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To hovedtyper af modeller:

- Dynamiske (mekanistiske). Mere eller mindre komplekse beskrivelser af processer, stofkredsløb og interaktioner 

mellem fysiske, kemiske og biologiske elementer. Data- og ressourcekrævende. Fleksibel og stor forudsigelseskraft.

- Empiriske (statistiske). Simple sammenhænge mellem (to) målte variable. Kræver kun data for de relationer, som 

ønskes undersøgt. Ingen årsagssammenhænge. Ringe forudsigelseskraft.



Rapport udkom for to uger siden

Rapporten er en opdatering af en tidligere rapport 

udgivet i 2015 (Trolle m.fl., 2015).

Formål: at angive empiriske modeller for 

sammenhænge mellem kvælstof- og fosfortilførsel til 

søer og den resulterende søkoncentration

Fra biologisk kvalitetselement til fosfor:

Kvalitetselement (/klorofyl a) 

fosforkoncentration sø

fosforkoncentration tilløb

evt. indsats

Tidligere projekter

Dette projekt

Vandområdeplaner

Søndergaard, M., Nielsen, A., Levi, E. E., 

Johansson, L.S., Sørensen, P.B. & Trolle, D. 



Søer i ligevægt eller ikke i ligevægt? – ligevægt er en 

forudsætning for udvikling af disse modeltyper

Ligevægt betyder ingen intern belastning fra sedimentet, 

hvilket typisk vil være tilfældet, når den eksterne 

belastning har ikke ændret sig væsentlig i en årrække.



Tabel 2.1. Centrale data for de 20 søer anvendt til etablering af modeller for sammenhænge mellem næringsstoftilførsel og 

søkoncentration. Årsgennemsnit og minimum-maksimumværdier dækker perioden 2000-2018. 

Sø 
Antal år med 

data 

Sø-areal 

(km2) 

Middeldybde 

(m) 

Opholdstid 

(år) 

TP 

Årsgennemsnit 

(min-maks)  

[mg P/L] 

TN 

Årsgennemsnit 

(min-maks) 

[mg N/L] 

Arreskov Sø 15 3,17 1,9 1,06 0,10 (0,04-0,23) 1,96 (1,18-3,71) 

Arresø 16 39,9 3,1 2,69 0,15 (0,09-0,23) 2,11 (1,40-2,71) 

Bryrup Langsø 16 0,37 4,6 0,23 0,07 (0,04-0,09) 2,82 (2,14-3,49) 

Engelsholm Sø 16 0,44 2,6 0,21 0,05 (0,04-0,09) 1,17 (0,93-1,44) 

Furesøen, Storesø 16 9,41 13,5 10,0 0,08 (0,06-0,10) 0,74 (0,65-0,88) 

Hinge Sø 16 0,93 1,2 0,05 0,09 (0,06-0,15) 2,28 (1,48-3,35) 

Hostrup Sø 4 2,02 2,2 1,81 0,05 (0,03-0,06) 1,37 (1,27-1,55) 

Jels Midtsø 1 0,24 4,3 0,11 0,09 (0,09-0,09) 3,80 (3,80-3,80) 

Klejtrup Sø 2 1,33 2,9 0,58 0,10 (0,07-0,13) 2,39 (2,17-2,60) 

Ravn Sø 16 1,81 15,1 1,63 0,03 (0,02-0,04) 2,35 (1,65-3,41) 

Salten Langsø 1 2,92 4,5 0,18 0,06 (0,06-0,06) 0,96 (0,96-0,96) 

Store Søgård Sø 16 0,61 2,7 0,19 0,19 (0,11-0,32) 3,34 (2,67-4,48) 

Stubbe Sø 1 3,79 2,8 0,64 0,07 (0,07-0,07) 1,29 (1,29-1,29) 

Søgård Sø, Jylland 10 0,27 1,6 0,05 0,14 (0,09-0,19) 4,25 (2,85-5,14) 

Søholm Sø 16 0,26 6,7 1,15 0,05 (0,03-0,08) 1,70 (1,33-2,15) 

Tissø 10 12,3 8,2 1,34 0,13 (0,05-0,22) 2,14 (1,69-2,51) 

