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 Forord 

Denne rapport er bestilt og finansieret af Miljøstyrelsen, og resultaterne indgår som en del af 

grundlaget for tredje generation af vandområdeplaner. Arbejdet har været styret og udført af 

DHI, DTU Aqua, GEUS og Aarhus Universitet (AU). Derudover har Miljøstyrelsen indgået i en 

arbejdsgruppe omkring projektet. 

Projektet er indgået som en del af de overordnede modeludviklinger under tredje generation af 

vandområdeplaner og har dermed haft en overordnet styregruppe til dialog, opfølgning på 

fremdrift mm bestående af Miljøstyrelsen, Miljøministeriet (MM) (tidligere Miljø- og Fødevare 

Ministeriet), DHI og AU samt en følgegruppe bestående af medlemmer fra Landbrug og 

Fødevarer, SEGES, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, 

Bæredygtigt Landbrug, Danmarks Fiskeriforening, Dansk Akvakultur og KL/kommuner.  

MM har kommenteret udkastet til rapporten, og følgegruppen er løbende blevet orienteret om 

projektet ved møder indkaldt af MM. Valg af metoder, behandling af data, beskrivelse og 

præsentation af resultater har udelukkende været DHIs, DTU Aquas, GEUS’ og AUs beslutning 

og ansvar.  
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 Indledning og rapportstruktur 

I dette projekt har vi samlet identificeret 18 vandområder, hvor der er mulighed for, at en 

sæsonregulering af næringsstoftilførsler kan have en positiv effekt på den økologiske tilstand i 

vandområdet. Disse vandområder er blevet identificeret ud fra en række indledende analyser, 

der falder i tre arbejdspakker. 

Denne rapport gennemgår både de forudgående analyser, model simuleringer, generalisering af 

resultater, samt en analyse af potentielle oplandsvirkemidler til sæsonregulering af 

næringsstoftilførsler. 

Rapporten er bygget op på baggrund af de forskellige arbejdspakker: 

I afsnit 2 (Introduktion) bliver formålet og baggrunden med projektet beskrevet, og i afsnit 3 

(Overordnet metode) beskrives metoden samt de tre arbejdspakker. 

De første analyser (screening), der blev foretaget i dette projekt, udpegede jf. arbejdspakke 1, et 

mindre antal vandområder, som forventeligt vil have mulighed for at reagere positivt på en 

sæsonregulering (afsnit 4.1 Identificering af vandområder med forventet effekt af sæson-

regulering ). 

Formålet med denne screening var at identificere oplande til en indledende analyse af 

næringsstoftilførslen med det formål at identificere potentialer for at nedsætte kvælstof (N) eller 

fosfor (P) tilførslen til et vandområde i sommerperioden (sommerperioden defineret som maj til 

september). Denne analyse er beskrevet i afsnit 4.3 (Diffust bidrag: Sæsonanalyse af 

udvaskning fra rodzonen og afsnit 4.4 (Drænafstrømning), jf. arbejdspakke 2. 

I arbejdspakke 3 eftervises effekten af sæsonregulering ved hjælp af mekanistiske model-

kørsler, og resultaterne analyseres, for at identificere potentiel effekt i afsnit 4.5.1 (Model-

metode) og afsnit 4.5.2 (Resultater). 

Da det i projektet ikke har været muligt at benytte samtlige mekanistiske modeller fra MSTs 

modelkompleks i nærværende projekt, har vi benyttet en GAM-analyse til at ekstrapolere 

resultaterne fra specifikke mekanistiske modeller til at dække alle vandområder i Danmark, og 

gennem denne analyse har vi identificeret de 18 vandområder, hvor der potentielt kan drages 

nytte af en sæsonregulering. 

Da analysen af næringsstofudledning i afsnit 4.3 (Diffust bidrag: Sæsonanalyse af udvaskning 

fra rodzonen og 4.4 (Drænafstrømning) fokuserer på diffus udledning, har vi til sidst analyseret, 

hvor stor en andel af belastningen i de 18 vandområder der stammer fra diffuse kilder, og hvor 

stor en andel der stammer fra punktkilder, se afsnit 6 (Kildeopsplitning). Denne analyse har til 

formål at belyse punktkildebidrag, der potentielt kan sæsonreguleres, evt. i kombination med 

diffuse kilder. 

Formålet med rapporten er at identificere vandområder med potentiale for sæsonregulering, 

men indeholder dermed også resultater af de indledende screeningsanalyser (dvs. 

arbejdspakker), hvorfor at rapporten bærer præg af arbejdsprocessen bag projektet. 
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 Introduktion 

I perioden 2012-2015 udviklede AU og DHI-modeller og metoder til fastsættelse af indsatsbehov 

og målbelastning til danske marine vandområder. De udviklede modeller og metoder indgik 

efterfølgende i det videnskabelige grundlag for de nuværende vandområdeplaner, vandområde-

planer 2015-2021 (VOP2) (se Erichsen & Timmermann (2018) for detaljer).  

Som en del af aftalen om fødevare- og landbrugspakken blev det besluttet at gennemføre en 

international evaluering af modellerne og metoderne bag vandområdeplanerne. Formålet med 

evalueringen var blandt andet at gennemgå de anvendte modeller og metoder og komme med 

anbefalinger til forbedrede beregninger af indsatsbehov frem mod vandområdeplanerne 2021-

2027 (VOP3). Rapporten fra det internationale evalueringspanel blev offentliggjort i efteråret 

2017 (Herman et al. 2017). 

Som opfølgning på denne evaluering igangsatte Miljøstyrelsen (MST) en række faglige 

udviklingsprojekter med det overordnede formål at udvikle modeller og metoder til beregning af 

robuste, gennemskuelige og differentierede klorofyl-a referenceværdier (og dertilhørende 

målværdier for klorofylindikatoren), samt målbelastninger i så mange vandområder som muligt 

frem mod VOP3. 

Centrale forsknings- og udviklingsprojekter, som relaterer sig til den fortsatte udvikling og 

anvendelse af modeller, dækker over: 

• ”Videreudvikling af Miljøstyrelsens marine mekanistiske model-setup til brug for 

vandforvaltningen” og ”Videreudvikling af Miljøstyrelsens marine statistiske modeller til 

brug for vandforvaltningen” 

• Anvendelse af MSTs marine modelkompleks og metodeudvikling til brug for 

vandområdeplanerne 2021-2027 

Sideløbende med de to ovenstående projekter har MST igangsat tre supplerende projekter:  

• Et projekt, der belyser effekter af klimaændringer fra år 1900 frem til i dag.  

• Et projekt, som evaluerer potentielle effekter af optimeret sæsonbaseret regulering af 

næringsstoftilførslen.  

• Et projekt omhandler andre presfaktorer end næringsstoffer.  

Effekter af klimaændringer er beskrevet i Timmermann et al. (2020), projektet omkring andre 

presfaktorer er beskrevet i Petersen (2021), mens nærværende rapport opsummerer data, 

metoder og resultater af projektet om effekter af optimeret sæsonbaseret regulering af 

næringsstoftilførslen.  

2.1 Baggrund 

Den ovenfor nævnte internationale evaluering (Herman et al. 2017) anbefalede blandt andet, at 

undersøge om potentielle reduktionskrav kan optimeres ved at fokusere på reduceringen i 

bestemte perioder på året, herunder især med fokus på sommerhalvåret (her defineret som maj 

til september). Det vil sige: er et vandområde mere følsom overfor næringsstofreduktioner i en 

sæson frem for en anden, og hvis dette er tilfældet, kan reduktionsbehovet så optimeres.  

En analyse fra 2017 udarbejdet af DHI for SEGES (Dannisøe 2017) undersøgte netop effekten 

af sæsonbestemte N-reduktioner på sommer-klorofyl a i Karrebæk Fjord. Resultaterne fra 

analysen viste, at en kvælstofreduktion til Karrebæk Fjord i forskellige sommermåneder har stor 

betydning for sommer-klorofyl a, mens reduktion i udledninger om vinteren ikke har en lige så 
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betydende effekt, hvorfor vi også i dette projekt har analyseret specifikke reduktioner i samme 

periode.  

De to primære indikatorer i VOP3 er sommer-klorofyl a (maj til september) og 

ålegræsdybdegrænse (oversat til et lysmål over vækstsæsonen (marts til september), 

Christensen et al. 2021). Formålet med nærværende projekt er derfor at undersøges om 

resultaterne fra Dannisøe 2017 studiet kan udbredes til flere vandområder og flere indikatorer, 

med henblik på at sikre en mere detaljeret og systematisk analyse af potentialet for at optimere 

næringsstoftilførsler med fokus på indsatser, som virker i sommerhalvåret (her defineret som 

maj til september), og med fokus på alle vandområder. Udover at analysere potentialet er der 

ligeledes behov for en indledende analyse af mulighederne for at implementere virkemidler, der 

nedbringer især N-tilførslerne i sommermånederne, for at sikre, at et eventuelt potentiale er 

realiserbart, eller om reduktionsmål (i %) alene kan opnås igennem generelle reduktioner. 

2.2 Formål 

Metoden til beregning af indsatsbehov og tilhørende målbelastninger under VOP3 er beskrevet i 

Erichsen & Timmermann (2020), og denne metode tager højde for effekterne af både kvælstof- 

og fosfortilførsler med oprindelse i danske landbaserede tilførsler (N og P), udenlandske 

landbaserede tilførsler (N og P) samt kvælstofdepositioner. Metoden tager udgangspunkt i 

kvælstof- henholdsvis fosfortilførsler på årsbasis og inddrager ikke eventuelle sæsonmæssige 

optimeringsmuligheder. 

Nærværende projekt har derfor til formål at undersøge muligheder for regulering af N- og P-

tilførslen til kystvandene med fokus på tilførslen i sommerhalvåret. Projektet skal undersøge, om 

særlig fokus på næringsstofreduktioner til kystvandene i specifikke sæsoner, kan 

sandsynliggøres at have en betydende effekt i opnåelse af god økologisk tilstand (GØT). Det 

forventes udelukkende at være relevant i meget specifikke vandområder (eksempelvis 

vandområder med kort opholdstid). I områder hvor analysen sandsynliggør en relevans, skal 

projektet ligeledes undersøge, hvilke virkemidler for kvælstof henholdsvis fosfor, der i givet fald 

vil kunne implementeres således at effekten på eksempelvis sommer klorofyl-a maksimeres. 

Dermed er det projektets formål at undersøge om der er belæg for ikke alene at differentiere 

målbelastningerne i rum (dvs. på oplandsniveau), men ligeledes differentiere i tid. 

Nærværende projekt skal således betragtes som et supplement til MSTs projekt om 

”Anvendelse af MSTs Marine Modelkompleks og Metodeudvikling til brug for 

Vandområdeplanerne 2021-2027”. 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdtu-aqua&psig=AOvVaw3jjLwLsh6H3ji8_WRXvvxB&ust=1604150225808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjRu7uz3OwCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Overordnet metode 

I dag kender vi de samlede danske landbaserede kvælstof- (N) og fosfor- (P) tilførsler til 

samtlige danske vandområder, og i projektet ”Anvendelse af MSTs Marine Modelkompleks og 

Metodeudvikling til brug for Vandområdeplanerne 2021-2027” bestemmes effekterne af blandt 

andet de landbaserede danske N- og P-tilførsler på de i projektet anvendte indikatorer (sommer-

klorofyl a og lys på havbunden). 

I udgangspunktet tager metoden til beregning af reduktionsbehov og dertilhørende 

målbelastning for den landbaserede danske tilførsel, udgangspunkt i den kendte årsbelastning 

til hvert enkelte vandområde, på givne forudsætninger om tilførsler fra andre belastningskilder 

(andre lande og atmosfærebelastning). Den landbaserede belastning er dog ikke jævnt fordelt 

over året, og henholdsvis N- og P-tilførslerne vil typisk være væsentligt mindre i sommerhalvåret 

sammenholdt med vinterhalvåret. Dette skyldes især forskelle i nedbør og afstrømning og 

forskelle i temperaturer og biologiske processer i oplandet. Disse mønstre bliver undersøgt i 

afsnit 4.2, 4.3, og 4.4. 

