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1 Indledning 
 
Denne tekniske anvisning beskriver overvågning af ilt og temperatur i vandløb under NOVANA, 
nærmere bestemt på de såkaldte ”klimastationer” (i alt 35), som overvåges årligt. Metoden 
bygger dels på danske erfaringer fra Institut for Bioscience, dels udenlandske metoder (fx Illi-
nois EPA 2010). 
 
Målinger af ilt og temperatur skal sammen med kontinuerlige målinger af vandføring, samt år-
lige undersøgelser af makroinvertebrater, fisk og vandplanter, give en beskrivelse i den fremti-
dige klimabetingede udvikling i danske vandløb. Iltmålingerne vil bl.a. blive benyttet til bereg-
ning af vandløbenes samfundsmetabolisme, der bidrager til at beskrive den økologiske funkti-
on af vandløbene. 
 
Anvisningen er blevet til i nært samarbejde med Bjarne Andresen, NST Odense, og Niels Bay 
Petersen, C.K. Environment A/S. 
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2 Metode 
 

2.1 Tid, sted og periode 

Målingerne af ilt og temperatur forventes udført kontinuert fra det tidspunkt, hvor disse 
igangsættes. Undtagelser er perioder, hvor de udlagte sensorer (prober) ikke fungerer pga. fejl, 
eller bliver kalibrerede. 
 
Der udlægges én probe på hver af de 35 klimastationer. Proben måler både ilt og temperatur. 
Med hensyn til generel opsætning af de enkelte stationer henvises til V02. 
 

2.2 Udstyr 

 Probe (RDO©Pro Dissolved oxygen probe) – længde 20.3 cm, diameter 4,7 cm 

 Galvaniseret jernkæde (2,5 kg/m) 

 Metalcylinder til beskyttelse af probe (længde 80 cm; indvendig diameter 85 mm) 

 Beskyttelsesindsats til metalcylinder: kloakrør med krave (længde 100 cm; indvendig 
diameter 75 mm)  

 Plaststrips 

 4 stk stålstænger til fastgørelse af metalcylinder (længde 70 cm) 

 Deflektor til afskærmning af prober + fastgørelsesudstyr 

  FROG FR21 GPRS telemetry data logger 

 3 kg mukkert 

 Beholder med iltet vand til kalibrering af probe 

 Membranpumpe + slange m. luftsten 
 Waders 

 PC med Harvest -og In-Situ Win-Situ 5 softeware 
 

2.3 Procedure 

På hver station placeres én probe (RDO©Pro probe) i selve vandløbet. Proben (se figur 1) pla-
ceres/fikseres i en beskyttelsescylinder, der fastgøres i vandløbsbunden. Proben forbindes via 
kabel til datalogger, placeret på bredden. Data fra proben opsamles via dataloggeren og tap-
pes on-line via modem. Proben vedligeholdes med regelmæssige intervaller. 
 

 
Figur 1. Den anvendte ilt/temperatursensor (probe). Pil angiver placering af temperatursensor. 
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2.3.1 Indledende kalibrering af prober 

Inden samtlige 35 prober opsættes, skal de alle kalibreres mht. ilt. Først foretages en 1-punkts 
kalibrering til 100 % mætning for hver sensor. Kalibreringen foretages ved brug af det tilhøren-
de ”bobler-kit”, der består af en åben vandbeholder tilsluttet en lille batteridrevet akvarie-
pump. Fyld vandbeholderen halvt op med vand (almindelig postevand) til minimum 4 cm’s 
højde og tænd pumpen (nu vil vandet i beholderen blive fint gennemboblet med luft). Placer 
proben i beholderen og vent mindst 10 minutter mens gennemboblingen foregår. Sørg for at 
også probens temperatursensor er vanddækket (den lille sølvfarvede plet placeret ca. 1/3 af 
probens længde regnet fra spidsen) Herefter køres kalibreringsprogrammet (In-Situ Win-Situ 5 
softeware) ved hjælp af tilkoblet PC. Der henvises til software guiden: ”Kalibrering af In-Situ 
RDO PRO ved hjælp af Win-Situ 5 software). Parallelt med iltkalibreringen foretages en kalibre-
ring af temperaturen. Ved start af gennemboblingen placeres et kvalitetssikret laboratorie 
kviksølvtermometer i vandbeholderen. Efter 10 minutter måles temperaturen ved hjælp af 
hhv. termometeret og proben.  
 