Tystrup Sø 4 6,62 9,9 0,43 0,13 (0,12-0,16) 4,15 (4,00-4,38) 

Vesterborg Sø 16 0,21 1,4 0,06 0,12 (0,09-0,17) 3,95 (2,45-5,21) 

Ørnsø 4 0,42 4,0 0,05 0,07 (0,06-0,08) 1,18 (1,10-1,21) 

Gundsømagle Sø 10 0,32 1,3 0,06 0,21 (0,12-0,29) 3,46 (2,21-4,23) 

Inputdata

I alt data fra 20 søer (189 

sø-år), som domineres af 

13 søers tidsserier.

Domineres af 

næringssrige søer.



Tabel 3.1. Oversigt over de anvendte modeltyper til beregning af sammenhænge mellem 

årsgennemsnitlige søkoncentrationer (mg/l) og årsgennemsnitlige, vandføringsvægtede 

indløbskoncentrationer af fosfor (mg/l). Tw er den hydrauliske opholdstid (år). Se også 

Trolle m.fl. (2015). Der optimeres på de tre koefficienter a, b og c, hvor a sættes til højst at 

kunne være 5, for at sikre at modellen holder sig inden for realistiske værdier. 

Modeltype TPsø = 

Vollenweider Pindløb/(1+√tw) 

Modificeret OECD (1 koefficient) a* Pindløb/(1+√tw) 

Modificeret OECD (2 koefficienter) a*Pindløb
b/(1+√tw) 

Modificeret OECD (3 koefficienter) a*Pindløb
b/(1+√tw)c 

OECD-modellen med én koefficient (a), hvor denne koefficient sættes lig 1, svarer således til 

Vollenweider-modellen. 

De tre koefficienter kan optimeres automatisk i forhold til R²- og MSE-værdier (Mean squared error) ved 

brug af Generalized Reduced Gradient-algoritmen (via programmeringssproget Phyton) og efterfølgende 

anvendes i de empiriske modeludtryk. 



Tabel 3.2 Estimater for de tre koefficienter, der indgår i den modificerede OECD-model med tre koefficienter, hvis data fra 

2005-2018 eller 2000-2018 anvendes (se også Tabel 3.1). Lavvandede/dybe søer er søer med middeldybde over eller under 3 

m, mens grænsen mellem søer med kort eller lang/længere opholdstid er sat ved 1 måned. I den sidste række er der kun 

anvendt målingerne fra det sidste års målinger. Bortset fra den øverste linje (inkl. umålt belastning >50%) er der kun anvendt 

data, hvor mindst halvdelen af den estimerede fosfortilførsel er baseret på målte værdier. Se også Tabel 3.3. 

Typeinddeling af søer 
Data 2005-2018 Data 2000-2018 

a b c a b c 

Alle søer (inkl. umålt belastning >50 %) 1,482 1,088 0,700 0,920 0,848 0,646 

Alle søer 2,469 1,352 0,606 3,428 1,483 0,596 

Søer med TP < 0,2 mg P/L 1,531 1,168 0,543 1,738 1,215 0,536 

Lavvandede søer 1,340 1,063 0,452 1,786 1,156 0,461 

Dybe søer 5,000 1,734 0,533 5,000 1,794 0,326 

Kort opholdstid søer 0,542 0,734 0,000 1,199 1,029 0,000 

Lang opholdstid søer 5,000 1,591 0,913 5,000 1,662 0,646 

Alle søer, kun sidste års data 1,272 1,055 0,590 1,272 1,055 0,590 



Tabel 3.3. Statistiske parametre bag koefficientestimaterne angivet i Tabel 3.2. Der er også vist estimater for nogle af de 

tidligere anvendte modeltyper (Vollenweider (1976) og Foy (1992), se også Trolle m.fl., 2015). OECD 1, 2 og 3 angiver, om den 

modificerede OECD-model er med en, to eller tre koefficienter. Bortset fra den øverste linje (inkl. umålt belastning >50 %) er der 

kun anvendt data, hvor mindst halvdelen af den estimerede fosfortilførsel er baseret på målte værdier. 