Udover, at de absolutte tilførsler typisk er væsentligt større i vinterhalvåret sammenlignet med 

sommerhalvåret, er der også forskelle i fordelingen af de kilder i oplandet, der bidrager til 

henholdsvis N- og P-tilførslerne i de marine vandområder. Udledningen fra diffuse kilder er 

typisk betydeligt større i vinterhalvåret sammenlignet med sommerhalvåret, hvorimod 

udledningen fra punktkilder (fx renseanlæg) generelt er mere ligeligt fordelt hen over året (med 

få undtagelser, herunder udledning fra havbrug, som primært sker i perioden fra april-

november).  Det vil sige, at den relative betydning af punktkilder øges hen over sommeren, og 

punktkildebidraget vil i denne periode i nogle vandområder udgøre hovedparten af 

næringsstoftilførslen. Punktkildebidragene til de relevante vandområder er undersøgt nærmere i 

afsnit 6.      

Nærværende projekt er opbygget over tre overordnede arbejdspakker/delformål: 

1. En screening af alle danske vandområder med henblik på at identificere de 

vandområder, hvor der forventes en betydende effekt af sæsonregulering af både N 

og P.  

Formålet med denne arbejdspakke er at screene for vandområder, hvor der kan være en 

betydende effekt af sæsonregulering, og altså skal undersøges for årstidsvariation i 

tilførslerne jf. arbejdspakke 2. Denne del af projektet indeholder en gennemgang af alle 

vandområder og tilhørende oplande med henblik på en indledende identifikation af 

individuelle vandområder, hvor sæsontilførslen (indledningsvist) vurderes at kunne have en 

effekt på miljøindikatorerne, samt en overordnet gennemgang af de enkelte bidrag til 

næringsstoftilførslerne (kildeopsplitning) til de enkelte vandområder og en indledende 

vurdering af mulige virkemidler. Afsnit 4.1 og 4.2. 

 

2. Udpegning af relevante vandområder og tilhørende vurdering af årstidsfordelt 

belastningskildebidrag i de respektive vandområder. 

Baseret på screening i arbejdspakke 1 udpeges relevante vandområder med henblik på en 

gennemgang af mulighederne for at opnå reduktioner af næringsstofudledningerne specifikt 

i sommermånederne (maj til september). Vandområderne vil blive udpeget på baggrund af 

resultaterne fra arbejdspakke 1, samt hensyntagen til hvilke modeller, der skal anvendes til 

yderligere analyser under arbejdspakke 3. Denne del vil også inkludere en analyse af 

mulige virkemidler, som kan bringes i anvendelse i oplandene til de udpegede 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdtu-aqua&psig=AOvVaw3jjLwLsh6H3ji8_WRXvvxB&ust=1604150225808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjRu7uz3OwCFQAAAAAdAAAAABAD
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vandområder, og som primært vil reducere næringsstoftilførslerne i sommerperioden1. 

Afsnit 4.3 og 4.4. 

   

3. Eftervisning af potentielle effekter af sæsonregulering i de udpegede vandområder. 

I denne arbejdspakke samles resultater af den indledende screening (arbejdspakke 1) og 

de efterfølgende mere dybdegående analyser (arbejdspakke 2) i mere overordnede 

analyser og konklusioner, og resultaterne udbredes til resten af landet, i det omfang det er 

muligt. Analyserne baseres på modeller udviklet til VOP3, og udbredes til at undersøge 

vandområder, som ikke er dækket af modeller afviklet i forbindelse med nærværende 

projekt. Afsnit Error! Reference source not found.. 

Afslutningsvis indgår resultaterne fra disse tre arbejdspakker til at beregne nye indsatsbehov i 

de identificerede oplande, herunder en analyse af effekten af sæsonregulering overfor 

helårsregulering, samt anbefalinger til optimering af indsatsbehov. 

  

 

1 Med sommerperiode menes i nærværende projekt, månederne maj til september (begge måneder 

inklusive) 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdtu-aqua&psig=AOvVaw3jjLwLsh6H3ji8_WRXvvxB&ust=1604150225808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjRu7uz3OwCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Data, metode og resultater 

4.1 Identificering af vandområder med forventet effekt af sæson-
regulering (screening) 

Som beskrevet ovenfor er projektet indledt med en screening af alle danske vandområder med 

henblik på at identificere de vandområder, hvor der forventes en betydende effekt af 

sæsonregulering af både N og P. Denne screening er foretaget på baggrund af 

områdespecifikke fysiske karakteristika (se Erichsen et al. 2019 for detaljer) og 

ekspertvurderinger.  

Til udpegning af vandområder med forventet betydende effekt af sæson-fokuseret næringsstof-

reduktioner har der været lagt vægt på følgende kriterier (der henvises til data beskrevet i 

Erichsen et al. 2019): 

• Høj ferskvandspåvirkning: En høj ferskvandspåvirkning sikrer tæt kobling mellem opland og 

miljøtilstand/miljøeffekt, og dermed forventes stor respons af lokal (tid og rum) regulering. 

Til screeningen karakteriseres områder tilhørende top-20% med hensyn til 

ferskvandspåvirkning, som potentielt interessante ift effekt af sæsonregulering. 

• ”Intermediær-høj” vandudveksling med nabovandområder: Hvis vandudvekslingen er lav, 

vil næringsstoffer udledt måneder/år tilbage stadig påvirke systemet (f.eks. Roskilde Fjord, 

indre).  Til screeningen karakteriseres områder tilhørende top-70% med hensyn til 

vandudveksling, som potentielt interessante ift. sæsonregulering. 

• Ingen lagdeling: I vandområder med lagdeling og periodevist potentielt lave 

iltkoncentrationer i bundvandet vil sedimenterne kunne spille en større rolle og dermed 

frigive næringsstoffer tilført om vinteren – især i forbindelse med blandingshændelser– og 

dermed ikke alene være afhængige af sommerens tilførsler. Til screeningen karakteriseres 

områder med en lagdelingsfrekvens på 0, som potentielt interessante i forhold til effekt af 

sæsonregulering. 

Baseret på ovenstående kriterier og data bag typologiseringen af kystvandområderne (Erichsen 

et al. 2019) blev følgende kystvandområder identificeret til en mere dybdegående 

oplandsanalyse: 

• Karrebæk Fjord 

• Nærå Strand 

• Bredningen 

• Holckenhavn Fjord 

• Norsminde Fjord 

• Odense Fjord, indre 

Som beskrevet ovenfor skal denne screening dels resultere i en oplandsanalyse i udvalgte og 

relevante oplande og dels, at der udpeges relevante mekanistiske modeller til analyse af 

vandområder med forventelig betydende effekt af sæsonregulering. På baggrund af screeningen 

er to modeller efterfølgende udpeget: Smålandsfarvandsmodellen (DHI 2020b) og modellen for 

det Nordlige Bælthav (DHI 2020a). Disse to modeller indeholder både åbenvandsområder og 

fjorde med potentiale, herunder Karrebæk Fjord, Nærå Strand og Norsminde Fjord. 

I oplandsanalysen er fem af de seks områder udvalgt: Karrebæk Fjord, Nærå Strand, 

Bredningen, Holckenhavn Fjord og Norsminde Fjord, da de alle dækkes af lokale mekanistiske 

modeller (inkl. mange vandområder), mens der ikke indgår andre vandområder i Odense Fjord 

modellen. 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdtu-aqua&psig=AOvVaw3jjLwLsh6H3ji8_WRXvvxB&ust=1604150225808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjRu7uz3OwCFQAAAAAdAAAAABAD
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4.2 Kildeopsplitning af næringsstoftilførsler 

Et vigtigt element i vurderingen af potentialet af en sæsonoptimeret reduktionsindsats er 

fordelingen af de forskellige bidrag til de næringsstoffer, der tilføres de individuelle kystvande. I 

udgangspunktet indgår der i nærværende analyse seks bidrag: Industriudledninger, udledninger 

fra ferskvandsdambrug, udledninger fra havbrug, udledninger fra renseanlæg, 

regnvandsbetingede udledninger foruden et diffust bidrag.  

Vi har anvendt data for den procentvise fordeling af de enkelte kilders bidrag på årsbasis, og 

data er leveret af MST til brug for nærværende projekt. Den procentuelle fordeling af kilderne er 

baseret på bidrag til vandløbskant (eller direkte i vandområdet). Da der foregår en omsætning 

fra vandløbskant til kystvandområdet, skal disse data benyttes med forsigtighed. F.eks. vil en 

diffus tilførsel opstrøms have mindre betydning nedstrøms end en tilsvarende diffus tilførsel 

nedstrøms, hvilket også er tilfældet for de respektive punktkilder.  

Derfor er det svært at lave en generaliseret analyse af de enkelte bidrag, og der kan være 

behov for en mere præcis individuel analyse i de enkelte relevante kystvandområder, hvor der 

tages højde for retentionsforholdene i vandløbssystemerne i oplandene ved fastlæggelsen af 

kildefordelingen på næringsstoftilførslerne. 

Den diffuse afstrømning har typisk et stærkt årstidssignal i belastningen, mens punktkilder er 

mere stabile hen over året. Derfor fokuseres der i dette afsnit på diffus afstrømning. En analyse 

af punktbidragene med henblik på at identificere potentiale for årstidsoptimering af disse 

belastninger er foretaget i afsnit 6 på baggrund af resultaterne fra arbejdspakkerne 1-3. 

4.3 Diffust bidrag: Sæsonanalyse af udvaskning fra rodzonen  

Kvælstofudvaskning fra rodzonen på landbrugsjord sker hyppigst i efterår og vinter pga. 

overskudsnedbør og afstrømning. Derfor retter en række virkemidler på dyrkningsfladen sig 

imod at reducere forekomst af uorganisk kvælstof i jorden i efteråret, f.eks. efterafgrøder, tidlig 

såning af vinterkorn, ingen udbringning af husdyrgødning og ingen jordbearbejdning i efteråret 

(Eriksen et al. 2020).  

Effekten af virkemidler, der retter sig mod uorganisk kvælstof i jorden i efteråret, påvirker særligt 

de højere næringsstoftilførsler, der typisk når kystvandområderne i vinterhalvåret. De vil dog 

samtidigt påvirke eventuelle grundvandsbidrag og derfor over tid sommertilførslerne om end 

over en længere tidsskala.    

Der kan imidlertid også forekomme kvælstofudvaskning maj-juli, hvis der sker afstrømning i 

perioden. Hyppigheden af afstrømning fra rodzonen er belyst af Hansen et al. (2014) vha. 

modelberegninger under forskellige nedbørsforhold gennem en 20-års periode. I et vådt klima 

(Askov med 619-1.378 mm pr. år) var der i 10-11 år ud af 20 år mere end 50 mm afstrømning i 

maj, juni og juli, mens det i tørt klima (Flakkebjerg med 420-840 mm pr. år) kun var tilfældet i 3 

år ud af 20. 

Der vil dog kun ske en udvaskning af kvælstof fra rodzonen, hvis der på tidspunktet for forårs- 

og sommerafstrømning forekommer uorganisk kvælstof i jorden f.eks. fra tidligt udbragt gødning 

eller tidlig ompløjning af græs eller efterafgrøde kombineret med manglende planteoptag. Med 

en tidlig og veletableret afgrøde i foråret er det ikke almindeligt med store mængder uorganisk 

kvælstof forår og sommer, men for sent såede, langsomt voksende afgrøder med stor 

rækkeafstand som roer (Hansen et al. 2014) og majs (Hansen og Kristensen 2014), kan det 

forekomme.  

 Beskrivelse af udvalgte oplande 

Som beskrevet tidligere er der i første omgang udpeget fem oplande til en mere detaljeret 

analyse af oplandsforhold. Disse fem oplande dækker over tre oplande på Fyn (Nærå Strand – 

vandområde 59, Bredningen – vandområde 74 og Holckenhavn Fjord – vandområde 83), et 

opland i Jylland (Norsminde Fjord – vandområde 146), og et på Sjælland (Karrebæk Fjord – 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdtu-aqua&psig=AOvVaw3jjLwLsh6H3ji8_WRXvvxB&ust=1604150225808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjRu7uz3OwCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

8 

 saesonfokuseretregulering_v7.

docx7 

vandområde 35). Disse fem vandområder og oplande er illustreret i Figur 4-1 og er beskrevet 

nedenfor. Beskrivelserne er opsummeret i Tabel 4-1 for 2018. 