Iltmætningen og temperaturen (både probeaflæsning og kviksølvtermometer) for hver probe 
indføres i såvel logbog (specifikt for den enkelte probe) som regneark, sammen med probens 
løbenummer, og nummeret på den station, hvor den skal opsættes. Dato og klokkeslæt for 
målingerne noteres ligeledes. 
 

2.3.2 Udlægning af ilt/temperatur probe 

Proben placeres om muligt så tæt på dataloggeren som muligt. Sidst nævnte er typisk placeret 
ved undersøgelsesstationens transekt 60 m. Ved valg at præcist sted for udlægning skal der ta-
ges hensyn til vandløbets fysiske forhold (bredde/dybde). Proben skal således placeres i et så-
kaldt ”run”, hvor strømmen løber relativt ensartet i størstedelen af tværsnitprofilet, og hvor 
dybden er relativt stor. Typisk vil det være det sted, hvor der foretages målinger af vandføring 
til stoftransport. Undgå steder (fx stryg), hvor vandstanden kan blive meget lille, og hvor pro-
ben risikerer at blive ”tørlagt”. Dette er naturligvis især aktuelt i små vandløb. Proben skal om 
muligt placeres centralt i vandløbstværsnittet, og som udgangspunkt i en dybde svarende til 
2/3 af afstanden fra overfladen til bunden (regnet fra overfladen). Imidlertid vil vandstanden 
svinge betydeligt over året, således at dette krav ikke altid kan overholdes. Under alle om-
stændigheder må afstanden mellem bund og probe ikke blive mindre end 15 cm. 
 
I dybe vandløb, hvori der ikke kan vades, placeres proben på målebro eller anden fast objekt 
(fx bropille), men således at den vil måle i en repræsentativ del af vandføringen (må altså ikke 
opsættes i områder med stillestående vand). I sådanne tilfælde ses bort fra ovenstående ”re-
gel” og placering i forhold til vanddybde. 
 
For at beskytte proben mod mekaniske påvirkninger og direkte solindstråling, anbringes den i 
et beskyttelseshus (figur 2). Dette består af et rustfrit metalrør (indvendig diameter 85 mm, 
længde 800 mm), hvori er indsat et plastikrør (kloakrør) med krave i den ene ende (længde 
1000 mm, indre diameter 75 mm). Proben fastgøres til kloakrøret via borede huller og plastiks-
trips. Sensorspidsen skal vende i strømmens retning. Plastikrøret fastgøres ikke til metalhuset, 
men dets krave (som skal vende mod strømmen) vil holde det fast. Konstruktionen tillader, at 
plastikrøret med den fastgjorte probe let kan tages ud af metalhuset, uden at sidst nævnte be-
høver at blive taget op. 
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Figur 2. Probe placeres i beskyttelseshus metal. Sidstnævnte fastgøres i vandløbsbunden ved 
hjælp af metalspyd. Øverst: beskyttelseshusets placering i mindre vandløb – Nederst: probens 
placering i beskyttelseshuset, set fra enden. 
 
Beskyttelseshuset skal være forsynet med 4 påsvejsede ”rør”, hvori placeres stænger af rustfrit 
stål. Disse stænger skrues fast ved hjælp af rustfri bolte. De i alt 4 stænger (varierende længde 
afhængigt af forholdene) bankes ned i vandløbsbunden, så de sidder solidt fast. Når de er på 
plads, må de ikke rage op over overkanten af metalhuset. Sørg for metalhuset er solidt fast-
gjort til stængerne, når hele konstruktionen er på plads. 
 