Model Typeinddeling af søer 
Data 2005-2018 Data 2000-2018 

R2 MSE RMSE N R2 MSE RMSE N 

OECD - 3 Alle søer (inkl. umålt belastning >50 %) 0,430 0,001 0,037 126 0,403 0,002 0,046 206 

Alle søer 0,546 0,001 0,036 87 0,592 0,002 0,040 149 

Søer med TP < 0,2 mg P/l 0,553 0,001 0,029 83 0,514 0,001 0,032 133 

Inddelt efter dybde 0,574 0,001 0,035 87 0,629 0,001 0,039 149 

Inddelt efter opholdstid 0,631 0,001 0,032 87 0,625 0,002 0,039 149 

Kun sidste års data - - - - 0,639 0,001 0,023 17 

Tabel 3.4. Sammenligning mellem de statistiske parameterestimater for analyserne med forskellige modeltyper baseret på data 

fra 2000-2011 (fra Trolle m.fl., 2015) og analyserne i denne rapport (data fra 2000-2018). For analyserne i denne rapport (data 

2000-2018) er der kun anvendt data, hvor mindst halvdelen af den estimerede fosfortilførsel er baseret på målte værdier. 

Model Typeinddeling 
Data 2000-2011 (Trolle m.fl., 2015) Data 2000-2018 

R2 MSE N R2 MSE RMSE N 

OECD-3  Alle søer 0,450 0,002 165 0,592 0,002 0,040 149 

Søer med TP < 0,2 mg P/l 0,400 0,001 147 0,514 0,001 0,032 133 

Inddelt efter dybde 0,600 0,002 165 0,629 0,001 0,039 149 

Inddelt efter opholdstid 0,460 0,002 165 0,625 0,002 0,039 149 

Kun sidste års data - - - 0,639 0,001 0,023 17 



Figur 3.1. Sammenhænge mellem 

observeret og modelberegnet TP 

for de forskellige modeltyper og 

ved anvendelsen af forskellige 

delmængder af datasættet. 

Den indsatte linje er 1:1-linjen. 

I de fire øverste figurer er der 

anvendt den modificerede OECD-

model med tre koefficienter.



Figur 3.2. Illustration af 95 %-, 75 %- og 50 %-prædiktionsintervaller for regression mellem 

modificeret OECD-ligning (tre koefficienter) og TP-observationer vist til venstre. For 

illustrationens skyld er til højre også vist et 95 %-prædiktionsinterval mellem Vollenweider-

modellen (alle søer) og observationer (hvor lysegrøn linje er regressionslinjen, og 

mørkegrønne linjer er 95% prædiktionsintervallet).



Figur 3.3. Modellerede og 

observerede TP-koncentrationer 

i de 10 søer med lange tidsserier 

ved anvendelse af OECD-

modellen udviklet for alle data, 

hvor mindst halvdelen af den 

estimerede fosfortilførsel er 

baseret på målte værdier. 

Der er anvendt data fra 2000-

2018. 

For de enkelte søer er angivet 

R²-værdi, dog ikke for 

Engelsholm Sø, hvor der er for få 

data (nan: not a number).



Figur 3.4. Sammenligning mel-

lem modelleret TP med anven-

delse af henholdsvis den 

gamle OECD-model med tre 

koefficienter (Trolle m.fl., 

2015) og den nye OECD-model 

præsenteret her (tre 

koefficienter, mindst halvde-

len af den estimerede 

fosfortilførsel er baseret på 

målte værdier). 

Som inputdata er anvendt 

data fra 2000-2011.



Tilsvarende metoder og principper er anvendt på kvælstof



Figur 4.5. Sammenligning 

mellem modelleret TN med 

anvendelse af henholdsvis 

den gamle OECD-model med 

tre koefficienter (Trolle m.fl., 

2015) og den nye OECD-

model, og hvor mindst mindst

halvdelen af kvælstoftilførslen 

er baseret på målte værdier. 

Som input-data er anvendt 

data fra 2000-2011.



Tabel 5.1. Nøglesammenhænge mellem indløbskoncentrationer og søkoncentrationer af fosfor og kvælstof med de tilhørende 

ligninger. Ligningerne er generelle for alle søtyper og er baseret på Tabel 3.2 og 4.2. 