 

Figur 4-1 Fem oplande er udpeget til en mere detaljeret analyse. Det drejer sig om Norsminde Fjord 
(nr. 146), Nærå Strand (nr. 59), Bredningen (nr. 74), Holckenhavn Fjord (nr. 83) og 
Karrebæk Fjord (nr. 35). 

Karrebæk Fjord (nr. 35) 

110.521 ha stort opland med 62 % af arealet med landbrugsafgrøder hovedsageligt på lerjord 

(78 % på JB5-8). Afgrødesammensætningen i 2018 vidner om dominans af klassisk 

planteavlssædskifte uden grovfoder med 60 % korn, 9 % frøgræs, 10 % oliefrø og bælgsæd. 

Rodfrugter til fabrik udgør 3 % af arealet. 

Nærå Strand (nr. 59) 

7.415 ha stort opland med 79 % af arealet med landbrugsafgrøder hovedsageligt på sandjord 

(69 %). Afgrødesammensætningen i 2018 vidner om dominans af klassisk planteavlssædskifte 

med 69 % korn, 9 % frøgræs, 13 % oliefrø og bælgsæd. Rodfrugter til fabrik udgør 0,4 % af 

arealet. 

Bredningen (nr. 74) 

11.135 ha stort opland med 56 % af arealet med landbrugsafgrøder hovedsageligt på lerjord 

(68 %). Afgrødesammensætningen i 2018 vidner om dominans af klassisk planteavlssædskifte 

med 66 % korn, 6 % frøgræs, 8 % oliefrø og bælgsæd. Græsarealet udgør i alt 10 %, og der er 

ingen rodfrugter eller majs. 

Holckenhavn Fjord (nr. 83) 

22.126 ha stort opland med 66 % af arealet med landbrugsafgrøder hovedsageligt på lerjord 

(71 %). Afgrødesammensætningen i 2018 vidner om dominans af klassisk planteavlssædskifte 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdtu-aqua&psig=AOvVaw3jjLwLsh6H3ji8_WRXvvxB&ust=1604150225808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjRu7uz3OwCFQAAAAAdAAAAABAD
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med 62 % korn, 9 % frøgræs, 11 % oliefrø og bælgsæd. Rodfrugter til fabrik udgør 0,2 % af 

arealet. 

Norsminde Fjord (nr. 146) 

10.864 ha stort opland med 67 % af arealet med landbrugsafgrøder hovedsageligt på lerjord (72 

%). Afgrødesammensætningen i 2018 vidner om dominans af klassisk planteavlssædskifte med 

72 % korn, 3 % frøgræs, 10 % oliefrø og bælgsæd. Græsarealet udgør i alt 10 %, og der er 

ingen rodfrugter eller majs. 

Tabel 4-1 Opgørelse over det samlede oplandsareal og landbrugsareal for 2018. 

VANDOMRÅDE 
VAND-

OMRÅDE ID 
TOTAL (HA)  

LANDBRUG 

(HA) 

LANDBRUGS 

ANDEL AF 

AREAL 

KARREBÆK 

FJORD 
35 110.521 68.164 62 % 

NÆRÅ 

STRAND 
59 7.415 5.835 79 % 

BREDNINGEN 74 11.135 6.266 56 % 

HOLCHKENHA

VN FJORD 
83 22.126 14.661 66 % 

NORSMINDE 

FJORD 
146 10.864 7.28 67 % 

 Sammenfatning (udvaskning fra rodzonen):  

Afstrømning fra rodzonen sker hyppigst i efterår og vinter, men sommer- og forårsafstrømning 

kan ifølge modelberegninger ske ca. 10 ud af 20 år på nedbørsrige lokaliteter, men kun 3 ud af 

20 år på nedbørsfattige. Sent såede afgrøder med langsom vækst og stor rækkeafstand (som 

roer og majs) giver størst risiko for, at der er uorganisk kvælstof i jorden. Dette kan medføre 

forårs- og sommerudvaskning fra rodzonen på landbrugsjord, hvor der forekommer afstrømning. 

De fem oplande analyseret i dette projekt er alle domineret af planteavlsbrug uden grovfoder, og 

der er ikke majsdyrkning og kun ubetydelige eller ingen arealer med roer. Endvidere er de fem 

oplande alle beliggende i områder med lav nedbør i forhold til landsgennemsnit. Derfor vurderes 

risikoen for en direkte forårs- eller sommerudvaskning af kvælstof fra rodzonen af 

landbrugsarealerne i disse områder at være relativ lav. Derfor forventes der ikke umiddelbart at 

være virkemidler på dyrkningsfladen, som kan bidrage med effekt på rodzoneudvaskningen i 

forhold til at bidrage til regulering af udvaskningen af kvælstof i algernes vækstsæson (maj til 

september). 

4.4 Drænafstrømning 

Den diffuse afstrømning til overfladevandet fra dyrkede arealer sker via transport i grundvands-

systemet, der inkluderer al transport i undergrunden, herunder transport via drænsystemer. 

Afhængigt af de aktuelle forhold i undergrunden, specielt undergrundens geologiske opbygning 

samt de hydrauliske gradienter, er der betydelige variationer i transporttiderne fra rodzonen til 

overfladevandssystemet. I sande områder er transporttiderne generelt kortere end i lerede 

områder. Til gengæld kan der optræde sprækkesystemer i de lerede formationer, hvor 

transporttiderne til eksempelvis dræn eller dybereliggende magasiner vil være lave. Endelig er 

transporttiderne afhængige af afstanden mellem punktet, hvor der sker en infiltration fra 

rodzonen og til udstrømningsområdet, dvs. hvor vandet strømmer ud i overfladevandssystemet, 

dvs. vandløb, søer og kystområder.  

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdtu-aqua&psig=AOvVaw3jjLwLsh6H3ji8_WRXvvxB&ust=1604150225808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjRu7uz3OwCFQAAAAAdAAAAABAD
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De varierende forhold i undergrunden samt de forskellige længder af transportveje i under-

grunden betyder, at den nitrat der genfindes i overfladevandet, er en opblanding af nitrat 

udvasket fra rodzonen til forskellige tider. Det er derfor ikke muligt at indføre et virkemiddel, der 

alene har en sæsonmæssig effekt i sommerhalvåret på hele den diffuse tilførsel. Omvendt vil 

alle virkemidler, der etableres på dyrkningsfladen, generelt have en effekt på den diffuse tilførsel 

i hele året og dermed både vinter- og sommermåneder.  

En betydelig del af kvælstoftabet fra dyrkede arealer kan transporteres til vandløbene via dræn. 

Vand og nitrat, der strømmer af via dræn, vil generelt være ungt vand, men som det diffuse 

bidrag vil det være en opblanding af vand, der har forladt rodzonen på forskellige tidspunkter 

(dvs i modsætning til den direkte afstrømning, beskrevet i afsnit 4.3.2), og således repræsentere 

nitrat, der er infiltreret i forskellige sæsoner og fra forskellige år. Drænafstrømning er dog meget 

varierende over året og følger fordelingen af nedbør. Den største afstrømning sker i 

efterårsperioden, men der kan ligeledes være et betydeligt drænbidrag i forårsmånederne, 

hvilket potentielt kan være interessant i forhold til en reduktion af kvælstofbidraget, til de marine 

områder, i forårs- og sommerperioden, herunder perioden maj-september. Det kan derfor være 

relevant at vurdere, hvor stor kvælstofreduktion (igennem en N-omsætning) der kan opnås i 

forårs- og sommerperioden ved indførelse af drænvirkemidler, selvom effekten af disse, i lighed 

med virkemidler på dyrkningsfladen, ikke er begrænset til en specifik sæson. 

 Metodik 

Til analyse af, hvilken reduktion i kvælstoftabet (igennem en N-omsætning) der kan opnås i 

forårs- og sommerperioden ved indførslen af drænvirkemidler, som eksempelvis etablering af 

mini vådområder, matrice anlæg, eller afskæring af dræn i skræntfod, er der taget udgangspunkt 

i observerede data for hhv. drænafstrømning samt vandløbstransporten. Den overordnede 

tilgang har været: 

• Beregning af kvælstofbidraget via dræn udtrykt som andel af den samlede 

kvælstoftransport i vandløb og opgjort på månedsbasis 

• Opgørelse af egnede arealer til drænvirkemidler, dvs. andelen af landbrugsarealer, hvorpå 

der, jf. potentialekortet for minivådområder (Børgesen et al., 2019), kan etableres 

drænvirkemidler 

• Beregning af den samlede potentielle omsætning af kvælstof der kan opnås ved etablering 

af drænvirkemidler, ved anvendelse af min./maks. omsætningsrater, for drænvirkemidler 

opdelt på kvartaler 

• Bestemmelse af den procentuelle N-omsætning af den samlede N-transport i vandløb ved 

implementering af drænvirkemidler opgjort på månedsbasis. 

Drændata 

Observationer af kvælstoftransport fra drænoplande er generelt sparsomme, og for de fem 

områder, der er medtaget i analysen, foreligger der ikke umiddelbart tilgængelige data. 

Endvidere varierer dræntransporten ofte betydeligt selv mellem nabomarker, og anvendelse af 

data fra enkelte/få marker indenfor et marint opland vil derfor sjældent være repræsentativ for 

hele oplandet. Ved analysen af drændata er der derfor taget udgangspunkt i data trukket ud fra 

den nationale overfladevandsdatabase, ODA (https://odaforalle.au.dk/login.aspx), ud fra hvilket 

der er beregnet et gennemsnitligt månedsdrænbidrag. Der er således beregnet en generel 

procentuel fordeling af dræntransporten for de enkelte måneder, der efterfølgende er benyttet 

for samtlige oplande i analysen. 

Der blev fundet data for 21 drænoplande i ODA-databasen. Af disse har nogle en afvigende 

månedsdynamik, der vurderes at repræsentere lokale forhold, hvorfor disse er frasorteret ved 

beregning af en generel månedsfordeling. I alt 16 stationer indgår i analysen som vist i Figur 

4-2. Heraf fremgår det, at drænbidragene for de enkelte stationer udviser samme overordnede 

månedsvariation, specielt for månederne april-september (sommerhalvåret), mens der er større 

variation for de øvrige måneder. 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdtu-aqua&psig=AOvVaw3jjLwLsh6H3ji8_WRXvvxB&ust=1604150225808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjRu7uz3OwCFQAAAAAdAAAAABAD
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Figur 4-2  Procentuel månedlig kvælstoftransport via dræn i forhold til samlet årlig transport via dræn. 
Rød fed linje er middel for de 16 stationer, der indgår i analysen. 

Vandløbstransport 

Den samlede kvælstoftransport til de marine kystvande fra vandløbssystemet er bestemt på 

basis af observationer i det nationale overvågningsprogram NOVANA. Der er anvendt data for 

perioden 2000-2018 fra målestation(er) placeret længst nedstrøms i oplandet, og der er 

korrigeret for punktkildebidrag. For at sikre analysens præcision, inddrages kun målt data. For 

Karrebæk Fjord eksisterer der tre nedstrøms målestationer, der repræsenterer forskellige dele 

af oplandet (Figur 4-3). Her er der anvendt et arealvægtet gennemsnit. Ved Holckenhavn Fjord 

eksisterer der ligeledes tre stationer, der repræsenterer forskellige dele af oplandet. Den største 

er beliggende i Vindinge Å, hvor vandføringen kontrolleres med stemværk, og observationen 

repræsenterer derfor ikke en naturlig transport og er bortsorteret. De to øvrige stationer har 

meget små oplande på hhv. 16 og 19 km2 ud af et samlet opland til Holckenhavn Fjord på 242 

km2. Desuden indeholder de to stationer kun data for hhv. ét og to år. Data fra de to små 

oplande vil derfor sandsynligvis ikke være repræsentative for en middel klimatisk situation for 

hele oplandet til Holckenhavn Fjord. Det er derfor valgt ikke at gennemføre en analyse specifikt 

for Holckenhavn Fjord, men derimod anvende et middel for de øvrige oplande. Karakteristik for 

vandområderne og målt opland er angivet i Tabel 4-2. 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdtu-aqua&psig=AOvVaw3jjLwLsh6H3ji8_WRXvvxB&ust=1604150225808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjRu7uz3OwCFQAAAAAdAAAAABAD
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Figur 4-3  Vandløbsstationer anvendt I analysen. 

