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Overordnede formål

• At få kortlagt de landbrugsarealer, hvor risikoen for fosfortab er størst
• At sammenholde denne viden med fosforfølsomme vandområder, der er i risiko for ikke at opfylde 

vandområde- og Natura2000-planens miljømål
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Produkter
• Et fosfor-risikokort
• En kortlægning af fosforfølsomme vandområder (vandløb, søer, marine områder)
• En fosforbelastningsopgørelse opdelt på 90 vandoplande med en forbedret kildeopsplitning

• Der afholdes følgegruppemøde for interessenter den 24. august hos MST i Haraldsgade. 
• Inviterede: Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening, 

DANVA, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Akvakultur, KL

Følgegruppemøde



Marine vandområder
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I vandrammedirektivsammenhæng måles marin miljøkvalitet via indikatorerne:

Kvælstof er det mest styrende næringsstof for marine VRD indikatorer. Derfor størst fokus.  

Sommer klorofyl (maj-sept) Ålegræssets dybdegrænse Bentisk biodiversitet (DKI)



Hvorfor så fosfor?

• I nogle vandområder responderer VRD indikatorer også på fosfor tilførsler

• Alle vandområder oplever fosforbegrænsning i større eller mindre grad i 
løbet af året

• Fosfor er ofte det mest begrænsende næringsstof for primærproduktionen i 
foråret
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Hypotese
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 Fosfor har, ligesom kvælstof, betydning for miljøkvalitet i bredere forstand, f.eks.

 Fosfor kan have både direkte og indirekte betydning for VRD indikatorer

 Betydningen af fosfor som potentiel presfaktor vil variere mellem områder afhængig af områdernes 
fosforfølsomhed

Forårs klorofyl Cyanobakterier Makroalger
Ulva

Iltsvind



Formål

• Kortlægge danske vandområder baseret på graden af fosforfølsomhed   

• Muliggøre identifikation af vandområder, hvor ændringer i fosfortilførsler har betydning 
for miljøkvaliteten

• Danne baggrund for en senere fastlæggelse af fosfor målbelastning
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Metode

 Identificering af indikatorer som er fosforfølsomme

 Beregninger af fosfor-følsomheds-indikatorer for vandområder, hvor datagrundlaget er tilstrækkeligt

 Håndtering af vandområder, hvor der ikke er tilstrækkeligt med data

 Kategorisering og kortlægning af fosfor-følsomhed i danske VRD områder
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Valg af indikatorer til at ”måle” fosforfølsomhed

• Forekomst af Cyanobakterier
• Områder med lav (< 10-12 psu) salinitet = Potentielle cyanobakterie habitater

• Antal dage hvor primærproduktionen er fosfor begrænset

• DIN/DIP forholdet 

• Respons mellem fosfor tilførsler og
• Klorofyl i perioden maj-sept. (interkalibrerede klorofyl indikator)
• Klorofyl i forårsperioden
• Kd i forårsperioden
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Risiko for N fixering
(effekt af evt. N reduktion fra 
land mindskes)

P begr. indikerer forventelig effekt både af 
ændringer i P tilførsler og frigivelse fra sediment

Høj respons indikerer forventelig effekt af 
ændring i P tilførsler

Lav DIN/DIP i kombination med næringsstofbegrænsning indikerer 
forventelig effekt af ændringer i P tilførsler fra land og sediment



Foreløbige resultater: Områder med lav salinitet
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Foreløbige resultater: P begrænsning
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Mere P end N 
begrænset

N:P begr. ratio



Opsummering

• Marine områder er fosforfølsomme i varierende grad, hvilket indikerer, at ændringer i P tilførsler kan 
påvirke miljøkvaliteten (i bred forstand)

• Ikke dokumentation for at fosfor kan påvirke VRD indikatorer (sommer klorofyl, ålegræs, bundfauna)
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• Færdiggøre kortlægning af marine områders fosforfølsomhed 

• Undersøge muligheder og barrierer for at koble viden om fosforfølsomhed til VRD indikatorer og 
ultimativt beregne fosfor målbelastninger 

Videre proces



Tak for Jeres 
opmærksomhed
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