Sammenhænge, der beskrives Søtyper Ligning 

Fosfor 

1. Årsgennemsnitlig totalfosforkoncentration i søen (TPsø) på 

baggrund af den gennemsnitlige indløbskoncentration (TPindløb) 

og hydraulisk opholdstid (tw, år). Her er angivet den 

modificerede OECD-model med tre koefficienter (ingen 

typeinddeling). 

Alle TPsø= 3,428*TPindløb
1,483/(1+√tw)0,596 

2. Samme ligningsudtryk som ovenfor (1), men nu 

årsgennemsnitlig indløbskoncentration af totalfosfor set i forhold 

til opnåelse af en given årsgennemsnitlig søkoncentration ved 

en given hydraulisk opholdstid. 

Alle TPindløb = (TPsø * (1 + √tw)0,596/3,428)1/1,483  

 

3. Som 1), men hvor kun sødata med TP-koncentrationer under 

0,2 mg/l er anvendt til modeludtrykket.  

Alle 

(TP<0,2 mg/l) 

TPsø = 1,738*TPindløb
1,215/(1+√tw)0,536 

4. Som 2), men hvor kun sødata med TP-koncentrationer under 

0,2 mg/l er anvendt til modeludtrykket. 

Alle 

(TP<0,2 mg/l) 

TPindløb = (TPsø * (1 + √tw)0,536 /1,738)1/1,215  

 

Kvælstof 

Ligninger, som anbefales anvendt ved fremtidige sammenhænge mellem tilførsel og målte 

søkoncentrationer: fosfor



Kvælstof 

5. Årsgennemsnitlig totalkvælstofkoncentration i søen (TNsø) på 

baggrund af den gennemsnitlige indløbskoncentration (TNindløb) 

og hydraulisk opholdstid (tw, år). Her er angivet den 

modificerede OECD-model med tre koefficienter (ingen 

typeinddeling). 

Alle TNsø= 1,377*TNindløb
0,613/(1+√tw)0,822 

 

6. Samme ligningsudtryk som ovenfor (5), men nu 

årsgennemsnitlig indløbskoncentration af totalkvælstof set i 

forhold til opnåelse af en given årsgennemsnitlig 

søkoncentration ved en given hydraulisk opholdstid. 

Alle TNindløb = (TNsø * (1 + √tw)0,822/1,377)1/0,613  

 

Ligninger, som anbefales anvendt ved fremtidige sammenhænge mellem tilførsel og målte 

søkoncentrationer: kvælstof



Konklusioner og usikkerheder

Fosfor: 

• Der kan etableres empiriske sammenhænge, hvor forklaringsværdien (R²) øges noget i forhold til de nuværende anvendte 

modeller. 

• Fravalget af data fra søer, hvor det umålte opland udgør størstedelen af den samlede fosfortilførsel, øger forklaringsværdien. 

Hermed indikeres, at selve beregningerne af fosfortilførsel fra et umålt opland udgør en væsentlig usikkerhedsfaktor for de 

empiriske sammenhænge mellem fosfortilførsel og fosforkoncentrationer i søer. 

Kvælstof: 

• Der etableres noget stærkere empiriske sammenhænge mellem den eksterne kvælstoftilførsel og den målte søkoncentration

end for fosfor. Som også tidligere set. 

• Hverken forklaringsværdi eller spredningen adskiller sig væsentligt fra modeltyperne anvendt i de nuværende 

vandområdeplaner. Da de nye ligninger bygger på et større datamateriale end tidligere, anbefales det at anvende disse 

fremover.

Usikkerheder:

• Beskedent datagrundlag. Gør analyseresultater afhængige af få søer. Inkludering af data fra mobile stationer optimalt.

• Søer i ligevægt?

• Modeller primært etableret på baggrund af næringsrige søer (OK, for det er også her de mest anvendes?)

• Empiriske modeller kan ikke beskrive tilstandsskift (fx fra uklar til klarvandet).

• Store prædiktionsintervaller. Betyder usikre beregninger af indsatsbehov.