Nordsminde Fjord (146) Nærå Strand (59) 

Bredningen (74) Holckenhavn Fjord (83) 

Karrebæk Fjord (35) 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdtu-aqua&psig=AOvVaw3jjLwLsh6H3ji8_WRXvvxB&ust=1604150225808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjRu7uz3OwCFQAAAAAdAAAAABAD
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Tabel 4-2 Areal af vandområder og målte oplande. 

VANDOMRÅDE  VANDOMRÅDE ID 

AREAL 

OPLAND 

(KM2) 

NEDSTRØMS 

STATION (ODA 

NUMMER) 

AREAL 

STATION 

(KM2) 

ÅR MED 

DATA 

KARREBÆK 

FJORD 35 1.105 

57000055 

57000058 

57000053 

146 

756 

68 

19 

19 

7 

NÆRÅ STRAND 59 74 43000003 28 7 

BREDNINGEN 74 111 46000001 103 7 

HOLCKENHAVN 

FJORD 
83 221 

44000191 

44000590 

16 

19 

2 

1 

NORSMINDE 

FJORD 
146 109 27000035 85 14 

 

Som for drænbidraget er den månedlige N-transport i vandløbet beregnet som andel af den 

samlede årlige N-transport, Figur 4-4. Den procentuelle månedsfordeling for de fire oplande 

forløber meget ens, specielt fra april til oktober måned, dog med lidt variation for Norsminde 

Fjord, hvor det procentuelle bidrag i efteråret er lidt større end for de øvrige oplande. 

 

Figur 4-4 Månedlig kvælstoftransport I vandløb som procent af den samlede årlige kvælstoftransport 
opgjort for de fem oplande samt middel for oplandene. 

I vintermånederne udgør drænbidraget den største andel af kvælstoftransporten i vandløbene. 

Det er dog ikke muligt at foretage en direkte måling af dette bidrag i forhold til det direkte bidrag 

fra grundvandet. Et konservativt skøn baseret på erfaringer med den nationale kvælstofmodel 

er, at kvælstofbidraget fra dræn udgør 90% af den samlede vandløbstransport i december. Med 

denne antagelse, samt månedsfordelingen af N-transport i vandløb, Figur 4-4, og det relative 

drænbidrag pr. måned, Figur 4-2, er det muligt via forholdsregning at opgøre den månedlige 

dræntransport som procent ad den samlede vandløbstransport for de øvrige måneder. Da der 

ikke eksisterer data for det samlede drænbidrag for oplandene, er middelværdien af de 

analyserede drændata i Figur 4-2 anvendt. Resultatet heraf er gengivet i Figur 4-5. Der ses en 

større variation mellem oplandene, hvilket til dels kan skyldes variationer i det hydrologiske 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdtu-aqua&psig=AOvVaw3jjLwLsh6H3ji8_WRXvvxB&ust=1604150225808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjRu7uz3OwCFQAAAAAdAAAAABAD
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regime for de fire oplande og variationer i drænintensiteten for de enkelte måneder. Dette 

forstærkes endvidere af, at der er anvendt en middel procentuel drænfordeling, som ikke vil 

afspejle de faktiske forhold i alle oplandene lige godt. 

 

Figur 4-5 Månedlige procentuelle bidrag fra dræn til den samlede N-transport i vandløb. 

Effekt af drænvirkemidler 

Den samlede effekt ved implementering af drænvirkemidler afhænger dels af effektiviteten af det 

enkelte virkemiddel samt andelen af landbrugsareal, det kan etableres på. Nærværende analyse 

begrænser sig til at se på virkemidlerne minivådområder og matrice anlæg, for hvilke der har 

været gennemført tilstrækkeligt danske undersøgelser til at der er opnået estimat for 

effektiviteten, som kan anvendes i analysen. Ved indførelse af andre drænvirkemidler, såsom 

afskæring af dræn i skræntfoden, vil der ligeledes kunne ske en omsætning af nitrat. Hvor 

meget der kan fjernes herved, er dog i høj grad afhængig af de konkrete fysiske forhold og vil 

derfor variere meget. Ens for drænvirkemidlerne er dog, at dræningen fra højbundsjordene, hvor 

drænvirkemidler er relevante, vil variere hen over året, se Figur 4-5. Kvælstofmængden 

tilgængelig for omsætning vil derfor også variere hvilket igen betyder en variation i den samlede 

N-omsætning for de enkelte måneder. 

Aarhus Universitet har udviklet et potentialekort for minivådområder (Børgesen et al., 2019), der 

opdeler arealer i forhold til muligheden for etablering af drænfilterteknologier i følgende 

kategorier: ”Egnet”, ”Betinget egnet”, ”Potentielt Egnet” og ”Ikke egnet”. Egnede arealer er 

højbundsarealer, hvor der forventes en lokal generering af drænvand pga. højt lerindhold 

(>12%) i underjorden. Betinget egnede arealer har ligeledes højt lerindhold (dvs. også >12%), 

men ligger i direkte opland til lavbund i ådale, hvor det er vurderet, at afskæring af dræn og 

egentlige vådområder er mere effektive. De potentielt egnede arealer er karakteriserede ved et 

lavere lerindhold, og hvorvidt der er en tilstrækkelig dræning fra disse arealer til etablering af 

drænvirkemidler skal vurderes individuelt. De ikke egnede arealer udgøres af lavbund i ådale. 

Der eksisterer også en lille klasse, ”Inddæmmede arealer”, der potentielt vil kunne anvendes, 

men her kræves ligeledes en lokal vurdering i alle tilfælde. Fordelingen de fire primære 

arealklasser for oplandene er vist i Tabel 4-3. 

 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdtu-aqua&psig=AOvVaw3jjLwLsh6H3ji8_WRXvvxB&ust=1604150225808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjRu7uz3OwCFQAAAAAdAAAAABAD
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Tabel 4-3  Arealer opdelt efter egnethed for etablering af drænvirkemidler for 2019. 

VANDOMRÅDE VO ID 
LANDBRUG 

(HA) 

EGNET 

(HA) 

BETINGET 

EGNET 

(HA) 

POTENTIELT 

EGNET (HA) 

IKKE-

EGNET 

(HA) 

EGNET 

(%) 

KARREBÆK FJORD 35 67.802 48.361 5.317 12.198 1.926 71 

NÆRÅ STRAND 59 5.753 2.146 228 2.819 559 37 

BREDNINGEN 74 6.225 4.471 331 1.339 85 72 

NORSMINDE FJORD 146 7.206 4.551 1.146 1.052 457 63 

 

I nærværende projekt er det antaget, at drænvirkemidler kan etableres på de egnede arealer til 

etablering af minivådområder. I nogle tilfælde vil det være muligt at etablere minivådområder på 

andre arealer også, til gengæld vil det i praksis næppe være muligt at anvende samtlige egnede 

arealer pga. andre restriktioner. Nærå Strand ses at have en forholdsvis stor andel af betinget 

egnede arealer, dvs. arealer med et lerindhold <12 % i underjorden, og egnede arealer udgør 

37 % af det samlede landbrugsareal. For de øvrige oplande udgør de egnede arealer 

størstedelen af landbrugsarealerne. 

Effektiviteten af det enkelte drænvirkemiddel vil først og fremmest være afhængig af, hvilken 

drænfilterteknologi der implementeres. De to overordnede konstruktioner er 1) åbne 

minivådområder, hvor drænvandet ledes til åbne bassiner, der ligger i kæde, og 2) lukkede 

filtermatricer, hvor drænvandet strømmer gennem en filtermatrice som f.eks. træflis. De lukkede 

filtermatriceanlæg har generelt en bedre virkningsgrad end de åbne vådområder. For den 

enkelte type af drænvirkemiddel vil effektiviteten dog være afhængig af de lokale forhold, og der 

vil derfor være forskel fra lokalitet til lokalitet. Effekten af drænvirkemidler under danske forhold 

er undersøgt i forskellige projekter, herunder GUDP-projektet iDRÆN (2011-2017). I projektet 

blev effekten af hhv. åbne og lukkede systemer moniteret og opgjort på sæsonbasis for oplandet 

til Norsminde Fjord, som rapporteret af Kjærgaard et al. (2017) og gengivet i Tabel 4-4. 

Tabel 4-4  N-omsætningsprocenter i åbne og lukkede minivådområdeanlæg opgjort for sæsoner og 

hele året (efter Kjærgaard et al., 2017). 

 

OMSÆTNING MINI- 

VÅDOMRÅDER (%) 

OMSÆTNING MATRICE  

ANLÆG (%) 

EFTERÅR 55 74 

VINTER 21 50 

FORÅR 28 93 

SOMMER 79 100 

ÅRLIG 33 62 

 

 Resultat 

Den potentielle N-omsætning i den månedlige N-transport i vandløb ved indførelse af 

drænvirkemidler kan, ved simpel multiplikation, beregnes på basis af de tre størrelser beskrevet 

i forrige afsnit; 1) andelen af drænbidraget til den samlede månedlige N-transport i vandløb, 2) 

N-omsætningen i drænvirkemidlet og 3) andelen af landbrugsareal, der er kategoriseret som 

egnet. Ved anvendelse af det samlede egnede areal antages således, at det er muligt at dirigere 

alt drænvand fra disse jorde til et minivådområde hhv. matrice anlæg. Beregningen er 

gennemført for de fire oplande, hvor der er beregnet en maksimal og minimal N-omsætning 

baseret på omsætningsprocenterne for hhv. matriceanlæg og åbne minivådområder. 

Resultaterne er opsummeret i Tabel 4-5 (matriceanlæg) og Tabel 4-6 (åbne minivådområder), 

hvor middelværdier på tværs af de fire oplande ligeledes er angivet.   

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdtu-aqua&psig=AOvVaw3jjLwLsh6H3ji8_WRXvvxB&ust=1604150225808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjRu7uz3OwCFQAAAAAdAAAAABAD
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Tabel 4-5  Maksimum potentielle månedlige N reduktioner af diffuse bidrag ved indførelse af 
drænfilterteknologier (matriceanlæg), under antagelse af at hele afstrømningen fra ”egnede” 
arealer kanaliseres gennem et drænvirkemiddel. Tallene for de enkelte måneder angiver 
således hvor mange procent kvælstofafstrømningen til fjorden kan fjernes ved anvendelse af 
minivådområder på drænafstrømningen fra alle egnede arealer i oplandet til vandområdet. 

 
KARREBÆK 

FJORD 

NÆRÅ 

STRAND 
BREDNINGEN 

NORSMINDE 

FJORD 
MIDDEL 

JAN 26 13 32 30 25 

FEB 19 8 17 23 17 

MAR 35 20 42 53 37 

APR 25 13 28 33 25 

MAJ 21 8 19 18 17 

JUNI 23 8 21 25 19 

JULI 19 6 19 20 16 

AUG 31 11 20 32 24 

SEP 34 13 29 16 23 

OKT 38 15 25 16 23 

NOV 43 17 28 34 30 

DEC 32 17 32 28 27 

 

Tabel 4-6 Minimum potentielle månedlige N reduktioner af diffuse bidrag ved indførelse af 
drænfilterteknologier (matriceanlæg), under antagelse af at hele afstrømningen fra ”egnede” 
arealer kanaliseres gennem et drænvirkemiddel. Tallene for de enkelte måneder angiver 
således hvor mange procent kvælstofafstrømningen til fjorden kan fjernes ved anvendelse af 
minivådområder på drænafstrømningen fra alle egnede arealer i oplandet til vandområdet. 

