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Formål og indhold 

Det overordnede formål med projektet er at få kortlagt de landbrugsarealer, hvor risikoen for fosfortab 

er størst. Denne viden skal sammenholdes med de vandområder, der vurderes som fosforfølsomme, og 

dermed er i risiko for ikke at opfylde vandområde- og Natura2000-planens miljømål. Projektet skal 

danne grundlag for en fremadrettet, målrettet regulering af fosfor, som kan differentieres i forhold til 

de områder, hvor det fremgår, at både risikoen for fosfortab er stor, samt hvor vandmiljøet er 

fosforfølsomt. I projektet indgår også en kildeopsplitning af fosfortabet, eftersom resultatet af 

projektet skal indgå i den fremtidige husdyrregulering, hvor det primære fokus er en regulering af 

landbrugsbidraget.  

 

Leverancer 

Projektet indeholder tre hovedleverancer:  

 

A. et fosforrisikokort,  

B. en kortlægning af fosforfølsomme vandområder  

C. en fosforbelastningsopgørelse inklusiv en kildeopsplitning.   
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Fosforophobning i dyrkningsjorden



Den regionale fosfor-balance

Data fra GLR og gødningsregnskaber, 2013, opgjort på ID15



Accumulation of phosphorus in soils

Degree of P saturationContent of total P

Data fra 337 landbrugsjorde og 32 skovjorde i 
Kvadratnettet



• Identifikation af risikoområder for P-tab på dyrkningsfladen – inddeling i 
P-tabsklasser

- Erosion
- Udvaskning
- Makroporer
- Lavbund
- Brinkerosion 

• Identificere og kortlægge fosforfølsomme vandområder
- Vandløb
- Søer
- Marine områder

• Beregning af P-transport til vandområder og kildeopsplitning
- 90 vandoplande til kystvande

• Landsdækkende kortlægninger, usikkerhedsvurderinger

Fosforkortlægning af dyrkningsjord og vandområder i Danmark
2017 - 2019



Erosion
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Erosionsmodel til estimering af LANGSIGTET

GENNEMSNITLIG jordtransport i landskabet

Amerikansk model tilpasset danske forhold:

RUSLE - Revised Universal Soil Loss Equation

Anvender følgende input data

• R: nedbørsdata (erosivitet)

• K: jordegenskaber, tekstur; udtryk for jordens modstand mod erosion (erodibilitet)

• LS: Højdemodel; landskabsform indgår både med hældning og afstrømningsareal

• C: Afgrøder; sædskifter

Opsætning:

• Landsdækkende som 10 m raster

• Estimering af erosion og aflejring i ton/ha



N.O.

Beregnet sedimenttransport til vandløb - Spjald



Sedimenttilførsel fra mark 

til vand

Erosions- og 

depositionsmønstre



Produkt

• Landsdækkende kort over erosionsrisikoområder med 
usikkerhedsanalyse



Udvaskning



Modellering af fosforudvaskning

P-udvaskning er en kompleks funktion af klima, dyrkningspraksis, jordens 
fysisk-kemiske forhold

• Kvantificere P-tab 
• Fremskrive en udvikling
• Gennemregne alternative udviklinger



Kortlægning af fosfor-bindingskapacitet

Baseret på måling af oxalat-ekstraherbart (Fe + Al) i 50 – 75 cm’s 
dybde i 338 punkter



Kvadratnettet: 845 punkter
Tidligere analyseret 338 punkter
Nu: ekstra 281 punkter



Yderligere 400 punkter udvalgt, 
repræsentativitet gennem støtte-parametre:
• Jordtype
• Lerindhold 0 – 30 cm
• Drænklasse
• GEUS’ jordartskort
• Landskabselementer
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”PLEASE: Phosphorus LEAching from Soils to the Environment”

