindelig 25-50 % 
3 Ret spredt 5-25 % 
2 Spredt >0-5% 
1 Ingen 0 % 

 
Trådalger skal ikke medregnes i undervandsplanternes samlede dækningsgrad. 
Sammenhængende forekomster (fx opflydte plamager) af eutrofie- 
ringsindikerende trådalger angives i særskilt linje i feltskemaet bilag 6.1, mens 
mindre forekomster af trådalger, som vurderes ikke at være betinget af eutrofie- 
ring, ignoreres. 

 
Så vidt muligt bestemmes karplanter, kildemos, stjerneløv, skælløv og kransnålal- 
ger til art - evt. slægt for ikke fertilt materiale. Der er ikke krav om arts- eller 
slægtsbestemmelse af mosser eller trådalger, bortset fra de slægter, der er nævnt 
i bilag 6.3. 

 
Arter, som ikke kan bestemmes i felten, indsamles og bestemmes senere. 

 
Fra bredden/ved vadning 
Undersøgelsen udføres ved at registrere vegetationen i et antal observati- 
onspunkter (2x2 m) fordelt på områder, hvor der må formodes at vokse under- 
vandsvegetation. Desuden noteres supplerende synlige amfibiske og rørsumpsar- 
ter i og mellem punkterne. 
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Antallet af observationspunkter fastsættes på grundlag af søarealet. Hvis en sø er 
morfologisk eller bundmæssigt meget varierende er det nødvendigt med et for- 
holdsvist stort antal observationspunkter. 

 
Observationerne foretages ved at gå/vade rundt om søen/vandhullet i det omfang 
det er muligt. I de større vandhuller, kan det, for at opnå et så godt estimat af 
dækningsgraden som muligt og for at få en fyldestgørende artsliste være nødven- 
digt at vade ud i søen. Der anvendes vandkikkert og planterive/Sigurd Olsen rive. 
Observationerne skal foretages således at alle potentielle voksesteder er omfattet 
af observationerne. 

 
I vandhuller mindre end 1 ha skal der, så vidt muligt – se ovenfor, foretages en 
observation for hver 10 meter søbred. 

 
Fra båd 
Husk - nedenstående gælder ikke for småsøer, der er omfattet af de gældende 
vandområdeplaner. I disse søer skal vegetationsundersøgelsen foretages iht. TA 
S04. 

 
Placering af observationspunkter og transekter 
I søer af størrelsen 1-5 ha skal der undersøges minimum 30 observationspunkter 
(2x2 m) og således, at hele søen er repræsenteret. Bredzonens amfibiske planter 
undersøges fra bredden eller ved vadning med særlig fokus på lysåbne dele af 
bredden, fx hvor der er græsning og optrampet bund, som er gunstigt for små 
amfibiske arter. Disse er bl.a. afgørende for korrekt bestemmelse af søtyperne. Til 
supplering af artsliste udenfor punkterne må tidsforbruget ikke overstige 45 min. 

 
Observationspunkterne placeres på transekter placeret vinkelret på søens 
længdeakse og gående fra den ene bred til modsatte bred, så hele det potentielt 
plantedækkede område repræsenteres. Transekterne placeres ækvidistant langs 
søens længderetning. Ved placering af observationspunkterne skal alle dybdein- 
tervaller så vidt muligt repræsenteres. 

 
I lavvandede søer beskrives hele arealet. I dybere søer registreres på hvert tran- 
sekt mindst to observationspunkter med 0-værdier på dybere vand, end det sene- 
ste punkt med planteobservation. Det vil sige, at dybere områder i søer, hvor der 
med sikkerhed ikke er plantevækst, kan udelades. 

 
På søer, som man ikke har forhåndskendskab til, kan det være vanskeligt at plan- 
lægge transekternes og observationspunkternes antal og placering. I det tilfælde 
er det tilrådeligt at fastlægge punkterne i felten i forbindelse med vegetationsun- 
dersøgelsen ud fra dybdemålinger. 

 
Der anvendes ikke GPS til lokalisering af det enkelte observationspunkt. 