 
KARREBÆK 

FJORD 

NÆRÅ 

STRAND 
BREDNINGEN 

NORSMINDE 

FJORD 
MIDDEL 

JAN 11 5 13 12 11 

FEB 8 3 7 9 7 

MAR 10 6 13 16 11 

APR 8 4 8 10 8 

MAJ 6 2 6 6 5 

JUNI 18 7 17 20 15 

JULI 15 5 15 16 13 

AUG 24 9 16 26 19 

SEP 25 10 22 12 17 

OKT 28 11 19 12 17 

NOV 32 13 21 25 23 

DEC 13 7 14 12 12 

 

Middelværdierne for maksimum og minimum potentiel N-omsætning er afbildet i Figur 4-6. I 

forårsperioden er N-omsætningen ved filtermatriceanlæg på hele 93 % (se Tabel 4-4). Når dette 

kombineres med en stor drænandel i de første forårsmåneder (Figur 4-5), opnås der en meget 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdtu-aqua&psig=AOvVaw3jjLwLsh6H3ji8_WRXvvxB&ust=1604150225808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjRu7uz3OwCFQAAAAAdAAAAABAD
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stor potentiel N-omsætning for marts måned på godt 35 %. For de øvrige forårsmåneder, med 

mindre drænbidrag, falder den samlede N-omsætning til hhv. 25 og 17 %. For de åbne 

minivådområder er N-omsætningen nede på 28 % i forårsperioden, og den samlede N-

omsætning i vandløbet varierer derfor mindre i forårsperioden for disse anlæg med værdier på 

mellem 5 og 11 %. 

I sommermånederne er effektiviteten af begge virkemidler meget stor (80 og 100 %), til gengæld 

er drænbidraget beskedent, så den samlede N-omsætning i N-transporten i vandløbene ligger 

på 13 til 24 %. N-omsætningen i august - oktober er næsten konstant og kun med en mindre 

forskel mellem de to typer af virkemidler; N-omsætningen for disse måneder ligger mellem 17-

24 %.  

N-omsætningerne er opgjort i procent af N-transporten. I forhold til den samlede absolutte N-

omsætning i kg-N ændres billedet, da den største transport i vandløbene forekommer i det sene 

efterår, vinter samt tidlige forår. Kvælstoftransporten i vandløbene i sommermånederne udgør 

kun få procent (Figur 4-4), og den absolutte N-omsætning i sommermånederne er derfor meget 

begrænset. 

Den beregnede N-omsætning af kvælstof er beregnet i forhold til det diffuse bidrag fra oplandet. 

Der er altså ikke taget hensyn til eventuelle punktkildebidrag. Er der punktkildebidrag, skal de 

adderes for at opnå den samlede transport, og den samlede N-omsætning til de marine områder 

vil derfor være mindre end værdierne beregnet i dette afsnit. 

 

Figur 4-6 Månedlige minimums- og maksimumsværdier for N-omsætning (og dermed reduktion) i 
vandløb som middel for de fire oplande i analysen. 

 Sammenfatning (drænafstrømning og effekt af minivådområder) 

Der er i denne rapport gennemført en analyse af, hvor meget den samlede N-transport i vandløb 

kan reduceres ved implementering af drænvirkemidler opgjort på månedsbasis. N-omsætningen 

er beregnet på basis af N-omsætningsprocenter opgjort for hhv. åbne minivådområder og 

lukkede matrice- systemer (etableret i oplandet til Norsminde Fjord). 

For filtermatriceanlæg er der opgjort en meget stor N-omsætning for foråret på 93 %. Når dette 

kombineres med en stor drænandel i de første forårsmåneder, kan der potentielt ske en stor 

reduktion af N-transporten i vandløb på mellem 17 og 37 %. Anvendes derimod N-omsætninger 

opgjort for åbne minivådområder, er den samlede reduktion i vandløbene noget mere beskeden 

og ligger mellem 5 og 11 %. I sommermånederne er den samlede N-omsætning for de to 

drænvirkemidler mere ens, og ligger på mellem 13 og 24 %.  

Den absolutte N-transport i sommermånederne udgør få procent af den samlede N-transport på 

årsbasis, og den samlede absolutte reduktion, der kan opnås i disse måneder, er derfor 

begrænset. Dette skal dog ses i relation til, at der kan forekomme en væsentlig N-transport fra 

drænene over forårsmånederne, og med en stor omsætning kan den absolutte omsætning også 

potentielt være stor. I nærværende projekt er det især reduktionerne i sommermånederne (maj-

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdtu-aqua&psig=AOvVaw3jjLwLsh6H3ji8_WRXvvxB&ust=1604150225808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjRu7uz3OwCFQAAAAAdAAAAABAD
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september) hvorfor resultaterne af denne analyse alligevel indebære nogle muligheder for at 

opnå reduktioner med fx drænvirkemidler i nogle oplande.  

Reduktionerne er opgjort i forhold til den samlede N-transport i vandløbene, der stammer fra det 

diffuse bidrag, dvs. uden bidrag fra punktkildeudledninger. For oplande med væsentlige 

punktkildebidrag vil de maksimalt opnåelige reduktionsprocenter derfor være lavere end angivet 

her. Dette forhold undersøges nærmere i følgende afsnit for de vandområder, hvor det er 

relevant. 

4.5 Beregning af potentiale for sæsonregulering 

 Model-metode 

Metoden bag beregninger af reduktionsbehov i vandområderne, samt datagrundlag og 

modelscenarier er beskrevet i detaljer i Erichsen & Timmermann (2020). Her fremgår det, at der 

er afviklet fem baggrundsscenarier med de mekanistiske modeller med henblik på at skabe 

grundlaget for at beregne reduktionsbehov og tilhørende målbelastninger, der underbygger GØT 

i alle vandområder, under antagelse af en række forbehold omkring reduktioner i 

næringsstoftilførsler fra vores nabolande og fra atmosfæren. 

Disse fem baggrundsscenarier dækker over: 

• 30 % reduktion af N-tilførsler fra danske oplande 

• 30 % reduktion af P-tilførsler fra danske oplande 

• 30 % reduktion af N-tilførsler fra udenlandske oplande (både Østersø og Nordsø oplande) 

• 30 % reduktion af P-tilførsler fra danske oplande (både Østersø og Nordsø oplande) 

• 30 % reduktion af atmosfæriske N-depositioner 

I alle fem scenarier er reduktionen på de 30 % påtrykt jævnt henover hele året. Baseret på 

scenarierne beregnes dosis-responskurver, der beskriver effekten af de forskellige 

helårsreduktioner på indikatorerne ”Sommer-klorofyl a” og ”Lys på bunden”. For at vurdere 

effekterne af en målrettet regulering i sommerperioden har vi i nærværende projekt afviklet 

yderligere to scenarier:   

• 30 % reduktion af N-tilførsler fra danske oplande i månederne maj-september (begge inkl.) 

• 30 % reduktion af P-tilførsler fra danske oplande i månederne maj-september (begge inkl.) 

Ud fra disse scenarier er det muligt at beregne dosis-respons mellem effekten af reduktioner om 

sommeren på hhv. ”Sommer-klorofyl a” og ”Lys på bunden”, og disse dosis-responskurver kan 

sammenlignes med de tilsvarende responskurver beregnet på baggrund af helårs reduktions-

scenarierne. 

På denne måde kan vi direkte sammenligne effekterne af en årsreduktion med en reduktion, 

som er målrettet sommerperioden (maj-september).  

 Resultater 

Klorofyl-a 

De to mekanistiske modeller for Smålandsfarvandet og Nordlige Bælthav dækker i alt 36 af de 

danske marine vandområder er afviklet med sommer-reduktioner og data er herefter trukket ud 

med henblik på at beregne dosis-respons mellem sommer-klorofyl a og ændringer i henholdsvis 

N-tilførsler og P-tilførsler for de 36 vandområder, som er dækket af de 2 modeller. 

Som beskrevet i Erichsen & Timmermann (2020) omsættes modelresultater til en dosis-respons 

som efterfølgende, sammen med tilsvarende dosis-respons på de andre typer af tilførsler (fra 

nabolande og atmosfære) indgår i grundlaget for de enkelte reduktionsbehov og tilhørende 

tilførsler.  
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 19 

I første omgang er der alene set på ændringen i dosis-respons mellem en reduktion over hele 

året, sammenlignet med en reduktion alene i sommermånederne (maj til september). 

Resultaterne af denne analyse er vist i Figur 4-7. På figuren ses den relative forskel mellem en 

dosis-respons på sommer-klorofyl a ved reduktioner i dansk landbaseret N-tilførsel på 30 % 

over hele året og 30 % reduktion i sommermånederne fra maj til september (begge måneder 

inklusive). 

Er værdien 1,0 på figuren, er der ingen forskel mellem en helårsreduktion og en sommer- 

reduktion (målt i % af tilførsler og ikke i tons), hvilket betyder, at effekten af helårsreduktionen 

alene forårsages af den reduktion, der sker om sommeren. En værdi på 0,0 betyder derimod, at 

der ikke er nogen effekt af en sommerreduktion alene. Hvis effekten af sommerreduktionen 

udgør mindre end 42 % af effekten af helårsreduktionen, vil reduktioner om sommeren have en 

mindre effekt end reduktioner resten af året (målt i % af tilførsler, ikke i tons), idet sommer-

perioden i de kørte scenarier dækker 42 % af året. Ud af de 36 modellerede vandområder udgør 

den gennemsnitlige sommerreduktionen 23 % af effekten af helårsreduktionen, men i godt 20 % 

af områderne udgør den gennemsnitlige sommerreduktion mere end 42 % af effekten af 

helårsreduktionen. 

Som det fremgår af figuren, er det kun Præstø Fjord, hvor der ikke kan observeres en effekt af 

en sommerreduktion (sommerreduktioner resulterer her i et negativt resultat og er frasorteret). 

Der er ingen vandområder, der opnår samme dosis-respons alene ved en sommerreduktion ift. 

en helårsreduktion, men vandområderne Karrebæk Fjord, Nærå Strand og Norsminde Fjord 

opnår en dosis-respons, som er større end 70 % af en helårsreduktion (svarende til tre af de 

udpegede vandområder), mens vandområderne Kalundborg Fjord, Vejle Fjord (indre og ydre), 

Horsens Fjord, indre og Nakskov Fjord opnår dosis-respons, som er større end 50 % af en 

helårsreduktion. 

Af figuren er det også tydeligt, at mere åbne vandområder ikke har samme potentiale for 

optimeret reduktionsindsats om sommeren. Dette gælder eksempelvis vandområder i og 

omkring Smålandsfarvandet, Fakse Bugt, Stege Bugt, Rødsand og Bredningen, Ebeltoft Vig og 

vandområder i og omkring Århus Bugt. Her er effekten af en sommerreduktion på < 20 % af en 

helårsreduktion, hvilket indikerer, at hovedparten af effekten af en helårsreduktion skyldes 

reduktioner, som ikke sker i sommermånederne.  

 
Figur 4-7 Den relative forskel i dosis-respons (baseret på dansk landbaseret N-tilførsel og sommer-

klorofyl a). Hvis værdien er 1,0, er der ingen forskel mellem de to dosis-respons, mens en 
værdi på 0,0 indikerer en nul-effekt af sommerreduktioner.  
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Lys 

På tilsvarende måde er effekten på dosis-respons i forhold til lys analyseret. Dosis-respons 

udregnes normalt for perioden marts til september (begge måneder inklusive), men i nærvæ-

rende projekt er effekten af at reducere tilførsler for hele året alene sammenlignet med 

reduktioner fra maj til september (begge måneder inklusive).  

Resultaterne af analysen er vist i Figur 4-8. Som det fremgår af figuren, er sommereffekten på 

lys lidt mindre end for klorofyl a, men der er stadigvæk et signifikant signal for fx Karrebæk 

Fjord, Nærå Strand og Norsminde Fjord, selvom det alene er Nærå Strand, hvor effekten af N-

reduktion i sommermånederne er > 70 % af effekten af helårsreduktion. 

 

 

Figur 4-8 Den relative forskel i dosis-respons (baseret på dansk landbaseret N-tilførsel og lys). Hvis 
værdien er 1,0 er der ingen forskel mellem de to dosis-respons, mens en værdi på 0,0 
indikerer en nul-effekt af sommer-reduktioner.  