I ikke-vadbare vandløb, hvor proben monteres på fx en bropille eller målebro, placeres den 
lodret, således at den let kan tages op af vandet. I sådanne tilfælde skal beskyttelseshuset væ-
re forsynet med huller der tillader gennemstrømning af vand omkring spidsen af proben. 
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Kablet fra proben føres (som hovedregel) ind til bredden langs bunden, idet den fastgøres med 
plastikstrips til en tung galvaniseret jernkæde (2,5 kg/m). I ikke-vadbare føres kablet op langs 
målebro eller bropille. 
 
Kablet tilkobles dataloggeren (se figur 3). 
 

 
Figur 3. Datalogger til placering på bredden ved transekt 60 m. 
 
Placeringen af metalhus m.v. måles med GPS, og indføres i logbogen for sensoren. 
 
Til beskyttelse af metalhus og probe placeres om nødvendigt (afhængigt af de aktuelle forhold 
og ”udfordringer”) en ”deflektor” opstrøms for metalhuset. Deflektorens formål er at beskytte 
metalhus og probe mod drivende emner som fx grøde. Den består af et stykke vinkelbøjet me-
talplade (vinkel 60°) fastgjort solidt til vandløbsbunden, med spidsen mod strømmen, og place-
ret skråt, således at fremmedlegemer let kan glide af, men uden om måleudstyret. Højden af 
deflektoren skal afpasses således, at den dels beskytter metalhus og probe, dels ikke let fanger 
emner som måtte flyde i vandoverfladen. Deflektorens vinger skal være 50-100 cm lange af-
hængigt af vandløbets størrelse og forholdene i øvrigt. Metalpladen skal være forsynet med et 
passende huller, således at vandstrømmen let kan passere igennem den. Afstanden fra deflek-
tor til metalhus skal være ca. 2 m, ligeledes afhængigt af vandløbets størrelse og risikoen for 
drivgods. 
 
Dataloggerne monteres fastgjort til hårdtræspæl, solidt fastgjort i jordbunden (Figur 3). Desu-
den anbringes der et PVC-rør over pælen, som fastgøres til pælen med en gennemgående bolt, 
der kan låses (ikke vist på figur 3). Det skulle gerne forhindre hærværk. Adgangen til loggeren 
sker ved at låse bolten op og trække PVC-røret op over pælen. 

2.3.3 Vedligeholdelse/kalibrering af ilt & temperatur probe 

Måleudstyret tilses rutinemæssigt hver gang der foretages vandføringsmålinger ved stationen 
(8 gange/år). Desuden føres tilsyn, hvis udstyret melder om fejl, eller hvis de hjemtagne data 
viser at der måske er noget galt. 
 
Det undersøges om metalhuset står fast i den ønskede position. Hvis der er opsat en deflektor, 
sikres det om denne er solidt fastgjort. Begge dele renses for grøde og lignende.  
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Ved tilsynet tages proben op og renses. Ved kalibrering (2 gange om året) foretages kalibrering 
af iltmætningen til 100 % som beskrevet under afsnit 2.3.1. Desuden kalibreres temperaturen 
som beskrevet under afsnit 2.3.1. Sørg for at kalibreringen foregår i skygge, således at der ikke 
sker opvarmning af det gennemboblede vand. 
 
VIGTIGT: Efter højest 1 år skal ”RDO CAP’en” (plastikhætten der sidder for enden af iltproben) 
udskiftes. Hætten trækkes forsigtigt af med fingrene og en ny sættes på – også med fingrene. 
O-ringe skal være helt rene og smurt med silikonefedt inden monteringen. Udskift evt. O-
ringene. Der medfølger ny O-ringe til hvert RDO CAP kit. Efter udskiftning af RDO CAP’en fore-
tages en ny kalibrering som allerede beskrevet. BEMÆRK at iltproben stopper med at virke ca. 
1 år efter at en ny PRO CAP er monteret, så det vil være hensigtsmæssigt at udskifte allerede 
efter ½ år. 
 