 
2.3.6 Øvrige observationer 
Udover basisoplysninger, feltmålinger og observationer i forbindelse med vegeta- 
tionsundersøgelserne, skal der i feltskemaet angives følgende: 
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• Om søens/vandhullets areal afviger væsentligt fra polygonen i GIS-laget. I så 

fald skal det korrekte areal indtegnes på luftfotokortet med søpolygonen og ef- 
terfølgende ændres i GIS-laget (se afsnit 2.3). 

 
• Naturtype bestemt i felten. Til dette brug anvendes ”Bestemmelsesnøgle” og 

”Habitatbeskrivelser” og, som supplement hertil, notatet ”Bestemmelse af na- 
turtype i søer under 5 ha – supplerende retningslinjer”. Disse tre dokumenter 
findes ved at gå ind på ”Naturtyper” på følgende link: 
http://svana.dk/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/beskyttede- 
arter-og-naturtyper. Det er vigtigt, at både nøglen, habitatbeskrivelserne og de 
supplerende retningslinjer læses grundigt igennem. 

 
• Ekstern påvirkning. Registreringsmetode (angivelse af procentvis andel, kate- 

gori eller afkrydsning) fremgår af feltskemaet. Der kan knyttes følgende be- 
mærkninger til nogle af indikatorerne: 

 
o Andel af bredlængde med græsning eller rørskær/slet. 

Græsning vil typisk være synlig i form af indhegning, gød- 
ningsklatter, nedbidt vegetation eller optrådt bund. Høslæt og 
rørskær vil ofte være synlig i form af en lav, ensartet vegeta- 
tionshøjde uden opvækst af vedplanter og evt. forekomst af 
tydelige kørespor. Øvrig pleje kan være busk- og kratrydning 
eller anden indsats for at holde vandhullet lysåbent (Fredshavn 
et al. 2009). 

o Tilløb/afløb: Det registreres, om der findes til- og afløb via 
dræn/rør/grøfter. OBS – især drænrør kan være dækket af 
buskads eller anden vegetation og ofte er de ikke indtegnet på 
tilgængelige kort; vær opmærksom på dette, når dræn/grøfter 
eftersøges. 

o Regulering af hydrologi: Omfatter foranstaltninger, der påvir- 
ker den naturlige hydrologi generelt, fx opgravninger og æn- 
dringer i bredzonen og søbunden. Desuden omfatter det egent- 
lige reguleringer af afløbet, der påvirker vandstanden. 

o Forureningstilstand: En næringsstofbelastning vil ofte vise sig 
ved forekomster af trådalgeplamager, uklart vand med øgede 
mængder af plankton, udbredte forekomster af liden andemad 
eller øgede forekomster af næringskrævende arter blandt både 
vandplanterne og sumpplanterne. 

• Fodring og/eller udsætning af ænder 
• Observeret forekomst af krebs/fisk/fiskeredskaber 

 
Påfør bemærkelsesværdige observationer i bemærkningsfeltet. I naturdatabasen 
er der bemærkningsfelter til alle ovenstående punkter. 

http://svana.dk/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/beskyttede-arter-og-naturtyper
http://svana.dk/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/beskyttede-arter-og-naturtyper
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2.4 Vedligehold af instrumenter 
 

Der henvises til TA S01 
 

Til hvert stykke apparatur, der bruges til feltmålinger, skal der forefindes en log- 
bog. I denne skal det anføres, hvornår der er udført kalibrering af udstyret, dato 
for serviceeftersyn eller reparationer, hvis der opdages uregelmæssigheder ved 
apparaturet eller andet, der kan have indflydelse på kvaliteten af dets målinger. 
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3 Databehandling 

 
3.1 Bestemmelse af naturtype 

 
Med udgangspunkt i resultaterne fra vegetationsobservationerne, feltvurdering af 
brunfarvning samt eventuel måling af salinitet bestemmes naturtypen. Ved be- 
stemmelse til naturtype 3160 skal det sikres, at brunfarvningen stammer fra hu- 
mussyrer, og ikke fra f.eks. okker. 

 
Hertil skal anvendes de udførlige vejledninger som fremgår af Bestemmelsesnøg- 
len og Habitatbeskrivelserne samt at følge de supplerende retningslinjer (se afsnit 
2.3.6). 