Effekter af P-reduktioner 

Ovenstående resultater er baseret på N-reduktioner alene. Vi har på tilsvarende vis analyseret 

modelresultater i de 36 modellerede vandområder med henblik på at identificere eventuelle 

effekter af sæsonregulering af P.  

Modelresultaterne viser imidlertid ingen betydende effekter af en specifik P-reduktion i 

sommerperioden (maj til september) i alle vandområder (foruden Norsminde Fjord), hvorfor P-

reduktioner i denne sammenhæng ikke analyseres yderligere i nærværende rapport. 

Det skal dog nævnes at der i Norsminde Fjord blev fundet en effekt af P-reduktion i 

sommerperioden, men resultaterne herfra er ikke tilstrækkelige til at ekstrapolerer til andre 

kystvande.  

 Ekstrapolering af resultater til andre kystvande 

Klorofyl-a 

For at kunne ekstrapolere resultaterne fra ovenstående mekanistiske modelresultater til andre 

kystvande er der foretaget en GAM (general additiv model) analyse. Data, som indgår i 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdtu-aqua&psig=AOvVaw3jjLwLsh6H3ji8_WRXvvxB&ust=1604150225808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjRu7uz3OwCFQAAAAAdAAAAABAD
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analysen, er de relative forskelle i dosis-respons baseret på sommer-klorofyl a og dansk 

landbaseret N-tilførsel mellem helårs- og sæsonreduktion.  

Som input-variable i GAM analysen indgår fysiske og hydromorfologiske data for de enkelte 

vandområder beskrevet i Erichsen et al. (2019). I alt er fem input-variable testet 

(overfladesalinitet, vandudveksling, ferskvandsindhold, vanddybde og tidevand) og primært 

evalueret ud fra signifikante sammenhæng (statistiske værdier (p) under 0.05).  

Den endelige model viste signifikant bidrag fra overfladesalinitet, vandudveksling og 

ferskvandsindhold, hvor den relative dosis-respons baseret på sommer-klorofyl a og dansk 

landbaseret N-tilførsel steg med mængden af overfladesalinitet og ferskvandsindhold, mens den 

kun steg med den årlige vandudveksling indtil et niveau omkring 0.8 hvorefter den faldt igen. 

Modellens forklaringskraft (forklaret varians) var god og lå på 51%, mens modellens estimater 

også lå på et fornuftigt niveau (R2 = 0.44). Selve modelkoefficienterne og signifikansestimaterne 

kan ses i modeloversigten i Bilag A. 

Baseret på ovenstående GAM analyse er den relative dosis-respons blevet simuleret for alle de 

danske vandområder. Ved at sammenligne de simulerede resultater for vandområder uden 

mekanistiske modeller med vandområder hvor den relative dosis-respons kendes på forhånd 

viser sammenligningen at GAM analysen har en tendens til at overestimere effekterne i de åbne 

vandområder, hvorfor der ses bort fra vandområder af mere åben karakter. Dette bekræfter a-

priori antagelsen om at stor ferskvandspåvirkning er en forudsætning for sæsonregulering.  

Derimod ser modellen ud til at beskrive især indre fjord-vandområder godt – dog er der enkelte 

vandområder med en relativ dosis-responsværdi over 1,0 (hvilket ikke er realistisk), og her 

trunkeres på 1,0 svarende til en 1:1 dosis-respons mellem helårsreduktioner og 

sommerreduktioner. Dette er en usikkerhed, som sidenhen kan eftervises ved at køre specifikke 

mekanistiske modeller. 

Lys 

For lys er der ligeledes udarbejdet en GAM-analyse med henblik på at udbrede resultaterne fra 

de to til projektet anvendte mekanistiske modeller. Selve GAM model-resultaterne m.m. kan ses 

i Bilag A. 

 Sammenfatning – potentiale for sæsonregulering i kystvande 

Baseret på ovenstående modelanalyser for klorofyl a identificeres 9 vandområder med stort 

potentiale for optimeret reduktionsindsats og 9 vandområder med middel potentiale. Her 

vurderes vandområder med en relativ ændring i dosis-respons på mere end 0,7 at have stort 

potentiale, mens en værdi på mere end 0,5 vurderes at være middel. 

De 9 områder, der er identificeret med stort potentiale er:  

1. Karrebæk Fjord (mekanistisk model) 

2. Nærå Strand (mekanistisk model) 

3. Odense Fjord, indre (GAM analyse) 

4. Haderslev Fjord (GAM analyse) 

5. Hejlsminde Nor (GAM analyse) 

6. Kolding Fjord, indre (GAM analyse) 

7. Ringkøbing Fjord (GAM analyse) 

8. Hjarbæk Fjord (GAM analyse) 

9. Halkær Bredning (GAM analyse) 

De resterende 9 vandområder, som vurderes at have middel potentiale, dækker over:  

10. Horsens Fjord, indre (mekanistisk model) 

11. Nakskov Fjord (mekanistisk model) 

12. Kalundborg Fjord (mekanistisk model) 

13. Vejle Fjord, ydre (mekanistisk model) 

14. Odense Fjord, ydre (GAM analyse) 

15. Vejle Fjord, indre (mekanistisk model) 
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16. Norsminde Fjord (mekanistisk model) 

17. Bjørnholms Bugt, Riisgårde Bredning, Skive Fjord og Lovns Bredning (GAM analyse) 

18. Nibe Bredning og Langerak (GAM analyse) 

Der er således identificeret i alt 18 ud af 108 danske kystvandområder med et stort eller middel 

potentiale for sæsonregulering. Effekten på dosis-respons mellem sommer-reduktioner og 

helårsreduktioner er inkluderet i Tabel 4-7. I tabellen er resultater fra de mekanistiske modeller 

inkluderet foruden resultaterne af GAM-analysen. I det omfang, der eksisterer modelresultater 

fra de mekanistiske modeller, benyttes disse fremadrettet, mens resultaterne fra GAM-analysen 

benyttes i de andre vandområder. 

På tilsvarende vis er effekten på dosis-respons for lys inkluderet i tabellen.  
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Tabel 4-7 Faktor mellem dosis-respons baseret på sommer N-reduktioner og dosis-respons baseret på 
helårsreduktioner. I tabellen er gengivet data fra de to typer af modeller (mekanistiske 
modeller og GAM-modellerne) fra hovedparten af de vandområder, der er dækket af de 
relevante typologier (dette er dog ikke tilfældet for T.20 og T.22 da der indgår mange 
vandområder, som betragtes som åbne vandområder og derfor ikke indgår i nærværende 
analyse).  

Vandområde 

Klorofyl-a faktor Lys-faktor 

MEK. 

model 
GAM 

Anvendt 

faktor 

MEK. 

model 
GAM 

Anvendt 

faktor 

Horsens Fjord, 

indre 
0,66 0,38 0,66 0,53 0,33 0,53 

Nakskov Fjord 0,59 0,31 0,59 0,37 0,22 0,37 

Stege Bugt 0,13 0,17 - a) 0,12 0,08 - a) 

Rødsand 0,17 0,32 - a) 0,13  - a) 

Kalundborg Fjord 0,65 0,32 0,65 0,49 0,27 0,49 

Vejle Fjord, ydre 0,50 0,39 0,50 0,35 0,29 0,35 

Nærå Strand 0,71 0,79 0,71 0,71 0,66 0,71 

Stege Nor 0,08 0,03 - 0,03 0,01 - a) 

Mariager Fjord, 

ydre 
- 0,46 - a) - 0,45 - a) 

Kolding Fjord, 

indre 
- 0,84 0,84 - 0,82 0,82 

Vejle Fjord, indre 0,67 0,69 0,67 0,62 0,63 0,62 

Karrebæk Fjord 0,79 0,72 0,79 0,67 0,67 0,67 

Odense Fjord, 

ydre  
- 0,52 0,52 - 0,45 0,45 

Nibe Breddning 

og Langerrak 
- 0,69 0,69 - 0,63 0,63 

Bjørnholms Bugt, 

Riisgårde 

Bredning, Skive 

Fjord og Lovns 

Bredning 

- 0,50 0,50 - 0,64 0,64 

Norsminde Fjord 0,81 0,69 0,81 0,67 0,56 0,67 

Holckenhavn 

Fjord 
- 0,00 - a) - 0,58 0,58 

Hejlsminde Nor  - 1,0b) 1,0 - 1,0b) 1,0 

Odense Fjord, 

indre 
- 1,0b) 1,0 - 1,0b) 1,0 

Haderslev - 1,0b) 1,0 - 1,0b) 1,0 

Hjarbæk Fjord - 1,0b) 1,0 - 1,0b) 1,0 

Halkær Bredning - 1,0b) 1,0 - 1,0b) 1,0 

Ringkøbing Fjord - 1,0b) 1,0 - 1,0b) 1,0 

a) I vandområder med en effekt som er <0,5 antager vi, at effekten ikke er stor nok til at indgå i den videre    

analyse.  

b) GAM resultat trunkeret ved 1,0. 
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 Effekt på indsatsbehov 

5.1 Metode og reduktionsbehov 

I Erichsen et al. (2020) er metoden til beregning af de samlede målbelastninger og 

reduktionsbehov for N- og P-tilførsler beskrevet. Et centralt element bag metoden er de dosis-

respons sammenhænge for individuelle vandområder (sammenhæng mellem belastning og 

miljøtilstand), der er beregnet med henholdsvis statistiske og mekanistiske modeller. 

I udgangspunktet benyttes dosis-respons-sammenhænge for hvert vandområde til at beregne 

en N-tilførsel og tilhørende P-tilførsel, som resulterer i god økologisk tilstand (GØT) per indikator 

og per model (GØT-tilførsel). Dette gøres med udgangspunkt i dosis-respons overfor de danske 

landbaserede N-tilførsler, men også under hensyn til dosis-respons i de danske landbaserede 

P-tilførsler, udenlandske landbaserede N- henholdsvis P-tilførsler og atmosfæriske N-

depositioner. 

Efterfølgende tages først gennemsnit af de to indikatorer for de statistiske modeller henholdsvis 

gennemsnit af de mekanistiske modeller, og afslutningsvis beregnes den samlede tilladelige N-

tilførsel som gennemsnit af resultaterne fra de henholdsvis de statistiske og de mekanistiske 

modeller. 

Tabel 5-1 viser delresultaterne af målbelastningsberegninger (N) for de vandområder, der indgår 

i nærværende analyse. Data i tabellen svarer til data fra Management Scenario 1, med en 

forudsætning om dansk P-reduktion på 0 %, samt en række andre forudsætninger om at 

størrelsen af påvirkninger fra andre lande og atmosfæren svarer til internationale aftaler herom 

(se Erichsen et al. (2021) for detaljer) 

Tabel 5-1 Gennemsnitlig (2014-2018) N-tilførsel fra danske oplande (helårstilførsler), og beregnede 
GØT-tilførsler baseret på de enkelte indikatorer og enkelte modeller, foruden resulterende 
GØT-tilførsel og tilhørende behov for reduktion (i % og i tons N) jf. Management Scenario 1. 
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Horsens Fjord, 

indre 

782   405 447  426 426 46 356 

Nakskov Fjord 454   450 360  405 405 11 48 

Kalundborg Fjord 69 13a) 42 39 69 28 54 41 41 29 

Vejle Fjord, ydre 406   202 406  304 304 25 102 

Nærå Strand 98   24 17  23 23 76 75 

Kolding Fjord, indre 493 188a)  246 283 188 265 226 54 267 

Vejle Fjord, indre 561 532 451 530 479 491 505 498 11 63 

Karrebæk Fjord 1.272   1.272 742  1.007 1.007 21 265 

Odense Fjord, ydre  71 43 64 51 59 53 55 54 23 16 
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Nibe Bredning og 

Langerrak 

3.942  3.482 1.063 3.483 3.482 2.273 2.878 27 1.065 

Bjørnholms Bugt, 

Riisgårde Bredning, 

Skive Fjord og 

Lovns Bredning 

1.837   502a) 795  648 648 65 1189 

Norsminde Fjord 140   140 42a)  93 93 33 47 

Hejlsminde Nor  138   127 61  94 94 32 44 

Odense Fjord, 

Seden Strand 

1.288  690 1.288 406 690 847 768 40 520 

Haderslev 239   107 160  133 133 44 106 

Hjarbæk Fjord 1.795   426 649  537 537 70 1.258 

Halkær Bredning 620   114a 114a  114 114 82 506 

Ringkøbing Fjord 4.748  1.679a) 4.748 1.761 1.679 3.254 2.467 48 2.281 

a) Indikator trunkeret ved reference-tilførsel 

De enkelte GØT-tilførsler i Tabel 5-1 baserer sig, som det er beskrevet overfor, på en 

vandområdespecifik dosis-respons beregnet per indikator og per model. Denne dosis-respons 

er baseret på en antagelse om en jævn reduktion over hele året.  

