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Oplandsbestemmelser til brug for effektberegninger for 
udtagningsprojekter (vådområder og lavbundsprojekter) 
 

 

Formål 
Formålet med nærværende notat er at sammenfatte oplysninger om oplandsbestemmelser fra 

gældende vejledninger, for at sikre fælles grundlag for beregning af effekter i udtagningsprojekter, 

såsom N- og P- vådområder samt udtagning af lavbundsarealer.  

 

Baggrund 
En af de større opgaver i forbindelse med effektberegningerne er at bestemme projektområdets 

oplande. Alt efter hvilke tiltag der regnes på, bruges der forskellige oplande. Overordnet set er der tre 

oplande der anvendes ved effektberegningerne: Vandløbsopland, direkte opland og det drænede 

direkte opland. Oplandene er for en stor del afhængig af overfladeafstrømningerne, som er bestemt af 

nedsivningsområdet (det topografiske opland), men påvirkes også gennem ind- og udsivning af det 

dybereliggende grundvandet, som dermed kan ændre oplandenes udbredelse i væsentlig grad. Ofte er 

der ikke tilstrækkelig med data til rådighed eller viden om disse grundvandsstrømninger til at 

afgrænse oplandene. Derfor bestemmes de typisk udelukkende efter det topografiske opland, som bl.a. 

den nuværende P-vejledning og den tekniske anvisning fra DMU, nr. 19, 2003 lægger op til.  

 

Opsummering 
Figur 1 viser hvordan vandløbsoplandet og det direkte opland til et projektområde er afgrænset i 

forhold til projektområdet, og er også afbildet i P-vejledningen. 
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Figur 1 – Skitse af oplandsbestemmelser for et projektområde af det direkte opland og 

vandløbsoplandet. Figuren er fra den gældende fosforvejledning, der ligger på 
vandprojekter,dk (Hoffmann, C.C., Kronvang, B., Andersen, H.E., Kjeldgaard, A. & 
Kjærgaard, C. 2018: Kvantificering af fosfortab fra N og P vådområder) 

 

Vandløbsopland: 

Oplandet opstrøms projektområdet kaldes vandløbsoplandet, og bruges til at beregne mængden af 

kvælstof og partikulært fosfor der løber i vandløbet og som eventuelt kan reduceres i projektområdet 

via oversvømmelse og/eller sødannelse (med det nuværende P-regneark, er det dog ikke muligt, at 

beregne fosforretention ved sødannelse). Konkret bruges afgrænsningen af vandløbsoplandet til at 

beregne den tilførte mængde kvælstof/partikulært fosfor fra vandløbsoplandet til projektområdet, som 

vil kunne reduceres med projektet. Udvaskningen af næringsstofferne i vandløbet varierer meget fra år 

til år, derfor er det vigtigt at benytte fx nedbørsdata og afstrømningsdata fra minimum en 10-

årsperiode. Herved sikres en gennemsnitsbetragtning af effektberegningerne og 

vandstandsberegninger. 

 

Direkte opland:  

Det direkte opland til projektområdet, er oplandet mellem projektområdets nedstrøms og opstrøms 

grænse og det anvendes til at vurdere den mængde vand, som naturligt ville strømme gennem 

jordmatricen til projektområdet. Det direkte opland kan afgrænses ved GIS-procedurer på baggrund af 

topografien ved en digital terrænmodel og med viden om ind- og udløbspunkter fra projektområdet. 

Afgrænsningen af det direkte opland anvendes i P-regnearket til beregning af afstrømningen i toplaget 

af jorden og tilførslen af fosfor fra det direkte opland til projektområdet. I P-regnearket udregnes den 

potentielle udvaskning af opløst fosfor fra jordmatricen, på baggrund af afstrømningen fra det direkte 

opland, som bestemmes af nedbørsmængden, jordbundsforholdene og dyrkningsgraden.  
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I forbindelsen med GIS-afgræsningen bør man være opmærksom på, at det topografiske opland som 

oftest ikke afgrænses af veje og andre tekniske anlæg, som det fx er gældende ved oversvømmelser.  

 

Det drænede direkte opland: 

Det drænede direkte opland er den drænede del af det topografiske direkte opland. Det drænede 

direkte opland, er den del af oplandet, hvorfra vandet ledes til projektområdet via dræn eller grøfter.  

 

I situationer, hvor der kun sløjfes dræn for en del af det topografiske direkte opland, vil det være det 

drænede direkte opland til disse dræn, der skal anvendes i beregningen. Det drænede direkte oplands 

udstrækning og størrelse fastlægges i første omgang på grundlag af topografiske vandskel ud fra 

højdekurver suppleret med viden om forløbet af dræn, grøfter og åbne vandløb. Afgrænsningen af det 

drænede direkte opland kræver altså i udgangspunktet konkret kendskab og viden til dræn og grøfter i 

området op til projektområdet. At medregne et areal som det drænede direkte opland kræver kraftige 

indikationer på, at der er dræn eller grøfter der leder til projektområdet. Denne sikkerhed kan opnås 

på flere måder. Dels kan der ligge gamle drænkort fra diverse drænarkiver, lodejerne kan have egne 

optegninger, nogle gange kan dræns placering også fastlægges på ortofotos, fund af drænudløb i 

vandløb, tinglysninger, osv. Vær derudover opmærksom på, om evt. dræn kan bringes til overrisling. 

De omkringliggende marker kan have så fladt et terræn at lukning af dræn i projektområdet vil påvirke 

afvandingen uden for projektområdet. I disse tilfælde skal det drænede direkte opland ikke tælles med 

i denne kategori, men udelukkende i det direkte opland. 