Schoumans et al., 2012



Produkt

• Landsdækkende kort over P-bindingskapacitet med 
usikkerhedsanalyse

• Et bibliotek over P-sorptionskarakteristika for danske jordtyper
• En valideret P-udvaskningsmodel
• En landsdækkende kortlægning af danske marker inddelt i P-

udvaskningsklasser



Tab via makroporer



Udvaskning af fosfor via makroporer/præferentiel 
strømning
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Risiko for strømning i makroporer

Sandsynlighed for 
forekomst af makroporer

Risiko for mætning af 
jordmatricen



Produkt

• En model for partikelmobilisering
• Landsdækkende kortlægning af risiko for P-tab via makroporer

med usikkerhedsanalyse



Lavbundsjorde



1. Geokemisk karakteristik af lavbundsjorde

2. Kortlægning af potentiel risiko for fosformobilisering
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Produkt

• Typologi over organogne lavbundsjorde, karakteristik over P-
indhold og -bindingselementer

• Landsdækkende kortlægning af risiko for P-mobilisering fra 
lavbundsjorde opdelt på typer



Brinkerosion







Tidligere studier af brinkerosion:

• Brinkhældning

• Hydraulisk regime

• Brinkvegetation



DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER

AARHUS UNIVERSITET

Tre års målinger i Odense Å oplandet viser at brinkerosionen er signifikant 

mindre ved lokaliteter med træer i randzonen, end hvor der er lav 

vegetation i form af græs og urter – så plantning af træer kan medvirke til 

både at holde på brinker og P, lagre kulstof og øge biodiversitet i vandløb 

og randzone.



1. Udvikling af empirisk baseret model for brinkerosion som 
funktion af vandløbsmorfologi, vegetation og 
afstrømningsregime

2. Kortlægning af input-parametre til modellen

3. Måling af fosforindhold i brinker og ekstrapolation
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Indsamlet efter geomorfologisk 

landskabs type

190 steder med 4 dybder

200 steder med 1 dybde

Blå: indsamlet

Gul: mangler

(kortet ikke fuldstændigt)
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PRØVETAGNING

Der udtages prøver i 4 dybder ved 

toppen af brinken

Udtagningen er fordelt over DK 

men med primær fokus på at 

dække de almindeligste 

landskabstyper og areal 

anvendelser – for at have en basis 

for ekstrapolering til hele landet

100cm

25cm

50cm

75cm

100cm
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DATA ANALYSERET INDTIL NU

Mest fosfor øverst (mgP/kg tørvægt)

-men der er stor variation og der er en del steder med højest koncentration nederst (19%, n=113)

Glødetab

mg/g 

tørvægt

mg P/kg 

tørvægt

25cm 76.9 649.5

50cm 77.7 535.5

75cm 85.2 482.2

100 cm 82.6 481.0
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SMELTEVANDSLETTEN ER ANDERLEDES

På hedesletten/smeltevandssletten er 

middel -fosforindholdet højere i de 

nederste lag (50-100cm) end foroven 

(n=38)

dybde Geomorf type n mg/g tørvægt mg P/kg tørvægt Vandeks P

25cm Smeltevandsslette 38 104.5 695.8 5.1

50cm Smeltevandsslette 38 119.8 622.2 3.6

75cm Smeltevandsslette 38 173.4 804.3 3.3

100cm Smeltevandsslette 38 189.3 746.1 3.0



Produkt

• Landsdækkende semi-kvantitativ kortlægning af risiko for P-tab 
ved brinkerosion med usikkerhedsvurdering



Fosforbelastning og kildeopsplitning

• Opdatering af DK-QNP-modellen

• Kildeopsplitning af fosfortransporten i de 90 vandplanoplande



Ændr 2. linje i overskriften 

21. NOVEMBER 2016

BAATTRUP-PEDERSEN, ANNETTEAARHUS 
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BETYDNING AF FOSFOR FOR 

MÅLOPFYLDELSE I 

VANDLØBENE



21. NOVEMBER 2016

BAATTRUP-PEDERSEN, ANNETTEAARHUS 
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FOSFOR OG MÅLOPFYLDELSE MED DVPI
 Ved koncentrationer af uorganisk 

fosfor, der er større end gennemsnitligt 

43±5,6 µg ortho-P L-1(gennemsnit±95 

% konfidensgrænser), er der risiko for, at 

vandløbet ikke har målopfyldelse 

vurderet ved DVPI.