Som det fremgår af Tabel 4-7, er effekten af en sommerreduktion ikke nær så effektfuld, som 

ved en helårsreduktion. Eksempelvis udgør en sommerreduktion i Horsens Fjord, indre, 66 % af 

effekten ved en helårsreduktion (se Tabel 4-7) for klorofyl-a. Derfor skal indsatsen (i %) i 

sommerhalvåret være større end indsatsen for hele året for at opnå samme effekt som en 

helårsreduktion, hvilket dog kan svare til en væsentligt lavere reduktion i tons N i 

sommerperioden (maj til september), sammenlignet med en helårsreduktion. 

Regnestykket for Horsens Fjord, indre, ser ud som følger, hvis vi antager at vi vil sikre GØT 

100 % igennem sommer-reduktioner (se evt. Tabel 5-2): 

1. Den årlige N-tilførsel er på 782 tons N 

2. GØT-tilførslen for klorofyl-a beregnet med den mekanistiske model for det Nordlige 

Bælthav er beregnet til 405 tons N (svarende til en reduktion på 48 %) 

3. I Horsens Fjord, indre svarer effekten af reduktion af N-tilførsel i sommerhalvåret til 66% af 

effekten af N-reduktion på årsbasis jf. Tabel 4-7   

4. Sommer N-tilførsel (maj – september) til Horsens Fjord, indre, er på 116 tons N (se Tabel 

6-2) 

5. Et indsatsbehov på 48% af årsbelastningen kan jf. modelresultater modsvares af en 

indsatsbehov på 73% af sommerbelastningen (
0,48

0,66
× 100%), svarende til et indsatsbehov i 

sommermånederne på 0,73 × 116 𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑁 = 84 𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑁 

6. Altså svarer GØT til en sommertilførsel (maj-september) på 32 tons N 
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7. På tilsvarende vis beregnes GØT-tilførsler for de andre indikatorer, og gennemsnittet udgør 

den samlede GØT-tilførsel for sommermånederne: 27 tons N (svarende til en sommer 

reduktion på 77 %) 

8. 27 tons N er væsentligt lavere end sommerreference N-tilførslen (48 tons N), hvorfor det 

konkluderes at det ikke er muligt at opnå en 100 % opfyldelse af GØT i Horsens Fjord, 

indre, alene ved reduktion af N-tilførslen i sommermånederne, hvorfor der for ovenstående 

regnestykke påtrykkes en GØT-tilførsel svarende til den årlige GØT-tilførsel, dvs. 426 tons 

N (svarende til en reduktion på 46 % eller 356 tons N). 

Tabel 5-2  Regne-eksempel for Horsens Fjord, indre, sommer klorofyl a, hvis GØT skal opnås alene 
ved reduktion af N belastning i maj til september. 

Årlig N tilførsel (2014-2018) [TN/år] 782 

 

GØT-tilførsel (sommer klorofyl a) hel-år [TN/år] 405 

 

Indsatsbehov (helårs reduktion) [%] 48 

 

Maj-sept N tilførsel (2014-2018) [TN/år] 116 

 

Maj-sept N tilførsel (reference) [TN/år] 48 

 

Maj-sept-effekt [%] 66 

 

Indsatsbehov udelukkende ved maj-sept-

reduktion 

[%] 73% (48/66)*100% 

GØT-reduktion maj-sept  [TN/år] 84 73%*116 TN/år 

GØT-tilførsel maj-sept (sommer klorofyl a) [TN/år] 32 (116 – 84) TN/år 

GØT-tilførsel maj-sept (begge indikatorer)  [TN/år] 27 

 

 

Regner vi imidlertid med, at 50 % af GØT opnås ved sommerreduktioner, ser regnestykket for 

Horsens Fjord, indre, imidlertid ud som følger (se evt. Tabel 5-3): 

1. Den årlige N-tilførsel er på 782 tons N 

2. GØT-tilførslen for klorofyl-a beregnet med den mekanistiske model for det Nordlige 

Bælthav er beregnet til 405 tons N (svarende til en reduktion på 48 %) 

3. Sommer N-tilførsel til Horsens Fjord, indre, er på 116 tons N (se Tabel 6-2)  

4. I Horsens Fjord, indre svarer responsen af N-reduktion i sommerhalvåret til 66% af effekten 

af N-reduktion på årsbasis jf. Figur 4-7.   

5. For at opnå samme effekt i sommermånederne (for de 50 %) alene skal der reduceres med 
48% × 0,5

0,66
= 37 % svarende til en GØT-tilførsel på 

100−37

100
× 116 𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑁 = 74 𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑁  

6. På tilsvarende vis beregnes GØT-tilførsler for de andre indikatorer, og gennemsnitligt udgør 

den samlede GØT-tilførsel for sommermånederne: 71 tons N (svarende til en sommer 

reduktion på 38 %) eller en reduktion på 116 𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑁 − 71 𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑁 = 45 𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑁 (hvor de 116 

tons N svarer til den gennemsnitlige (2014-2018) sommer N-tilførsel. 

7. De 71 tons N er større end sommer-reference N-tilførslen (48 tons N), og der er derfor 

teoretisk mulighed for reduktioner (uden at vi endnu har vurderet virkemidler og eventuelle 

effekter).  

8. Den fulde reduktion (baseret på årstilførsler) udgør (782 − 405)𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑁 = 356 𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑁. Da 

50 % af effekten nu er håndteret ved en sommer reduktion, udgør det samlede 

indsatsbehov nu 356 𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑁 × 0,5 + 45 𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑁 =  223 𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑁 (hvoraf de 45 tons N er 

beregnet ovenfor, som den nødvendige sommerreduktion).  
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9. Den samlede indsats er dermed reduceret fra en årsreduktion på 356 tons N til en 

kombineret (50:50 %) helårs- og sommerreduktion på 223 tons N. 

Tabel 5-3  Regne-eksempel for Horsens Fjord, indre, sommer klorofyl a, hvis 50% af GØT skal opnås 
gennem reduktion af belastningen i maj til september. 

Årlig N tilførsel (2014-2018) [TN/år] 782 

 

GØT-tilførsel (sommer klorofyl a) hel-år [TN/år] 405 

 

Indsatsbehov (helårs reduktion) [%] 48 

 

Maj-sept N tilførsel (2014-2018) [TN/år] 116 

 

Maj-sept N tilførsel (reference) [TN/år] 48 

 

Maj-sept-effekt [%] 66 

 

Indsatsbehov maj-sept reduktion [%] 37% (48*0,5/66)*100% 

GØT-tilførsel maj-sept (sommer klorofyl a) [TN/år] 74 (100-37)/100*116 

GØT-tilførsel maj-sept (begge indikatorer)  [TN/år] 71 

 

Sommer-reduktion (begge indikatorer) [TN/år] 45  

Samlet reduktion (begge indikatorer) [TN/år] 223 (782-405)*0,5 + 45 

 

På tilsvarende måde kombineres data fra Tabel 4-7 og Tabel 5-1 til reduktionsbehov (i tons N) 

ud fra en antagelse om 100 % GØT ved sommerreduktioner, 50 % GØT ved sommerreduktioner 

og 20 % GØT ved sommerreduktioner. De samlede reduktionsberegninger (i tons) til de enkelte 

vandområder er samlet i Tabel 5-4. 

Det er i denne analyse ikke vurderet, hvor eventuelle sommerreduktioner (maj til september) 

kan findes (kildeopsplitning) men alene regnet på kombinationen af års- og sommerreduktioner 

som sikrer GØT. 
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Tabel 5-4 Reduktioner (i tons N) baseret på en kombination af helårsreduktioner og 
sommerreduktioner. Er sommer GØT-tilførslen mindre end sommerreference-tilførsel, er 
løsningen ikke mulig, og behov for reduktion baseres på reduktioner i årstilførsler.  100% 
sommerreduktion betyder at GØT alene skal opnås ved at regulere N i maj til september, 
hvor 50% og 20% betyder at hh. 50% og 20% af GØT opnås ved reduktion i maj til 
september. 

Vandområde  100 % sommerreduktion 50 % sommerreduktion 20 % sommerreduktion 

G
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S
a
m
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Horsens Fjord, 

indre 
356 356 

Ikke en 

løsning 
356 178 45 223 285 18 303 

Nakskov Fjord 48 0 11 11 24 6 30 39 2 41 

Kalundborg Fjord 29 0 8 8 14 4 18 23 2 24 

Vejle Fjord, ydre 244 102  102 51 15 66 82 6 88 

Nærå Strand 75 75  75 37 5 43 60 2 62 

Kolding Fjord, 

indre 
267 267  267 133 22 156 213 9 222 

Vejle Fjord, indre 63 0 24 24 32 12 44 51 5 56 

Karrebæk Fjord 265 0 30 30 133 15 148 212 6 218 

Odense Fjord, 

ydre  
315 0 2 2 8 1 9 13 0 14 

Nibe Bredning og 

Langerak 
2988 0 571 571 532 286 818 852 114 966 

Bjørnholms Bugt, 

Riisgårde 

Bredning, Skive 

Fjord og Lovns 

Bredning 

2350 1.189  1.189 1.189  1.189 951 150 1.101 

Norsminde Fjord 47 47  47 23 5 28 37 2 39 

Hejlsminde Nor  44 0 5 5 22 2 24 35 1 36 

Odense Fjord, 

indre 
520 0 65 65 260 32 292 416 13 429 

Haderslev 106 106  106 53 11 64 85 4 89 

Hjarbæk Fjord 1258 0 392 392 629 196 825 1.006 78 1.085 

Halkær Bredning 506 506  506 253 93 346 405 37 442 

Ringkøbing Fjord 2281 0 354 354 1140 177 1318 1825 71 1896 
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5.2 Effekter af P-reduktioner 

Som det står beskrevet i afsnit 4.5.3, har det ikke været muligt at udvikle en model for effekten 

af P-reduktioner i sommerhalvåret. Det betyder imidlertid ikke, at P-reduktioner i sommer-

halvåret ikke har en effekt, men det har ikke været muligt at udrulle de modelbaserede effekter 

til hele landet. 

I Erichsen et al. (2021) fremgår, ved hvilke vandområder der er en effekt af P-reduktioner på de 

to indikatorer, som benyttes i beregningen af målbelastninger. I Tabel 5-5 er de for nærværende 

projekt relevante vandområder beskrevet. I tabellen indgår en vurdering af, om der i Erichsen et 

al. (2021) er fundet væsentlige effekter af P-reduktioner foruden oplysninger om effekterne af P-

reduktioner fra dette projekt. 

Tabel 5-5 Modellerede effekter af P-reduktioner (% ændring i N-indsats (tons N) per % P-reduktion) 
foruden en vurdering af effekten af landbaserede P-reduktioner i sommerperioden fra 
nærværende projekt. 