 
Brakke søer (del af naturtype 1150) præciseres her som søer med en salinitet 
≥0,5‰. 

 
OBS – ved søer mindre end 5 ha er det ikke relevant at bestemme naturtypen på 
delområder af søen. Således skal man se bort fra punkter i nøglen, der omhandler 
arealer eller partier af søen (dvs. pkt. 12c, 12d og 12e skal ikke anvendes ved sø- 
er<5 ha) og der skal kun angives én naturtype eller ingen. 

 
Ved bestemmelse af naturtype 3150 er det vigtigt at skelne mellem de frit- 
flydende, ikke rodfæstede flydeplanter, som karakteriserer søtypen, og andre ty- 
per flydebladsplanter som åkander, vandpileurt og svømmende vandaks, som er 
rodfæstede. 

 
Data indberettes fra alle søer, også selvom der evt. ikke er tale om en af habitat- 
direktivets søtyper (dvs. ”type” 3100). 

 
For søer, der er udtørret for nylig (se afsnit 2.3), skal naturtypen så vidt muligt 
bestemmes, evt. ud fra visne, udtørrede planter, hvis der ikke overlever amfibiske 
planter, eller ud fra saltudfældninger i udtørrede strandsøer. 

 

3.2 Data og koder 
Hvis det konstateres, at en sø, hvor der er planlagt tilsyn, ikke er tilgængelig, skal 
denne sø registreres med observationsstednummer og stationsnummer i naturda- 
tabasen med en bemærkning herom. Husk – data fra småsøer, der er omfattet af 
de gældende vandområdeplaner, og som samtidig er omfattet af naturtypeover- 
vågningen skal også registreres i Naturdatabasen med samme data som andre sø- 
er, der er omfattet af naturtypeovervågning (kortlægning eller kontrolovervåg- 
ning). 

 
For nyligt udtørrede søer (se afsnit 2.3) skal der registreres så mange oplysninger 
som muligt. 
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Indberetninger af måle- og analyseresultater samt stationsoplysninger skal ske i 
Naturdatabasen og/eller stoq henhold til tabel 10.2. Kode- og kodelistenumre fin- 
des i tabel 10.3 og 10.4 

 
Tabel 10.2 indberetning af måle- og analyseresultater i forbindelse med kontrolovervåg- 
ning og kortlægning af småsøer og vandhuller < 5ha. 1) Hvis der er taget vandprøve til la- 
boratorieanalyse 
Parametre/oplysninger Stoq Natur- 

databasen 
Stationsnavn 
STOQ stationsnummer 
Position (UTM) 
UTM-zone 
Datum 
Dato 
Prøvetagere/inventører 
ODA-observationsstednr. for kemi 1) 

 
 

X1) 

 
 
 

X 

Farvetal, alkalinitet, totalkvælstof, totalfosfor, klo- 
rofyl a, suspenderet stof, som er analyseret i udta- 
get vandprøve, samt sigtdybde 

 
X 

 

Ilt, vandtemperatur, salinitet fra profilmålinger X  

Ledningsevne, vandtemperatur, pH, salinitet fra sø- 
er, hvor der udtages vandprøve til kemianalyser X X 

Ledningsevne, vandtemperatur, pH, salinitet fra sø- 
er, hvor der ikke tages vandprøve til kemianalyser 

 
X 

• ODA observationsstednummer for vegetation 
• Søen/vandhullets areal. 
• Diverse feltmålinger (se feltskema) 
• Vandfarve 
• Vanddybde 
• Artsliste for planter (for søer, der er omfat- 

tet af gældende vandområdeplaner, genere- 
res denne fra vegetationsundersøgelsen jfr. 
TAS04) 

• Dækningsgrad, total, for undervandsvegeta- 
tion 

• Dækningsgrad for hhv. rosetplanter, krans- 
nålalger, anden submers vegetation, flyde- 
planter, rodfæstede flydebladsplanter, amfi- 
biske planter, trådalger, emergente planter. 