Resultaterne af kalibreringerne (inkl. temperaturmålinger) noteres i logbogen sammen med 
dato, klokkeslæt. Desuden gemmes resultaterne i regneark. Se i øvrigt afsnit 2.3.1. 

2.3.4 Datalogning 

Der logges data (tid, temperatur og iltmætning) hver 15. minut. 

2.3.5 Orientering af lodsejere o. lign. 

Inden udstyret opsættes skal følgende kontaktes og informeres om formålet med måleudsty-
ret og hvad dette består af: 
 

 Lodsejere 

 Kommunen, teknisk forvaltning (af hensyn til relationer til vandløbsvedligeholdelse) 

 Relevante lokale sportsfiskerforeninger 

 Lokale kanoudlejere. 
 
Der skal anvendes følgende standardbreve som ligger på intranettet: 
 
KLIMASTATIONER_Brev til kommuner.doc 
 
http://intranet.mim.dk/Møderogarbejdsgrupper/Lokale%20arbejdsgrupper/blst/Overvågning/
Lists/Nyt%20fra%20FKGVandlb/Attachments/59/KLIMASTATIONER_Brev%20til%20kommuner.
doc 
 
KLIMASTATIONER_Brev til lodsejere.doc 
 
http://intranet.mim.dk/Møderogarbejdsgrupper/Lokale%20arbejdsgrupper/blst/Overvågning/
Lists/Nyt%20fra%20FKGVandlb/Attachments/59/KLIMASTATIONER_Brev%20til%20lodsejere.d
oc 
 
Breve journaliseres på NST-4820-00067 Klimastationer 
 

2.3.6 Særlige forholdsregler 

I forbindelse med elfiskeri på klimastationerne SKAL ilt/temperatursonderne tages op for at 
undgå evt. skader på elektronikken.  
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2.4 Tjekliste 

Vigtige punkter at iagttage i forbindelse med opsætning af udstyret: 
 

 Sørg for underretning af lodsejere m.v.  

 Lokalisering af stationer 

 Pakning af bil: Husk alt udstyr – jf. udstyrslisten 

 Opsætning af metalhus, plastikindsats og probe 

 Opsætning af deflektor 

 Noter GPS position for udstyret 

 Noter tidspunkt for opsætning af udstyr 
 

2.5 Vedligeholdelse af instrumenter m.v. 

Proben rengøres i overensstemmelse med brugsanvisning. PRO CAP udskiftes efter behov. 
 
Metalhus og deflektor rengøres for fremmedlegemer.  
 

2.6 Særlige forholdsregler - faldgruber 

Ved opsætning af udstyret skal der være særlig opmærksomhed på, at proben vil være vand-
dækket under ”low-flow” situationer. Dette gælder hele proben! 
 
Desuden er det vigtigt at deflektoren står helt rigtigt placeret, således at den maksimalt fanger 
drivende grøde og andre genstande. 
 
Husk at udskifte probens PRO CAP rettidigt, dvs. senest efter 1 år efter seneste udskiftning af 
CAP’en.   
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3 Databehandling 
 

3.1 Beregninger 

Ikke relevant 
 

3.2 Data og koder 

Ikke relevant 
 

3.3 Dataoverførsler 

Data tappes manuelt fra loggeren, indtil det er muligt at foretage automatisk opsamling  af da-
ta via opkobling på AMO. 
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4 Kvalitetssikring 
 

4.1 Kvalitetssikring af metode 

Tjek om du nøje har fulgt den opstillede metode. 
 

4.2 Kvalitetssikring af data og dataaflevering 

Data overføres indtil videre til FDC via EXCEL-filer.  
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5 Referencer 
Illinois Environmental Protection Agency (2010) Standard operating procedure for continuous 
monitoring of water quality. Illinois EPA, Bureau of Water Document Control Number 128 
(vers. 1.4), 11 pp. 
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6 Bilag 
Bilag 6.1 Specifikationer for ilt/temperature sensor 
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Bilag 6.1 Specifikationer for RDO® Pro ilt sensor 
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7 Oversigt over versionsændringer 
 

Version Dato Emne: Ændring: 
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