 Omvendt giver koncentrationer under 

43±5,6 µg ortho-P L-1 (gennemsnit±95 

% konfidensgrænser) ikke sikkerhed for 

målopfyldelse med DVPI, da andre 

påvirkningsfaktorer i vandløb også 

indvirker på DVPI. 



21. NOVEMBER 2016

BAATTRUP-PEDERSEN, ANNETTEAARHUS 
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PÅVIRKNINGSFAKTORER I VANDLØB

 Der er mange påvirkninger 

der interagerer i vandløb:
 Ændringer i hydrologi

 Næringsstoffer og miljøfremmede  

stoffer

 Grødeskæring og opgravning

 Fysiske forandringer – kanalisering, 

nedgravning og ændrede 

substratforhold

 Organisk stof og okker

 …

Gentegnet fra Dudgeon et al. (2006) : Biol. Rev. 



Produkt

• Validering og usikkerhedsvurdering af den kritiske 
koncentration af uorganisk P for målopfyldelse med DVPI

• Kvantificering og kortlægning af danske vandløb, der ikke opnår 
målopfyldelse med DVPI pga. for høje koncentrationer af 
uorganisk P



21. NOVEMBER 2016

BAATTRUP-PEDERSEN, ANNETTEAARHUS 
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MARTIN SØNDERGAARD, AU, BIOSCIENCE, SILKEBORG

Fosforfølsomme vandområder:

Fosfor i søer



1000 ha100-1000 ha10-100 ha

1-10 ha0,1-1 ha0,01-0,1 ha

670260

2.94029.00086.000



Øget viden om mindre søer

1200 søer < 1 ha i Natura2000 + 170 vandplansøer
Naturtilstand er bestemt, men sjældent målinger af vandkemi

‘Oplandskarakteristika’ bestemmes i zoner omkring søerne (arealanvendelse, 
jordtype, geologi, hældning mv.)
Der søges udviklet en model til prædiktion af naturtilstand (eller indikatorer, der 
indgår i beregning af naturtilstand) på baggrund af ‘oplandskarakteristika’.

Det vurderes, om søerne er i risiko for forværret tilstand som følge af forøget 
tilførsel af fosfor.

Produkt

• En bedre forståelse af sammenhæng mellem oplandskarakteristika og 
naturtilstand – eventuelt udmøntet i prediktionsmodel



22. MARTS 2017

AARHUS 
UNIVERSITETAU

KORTLÆGNING AF MARINE VANDOMRÅDER 
FOSFORFØLSOMHED

I vandrammedirektivsammenhæng måles marin miljøkvalitet via indikatorerne:

kvælstof er det mest styrende næringsstof for VRD indikatorerne. Derfor størst fokus.  

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



22. MARTS 2017
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HVORFOR SÅ FOSFOR?

 I nogle vandområder responderer VRD indikatorer på fosfor tilførsler

 Alle vandområder oplever fosforbegrænsning i større eller mindre grad

 Fosfor er ofte det mest begrænsende næringsstof for primærproduktionen i 

foråret



22. MARTS 2017
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METODE

 Identificering af indikatorer for fosforfølsomhed,

 forekomst og frekvens af cyanobakterier

 antallet af dage med fosforbegrænsning

 Klorofylkoncentration om foråret 

 Lyssvækkelse i foråret 

 Beregninger 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



Produkt

• Beskrivelse af P-følsomme indikatorer inkl. beregningsmetoder

• Landsdækkende kort over P-følsomhed i danske marine 
vandområder med usikkerhedsvurdering