• Naturtype 
• Ekstern påvirkning 

o Skygge, opdyrkning og andet 
o Tilløb/afløb 
o Regulering af hydrologi 
o Forureningstilstand 
o Fodring/udsætning af ænder 

• Observation af krebs/fisk/fiskeredskaber 
 
Endvidere er det muligt at indberette supplerende, 
relevante observationer under bemærkningsfelter til 

 ovenstående punkter  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Tabel 10.3 Oversigt over kemiske og fysiske parametre med tilhørende koder, der 
skal indberettes til Fagdatacenteret. 
 

Parameter 

Standatkode pa- 
rameter 
Stofparameter 
std00019 

 

Enhed 

Standatkode - 
måleenhed 
Måleenheder 
std00016 

pH 41   

Salinitet 101 Promille 36 
Ledningsevne 11 mS/m 24 
Vandtemperatur 9902 ◦C 29 
Farvetal 61 Pt mg/l 160 
Alkalinitet 291 mmol/l 9 
Total kvælstof 1211 mg/l 1 
Total fosfor 1376 mg/l 1 
Klorofyl (ukorr.) 7502 µg/l 20 

 
Tabel 10.4 Oversigt over kodelister, der skal bruges i forbindelse med indberet- 
ning af data til Fagdatacenteret. 
Parameter Kodeliste 
Stofparameter std00019 
Måleenheder std00016 
Prøvetagningsudstyr std00024 
Prøvetype std00034 
Farve std00112 
Laboratorium std00032 
Målemetode std00018 
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4 Kvalitetssikring 

4.1 Kvalitetssikring af metode 
 

Det forudsættes, at laboratorier/institutioner, der udfører kvalitative og kvantitati- 
ve opgørelser af makrofyter, følger denne tekniske anvisning, bruger den anbefa- 
lede bestemmelseslitteratur, udfylder de anviste skemaer/tabeller og deltager i 
eventuelle, af fagdatacentret, arrangerede interkalibreringer, workshops og tema- 
dage. 

 
Foretag en egenkontrol på de udførte plantebestemmelser – eller skaf en ”second 
opinion” fra en kvalificeret kollega. Det anbefales at opbygge en referencesamling 
af sikkert bestemte eksemplarer, som der kan sammenlignes med. 

 
Med hensyn til plantebestemmelse forudsættes det desuden, at der i den udføren- 
de institution gennemføres en intern kalibrering blandt de involverede personer 
ved begyndelsen af hver feltsæson. 

 

4.2 Kvalitetssikring af data og dataaflevering 
 

I forbindelse med håndtering af naturdata er der defineret en kvalitetssikrings- 
procedure, der omfatter selve indtastnings- og redigeringsprocessen, men også 
det videre forløb i forbindelse med godkendelse af data på kommunalt, regionalt 
og fagdatacenterniveau understøttes af systemet. Se nærmere oplysninger herom 
på http://naturdata.miljoeportal.dk/ under ”Vejledninger” og ”Kvalitetssikrings- 
flow”. 

 
Se også Datateknisk anvisning nr. DN01. 

http://naturdata.miljoeportal.dk/
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6 Bilag 
Bilag 6.1 Feltskema 
Bilag 6.2 Støtteskema til vurdering af dækningsgrader 
Bilag 6.3 Oversigt over plantearter, der bruges i tilstandsvurdering af naturtyper- 
ne 3110, 3130, 3140, 3150 og 3160 
Bilag 6.4 Rekvisitionsskema 
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Bilag 6.1 Feltskema 
– findes i print-venlig version på 
http://bios.au.dk/videnudveksling/fagdatacentre/fdcfersk/ 

 
 
 
 

http://bios.au.dk/videnudveksling/fagdatacentre/fdcfersk/
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Bilag 6.1 fortsat 
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Bilag 6.2 Støtteskema til brug ved vurdering af dækningsgrader 
 
 
 

Pkt. nr. 