 

Afgrænsningen af det drænede direkte opland anvendes til beregning af kvælstofreduktionen ved 

overrisling med drænvand fra markerne i oplandet, samt til deponering af fosfor. 

 

Overrisling: 

Ved opgørelse af et vådområde eller lavbundsprojekts kvælstofreduktionseffekt kan der regnes med en 

kvælstofreduktion fra overrisling med drænvand. Ved overrisling afbrydes de eksterne grøfter og dræn 

der leder drænvand gennem projektområdet. Vandet ledes i stedet ud på terræn inden for 

projektområdet. Derved øges vandets opholdstid inden det når vandløbet, hvorved der kan ske 

infiltration og omsætning af kvælstof i jordmatricen, så en mindre mængde kvælstof når vandløbet og 

ender i nedstrøms kystvande. Det vil i forhold til placeringen af overrislingsarealet være relevant at se 

på topografien og placeringen af dræn, samt den hydrauliske belastning, så vandet sikres en længere 

opholdstid. Man kan evt. lave fordelerrender, der sikrer vandets fordeling ud over terrænet, så man 

sikrer, at mest muligt bliver vådt, og samtidig kan de hjælpe mod eventuelle erosionsproblemer. 

 

Ved beregning af N-reduktion ved overrisling skal man anvende størrelsen af det drænede direkte 

opland. I situationer, hvor der kun sløjfes dræn for en del af projektområdet, vil det være det drænede 

direkte opland til disse dræn, der skal anvendes i beregningen. Interne dræn i projektområdet der 

sløjfes regnes ikke med. Vær opmærksom på, at et specifikt areal kun kan indgå i N-beregningen som 

enten overrisling, periodevis oversvømmelse eller sødannelse.  

 

Kvælstofregnearket er kalibreret efter kilder der forholdsvist hurtigt bevæger sig til overrislingsarealet, 

og dermed ikke fortyndes eller omsættes i sin strømningsvej dertil. Hvis man påtænker at bruge andre 

kilder end dræn og afvandingsgrøfter, kræver det en grundig redegørelse af afgrænsning, 

kvælstofkoncentration og vandbalance 

 

Hydrauliske belastning: 

Forholdet mellem opland og overrislingsareal skal stå i rimeligt forhold til hinanden. Jo større et 

opland til de dræn der leder ind i projektområdet, desto større vil den vandmængde, der tilledes via 

drænene være. Hvis store vandmængder fra dræn ledes ud på et meget lille område, vil der være risiko 
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for en høj hydraulisk belastning, som kan medføre at vandet ikke kan holdes inden for 

overrislingsarealet og i stedet strømmer hurtigt hen over overfladen og direkte ned til vandløbet, så der 

ikke sker infiltration. Store afstrømninger kan også medføre erosion når det ledes ud på terræn. Som 

en tommelfingerregel bør forholdet mellem det drænede direkte opland og overrislingsarealet ikke 

overstige 30. Det bør i den sammenhæng vurderes hvor stor en belastning der er for hver enkelt 

dræn/grøft, således at der ikke er nogle arealer hvor forholdet mellem det drænede direkte opland og 

overrislingsarealet overstiger 30.  

 

Gældende vejledninger for udtagningsprojekter 
Nedenfor ses en liste over de gældende vejledninger for udtagningsprojekter af vådområde- og 

lavbundsprojekter der kan findes på hjemmesiden vandprojekter.dk. Vær opmærksom på at der efter 

udarbejdelsen af dette notat kan opstå revideringer af de eksisterende vejledninger eller nye 

vejledninger som ikke fremgår af nedenstående liste: 

 

Gældende vejledning for N- og P-vådområder, samt lavbundsprojekter under LDP: 

Vådområde- og lavbundsordningerne. Vejledning om tilskud til vådområde- og 

lavbundsprojekter 2022. Udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i samarbejde med Miljøstyrelsen 

 

Gældende vejledning for Klima-Lavbundsprojekter: 

Klima-Lavbund. Vejledning om tilskud til Klima-Lavbundsprojekter, 2022. Udarbejdet af 

Miljøministeriet – Miljøstyrelsen 

 

Gældende vejledninger for effektberegningerne til vådområde- og lavbundsprojekter: 

Naturstyrelsens vejledning til kvælstofberegninger, 2014. Udarbejdet af Miljøministeriet – 

Naturstyrelsen 

 

Hoffmann, C.C., Kronvang, B., Andersen, H.E., Kjeldgaard, A. & Kjærgaard, C. 2018: 

Kvantificering af fosfortab fra N og P vådområder - Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø 

og Energi 

 

Gyldenkærne, S. & Greve, M.H. 2020: Bestemmelse af drivhusgasemissionen fra lavbundsjorde. 

Version 3.0 - Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 384 

 

Til baggrund for effektberegningen af særlig kvælstof henvises til en teknisk anvisning fra DMU: 

Hoffmann, C.C,. Nygaard, B., Jensen, J.P., Kronvang, B., Madsen, J., Madsen, 

A.B., Larsen, S.E., Pedersen, M.L., Jels, T., Baattrup-Pedersen, A., Riis, T., Blicher- 

Mathiesen, G., Iversen, T.M., Svendsen, L.M., Skriver, J. & Laubel, A.R. (2003): 

Overvågning af effekten af retablerede vådområder. 3. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser. 

112 s. – Teknisk anvisning fra DMU nr. 19. 

 