U
nder- 

vandsveg. 
i alt 

R
oset- 

planter 
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rans- 

nålalger 

Subm
ers 

i øvrigt 

Flyde- 
planter 

R
odfæ

ste- 
de flyde- 

blads- 
planter 

Am
fibiske 

type 3130 
planter 

Trådalger 
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Total – overføres til bilag 6.1 (dækningsgrad) 
---          
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Bilag 6.3 Oversigt over plantearter, der bruges i tilstandsvurdering 
af naturtyperne 3110, 3130, 3140 og 3150 

 
– findes i printvenlig version på 
http://bios.au.dk/videnudveksling/fagdatacentre/fdcfersk/ 

 
 

http://bios.au.dk/videnudveksling/fagdatacentre/fdcfersk/
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Bilag 6.3 fortsat 
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Bilag 6.4 Eksempel på rekvisitionsskema 
 

– fås ved henvendelse til laboratoriet (hver eneste sø har deres eget fortrykte re- 
kvitionsskema). 
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7 Oversigt over versionsændringer 
 

Version Dato Emne: Ændring: 
1 12.05.2011  Første version 
2 26.06.2012 Ændring Tilføjet ændringer ang. brug af log- 

bog i henhold til ISO 17025 
2 26.06.2012  Rettet bilagsnumre fra 10.x til 6.x 
2 26.06.2012  TA indsat i ny skabelon (tilføjelse af 

DCE logo m.m.) 
2 26.06.2012  Ændret målenøjagtighed af led- 

ningsevne 
2 26.06.2012  Tilføjet bilag 6.2 
2 26.06.2012  Slettet artsliste i feltskemaet, bilag 

6.1og tilføjet bilag 6.3 og bilag 6.4. 
Ved henvisning til disse bilag er der i 
teksten præciseret hvilke planter, 
der skal bestemmes og til hvilket ni- 
veau artsbestemmelsen skal udfø- 
res. 

2 26.06.2012  Omformulering af spørgsmål i felt- 
skemaet, bl.a. ændring fra ja/nej 
spørgsmål til afkrydsning 

2 26.06.2012  Anvisning om brug af vanddunk på 
stang ved udtagning af vandprøve, 
når denne foretages ved vadning. 

2 26.06.2012  Mulighed for angivelse af flere natur- 
typer i samme sø er slettet. 

2 26.06.2012  Tilføjet, at man ved undersøgelserne 
går rundt om søen, hvis det er mu- 
ligt 

2 26.06.2012  Tilføjet, at man skal angive, hvis sø- 
en er negativt påvirket af jordbrugs- 
drift 

2 26.06.2012  Understreget at salinitet kun skal 
måles, hvis det formodes, at søen 
kan være brak 

2 26.06.2012  Tilføjelse af anvisninger om navn- 
givning af operationelle søer 

2 26.06.2012  Ændring af prøvevolumen fra 5 l til 
2,5 l 

2 26.06.2012  Præcisering af området for vegetati- 
onsundersøgelsen omkring søen 

2 26.06.2012  Anvisning om registrering af søen, 
hvis den er udtørret for nylig samt 
om registrering af utilgængelige søer 

2 26.06.2012  Understregning af, at man ved be- 
stemmelse af type 3160 skal sikre 
sig, at søen farves pga. humussyrer 



24 

S10 Naturtypebestemmelse samt vegetationsundersøgelse, feltmålinger og udtag- 
ning af vandprøve til brug ved tilstandsvurdering af søer og vandhuller <5 ha. 
Versionsnummer: 5 

 

 

 
 
 

3 24.05.2013  Anvisning om udtørrede og ikke til- 
gængelige søer tilføjet i afsnit 2.3 

3 24.05.2013  Detaljer i lay-outet er ændret. 
3 24.05.2013  Rekvisitionsskema er tilføjet som bi- 

lag. 
3 24.05.2013  Det er angivet, at søarealet skal an- 

gives med to decimaler 
3 24.05.2013  Rettelser i links angivet i referencer. 
3 24.05.2013  Tilføjelse af secchi skive til udstyrsli- 

sten 
3 24.05.2013  Måling af sigtdybde er tilføjet med 

henvisning til TAS01 
3 24.05.2013  Prøvetagningsdybde er ændret såle- 

des at der i alle søer kun tages en 
prøve i 0,2 m dybde. 

3 24.05.2013  Det er præciseret, at man i felten 
kun skal opgive søens areal, hvis det 
åbenlyst afviger fra polygonen. 

3 24.05.2013  Yderligere bestemmelseslitteratur til 
brug ved bestemmelse af planter på 
bredden er tilføjet. 

3 24.05.2013  Nyt feltskema og nye plantelister 
(bilag 6.1, 6.3 og 6.4) er udarbejdet 
og ligger desuden særskilt på hjem- 
mesiden 

3 24.05.2013  UTM koordinater og areal skal ikke 
påføres feltskemaet 

3 24.05.2013  Angivelse af, hvad man gør, hvis det 
i felten konstateres, at arealet i sø- 
polygonen er forkert 

3 24.05.2013  Præciseret, at man ved de små søer 
ikke skal anvende pkt. 12c, 12d og 
12e i habitatnøglen 

4 09.03.2015 Utilgængelig 
Sø 

Det er angivet, at Naturstyrelsen 
skal vurdere, om der skal findes en 
erstatningssø for en sø, der ved un- 
dersøgelsen viser sig at være util- 
gængelig. 

4 09.03.2015 Datateknisk an- 
visning 

Forventet udgivelsestidspunkt er ret- 
tet til 2015 

5 02.06.2017  Begrebet ”kortlægning” erstatter 
”operationel overvågning”. 

5 02.06.2017  Småsøer defineret ved størrelsen 1- 
5 ha, vandhuller <1 ha. 

5 02.06.2017 Småsøer, der er 
omfattet af vand- 
områdeplan- 
lægning 

I småsøer, der er omfattet af vand- 
områdeplanlægning skal der under- 
søges for vandkemi fem gange årligt 
og foretages vegetationsundersøgel- 
ser iflg. TA S04. Der er foretaget til- 
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   føjelser ang. dette relevante steder. 
5 02.06.2017 Vegetations- 

undersøgelser 
Det er tilføjet, at det kan være nød- 
vendigt at vade ud i vandhullet, hvis 
man ikke kan lave et tilstrækkeligt 
godt estimat fra bredden. Dette er 
tilføjet. 

5 02.06.2017 Levestedskort- 
lægning af vand- 
hulsarter, afsnit 
2.3.6 og 3.2 

Levestedskortlægning af vandhulsar- 
ter foretages kun af NST-natur. Der- 
for er de parametre, som bruges i 
denne sammenhæng slettet fra den- 
ne TA. 

5 02.06.2017 Udstyr, afsnit 2.2 Der skal ikke tages vandprøve i alle 
søer. Relevant tekst og opbygningen 
af udstyrslisten er derfor ændret 

5 02.06.2017 Vandmængde til 
analyse 2.2 og 
2.3.2 

Der er rettet til 2,5 l prøve til indle- 
vering. Alternativet med 0,5 l er 
slettet. 

5 02.06.2017 Data afsnit 3.2 Indberetning af data i Naturdataba- 
sen og/eller stoq. Anvisninger er sat 
i tabelform. 

5 02.06.2017 Referencer To nye bestemmelsesværker (Schou 
m.fl. 2017 og Urbaniak & Gabka 
2014) er tilføjet 

5 02.06.2017 Bilag Nyt feltskema. Der er slettet para- 
metre, som ikke anvendes i til- 
standsvurderingen af småsøer og 
vandhuller 

5 02.06.2017 Bilag Habitatnøgle og habitatbeskrivelser 
er taget ud af TA N3 og ligger selv- 
stændigt, sammen med de supple- 
rende retningslinjer på Miljøstyrel- 
sens hjemmeside. Henvisning hertil i 
teksten. 

5 02.06.2017 Feltskema Skønnet areal skal ikke længere an- 
føres. 
Der er tilføjet to ekstra linjer vedr. 
vandplanter; liden andemad og fly- 
deplanter excl. liden andemad 

5 02.06.2017 Artsliste Bilag 6.3 og 6.4 er slået sammen, 
således at der nu kun forekommer 
én afkrydsningsliste til registrering 
af arter. Arter, der kun anvendes til 
tilstandsvurdering af type 3130 er 
markeret. 
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