Vandområde P-effekt a) af helårsreduktioner 

Ændring i N-

indsats per % P-

indsats 

[% per %] 

Kommentar 

Horsens Fjord, 

indre 

Ingen betydende effekt  -0,1 Lille effekt af P-reduktioner i sommermånederne 

Nakskov Fjord Ingen betydende effekt -0,0 Uændret effekt 

Kalundborg Fjord Effekt  -0,6 Lille effekt af P-reduktioner i sommermånederne  

Vejle Fjord, ydre Ingen betydende effekt -0,1 Lille effekt af P-reduktioner i sommermånederne 

Nærå Strand Effekt -3,9 Nogen effekt af P-reduktioner i 

sommermånederne (~25 % af helårsreduktioner) 

Kolding Fjord, 

indre 

Effekt -0,7 Ikke vurderet (mekanistisk model dækker ikke) 

Vejle Fjord, indre Ingen betydende effekt -0,1 Lille effekt af P-reduktioner i sommermånederne 

Karrebæk Fjord Nogen effekt -0,3 Nogen effekt af P-reduktioner i 

sommermånederne (~10 % af helårsreduktioner) 

Odense Fjord, 

ydre  

Nogen effekt -0,2 Ikke vurderet (mekanistisk model dækker ikke) 

Nibe Bredning og 

Langerrak 

Nogen effekt -0,2 Ikke vurderet (mekanistisk model dækker ikke) 

Bjørnholms Bugt, 

Riisgårde 

Bredning, Skive 

Fjord og Lovns 

Bredning 

Effekt -1,0 Ikke vurderet (mekanistisk model dækker ikke) 

Norsminde Fjord Effekt -0,8 Uændret effekt 

Hejlsminde Nor  Effekt -0,6 Ikke vurderet (mekanistisk model dækker ikke) 

Odense Fjord, 

indre 

Nogen effekt -0,2 Ikke vurderet (mekanistisk model dækker ikke) 

Haderslev Fjord Ingen betydende effekt -0,1 Ikke vurderet (mekanistisk model dækker ikke) 

Hjarbæk Fjord Effekt -1,4 Ikke vurderet (mekanistisk model dækker ikke) 

Halkær Bredning Effekt -4,9 Ikke vurderet (mekanistisk model dækker ikke) 

Ringkøbing Fjord Effekt -1,3 Ikke vurderet (mekanistisk model dækker ikke) 

a) Denne vurdering er vurderet ud fra målbelastningerne rapporteret i Erichsen et al. (2021).  
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5.3 Aggregering af reduktioner 

Ovenstående beregninger (afsnit 5.1 (Metode og Reduktionsbehov)) tager alene udgangspunkt i 

de individuelle vandområder og de individuelle reduktionsbehov beregnet i Erichsen et al. (2021) 

uden hensyntagen til eventuelle effekter af indsatser for nedstrøms vandområder. 

I Erichsen et al. (2020) er beskrevet, hvordan reduktionsbehov i nedstrøms vandområder 

behandles, men det er vigtigt at huske, at eventuelle ændringer i reduktioner til individuelle 

(opstrøms) vandområder, som er baseret på nærværende tekniske notat, potentielt påvirker de 

samlede reduktioner (i tons N) i nedstrøms vandområder. 

Eksempelvis skal der til Vejle Fjord, indre, reduceres med 63 tons N (baseret på en helårs-

reduktion) for at sikre, at dette vandområder kommer i GØT. I Vejle Fjord, ydre, er der 

tilsvarende et reduktionsbehov på 244 tons N. Dette reduktionsbehov skal ske i oplandet til Vejle 

Fjord, ydre, som også inkluderer oplandet til Vejle Fjord, indre. Der vil derfor være vandområder 

som påvirkes af hvordan der implementeres reduktioner i opstrøms vandområder. Her har vi 

alene set på sommer reduktioner i hele oplandet og ikke forholdt os til hvordan der evt 

reduceres opstrøms. Dette må bero på en konkret beregning i de enkelte vandområder. 

I Tabel 5-6 er data fra alle de relevante vandområder inkluderet.
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Tabel 5-6 Samlet opgørelse af reduktionsbehov under antagelse af forskellige %-vise reduktioner om sommeren. I tabellen er der taget højde for potentielle 
effekter i nedstrøms vandområder. Et ’x’ i nedstrøms vandområder betyder at der ikke er et tilhørende nedstrøms vandområde. 

Omr. 

nr. 
 Vandområde 

Aggregeret 

opland 

Nedstrøms- 

vandområder 

N-tilførsel 

(gennemsnit 

2014-2018) pr. 

aggregeret 

opland 

Indsats, 

management 

scenarie 1 

Indsats ved 100 

% sommer-

reduktion 

Indsats ved 50 % 

sommer-

reduktion 

Indsats ved 20 % 

sommer-

reduktion 

29 Kalundborg Fjord 29 x 69 29 8 18 24 

35 Karrebæk Fjord 35 206 1.272 265 30 148 218 

59 Nærå Strand 59 219 98 75 75 43 62 

92 Odense Fjord, ydre 92, 93 219 1.358 315 75 195 267 

93 Odense Fjord, Seden 

Strand 

93 92, 219 1.288 520 65 292 429 

106 Haderslev Fjord 106 217 239 106 106 64 89 

109 Hejlsminde Nor 109 217 138 44 5 24 36 

122 Vejle Fjord, ydre 122, 123 224 968 244 244 170 215 

123 Vejle Fjord, indre 123 122, 224 561 63 24 44 56 

124 Kolding Fjord, indre 124 125, 231 493 267 267 156 222 

128 Horsens Fjord, indre 128 127, 219 782 356 356 223 303 

132 Ringkøbing Fjord 132 133 4.748 2.281 354 1.318 1.896 

146 Norsminde Fjord 146 219 140 47 47 28 39 

157 Bjørnholms Bugt, Riisgårde 

Bredning, Skive Fjord og 

Lovns Bredning 

157, 158 234, 235 3.632 2.350 2.350 1.910 2.174 

158 Hjarbæk Fjord 158 157, 234, 235 1.795 1.258 392 825 1.085 

207 Nakskov Fjord 207 208 454 48 11 30 41 
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Omr. 

nr. 
 Vandområde 

Aggregeret 

opland 

Nedstrøms- 

vandområder 

N-tilførsel 

(gennemsnit 

2014-2018) pr. 

aggregeret 

opland 

Indsats, 

management 

scenarie 1 

Indsats ved 100 

% sommer-

reduktion 

Indsats ved 50 % 

sommer-

reduktion 

Indsats ved 20 % 

sommer-

reduktion 

235 Nibe Breddning og 

Langerrak 

157, 158, 233, 

234, 235, 236, 

238 

x 11.064 2.988 1.655 2.322 2.721 

238 Halkær Bredning 238 235 620 506 506 346 442 

  Samlet    11.256 6.064 7.810 9.877 
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 Kildeopsplitning 

I det følgende er data for land- og punktkildebaseret N-tilførsel opsplittet i seks forskellige 

bidrag: Industri, rensningsanlæg, ferskvandsdambrug, havbrug, regnvandsbetingede 

udledninger (RBU) og diffust bidrag. Opsplitningen er baseret på data leveret af Miljøstyrelsen 

og indeholder information på årsbasis for de forskellige vandområder. I nærværende rapport er 

der inkluderet data for hele landet og de enkelte vandområder, som er identificeret igennem 

dette projekt.  

Data er opgjort til vandløbskant/fjordkant. Af N tilført fra de enkelte kilder opstrøms vil der typisk 

ske en omsætning (retention) ned igennem vandløbssystemet, og denne retention indgår ikke i 

analysen. Det kan betyde, at det diffuse bidrag fra de øverste dele af vandløbssystemet kommer 

til at få en større betydning (større andel i %) end den reelle andel, som udledes til 

kystvandområdet. Tilsvarende vil andelen af en punktkilde (industri, renseanlæg, RBU) 

opstrøms tilsvarende blive overestimeret. Dette er specielt en udfordring i store oplande, hvor 

opholdstiden er længere, og i oplande med en betydende andel af søer og/eller vandområder. 

Det centrale i kildeopsplitningsanalysen er dog at have fokus på de overordnede fordelinger 

med henblik på, om punktkilder er betydende sammenlignet med f.eks. det diffuse bidrag, da det 

kan give indikationer på, hvor der kan sættes ind for at opnå de reduktioner (i de relevante 

vandområder) over sommeren, som er nødvendige for at nærme sig GØT.  

I Tabel 6-1 og Tabel 6-2 er for hver enkelt kystvand angivet den samlede landbaserede N-

tilførsel, henholdsvis årstilførsel og sommertilførsel (maj til september), inklusiv de direkte 

punktkildeudledninger. Desuden er bidraget opgjort i seks forskellige bidrag i %. Som nævnt 

ovenfor kan opsplitningen ikke direkte omsættes til tons, da der i kildeopsplitningen ikke indgår 

retention, men data kan benyttes til at vurdere, om der er et potentiale i at reducere i f.eks. 

direkte punktkilder fremfor som supplement til reduktioner i det diffuse bidrag. 

I Tabel 6-1 er tallene opgjort på årsbasis, mens Tabel 6-2 inkluderer samme opgørelse men 

opgjort for sommermånederne (maj til september). Som det fremgår af Tabel 6-2, er det 

vandområderne Kalundborg Fjord, Odense Fjord (ydre og indre) og Karrebæk Fjord, hvor der er 

det største punktkildebidrag over sommeren (> 30%), mens der for Horsens Fjord, indre, 

Nakskov Fjord, Vejle Fjord (indre og ydre) og Haderslev Fjord er et bidrag mellem 10 % og 20%, 

mens punktkildebidraget i de resterende vandområder er mindre end 10 %. 

De respektive %-fordelinger kan ændre sig, hvis der indregnes retention, men baseret på de to 

tabeller kan de væsentligste potentielle punktkildebidrag identificeres. I de vandområder, hvor 

der ikke er væsentlige punktkildebidrag, kan det stadigvæk være en mulighed at vurdere 

eventuelle drænvirkemidler og potentialet for at opnå en sommer-effekt med disse virkemidler.  

  

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdtu-aqua&psig=AOvVaw3jjLwLsh6H3ji8_WRXvvxB&ust=1604150225808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjRu7uz3OwCFQAAAAAdAAAAABAD


 

34 

 saesonfokuseretregulering_v7.

docx 

 

Tabel 6-1 Samlede landbaserede N-tilførsel over hele året (gennemsnit 2014-2017 og kildeopsplitning i 
%.   

 
Årstilførsel 

(2014-2017) 

[tons N] 

Industri 

[%] 

Rensnings-

anlæg 

[%] 

Ferskvands-

dambrug 

[%] 

Havbrug 

[%] 

Regnvands-

betinget 

udledninger 

(RBU) 

[%] 

Diffust bidrag 

[%] 

Hele landet  60.018 0 5 1 1 2 92 

Horsens Fjord, indre 827 0 5 0 0 3 92 

Nakskov Fjord 469 0 3 0 0 1 96 

Kalundborg Fjord 72 6 11 0 14a) 0 69 

Vejle Fjord, ydre 427 0 3 1 0 1 95 

Nærå Strand 102 0 0 0 0 1 99 

Kolding Fjord, indre 518 0 2 0 0 2 95 

Vejle Fjord, indre 587 0 6 6 0 2 86 

Karrebæk Fjord 1.289 0 5 0 0 1 94 

Odense Fjord, ydre  72 0 3 0 0 3 95 

Nibe Bredning og 

Langerrak 

4.097 0 4 1 0 1 94 

Bjørnholms Bugt, 

Riisgårde Bredning, 

Skive Fjord og Lovns 

Bredning 

1.891 0 1 2 0 1 96 

Norsminde Fjord 146 0 2 0 0 1 97 

Hejlsminde Nor  150 0 1 0 0 0 98 

Odense Fjord, indre 1.323 1 9 0 0 3 87 

Haderslev Fjord 249 0 5 0 0 1 93 

Hjarbæk Fjord 1.808 0 1 1 0 1 97 

Halkær Bredning 626 0 1 1 0 1 98 

Ringkøbing Fjord 4.979 0 1 2 0 0 97 

a) I Kalundborg Fjord er det reelt ikke et havbrug, men et landbaseret saltvandsanlæg. 
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Tabel 6-2  Samlede landbaserede N-tilførsel fra maj-september (gennemsnit 2014-2017 – bemærk 
anden periode end benyttet tidligere hvorfor der kan være mindre forskelle mellem 
tallene i denne tabel og tidligere tabeller) og kildeopsplitning i %.   

 

Sommer-

tilførsel (2014-

2017) 

[tons N] 

Industri 

[%] 

Rensnings-

anlæg 

[%] 

Ferskvands-

dambrug 

[%] 

Havbrug 

[%] 

Regnvands-

betingede 

udledninger 

(RBU) 

[%] 

Diffust bidrag 

[%] 

Hele landet  11.358 1 11 2 1 3 82 

Horsens Fjord, indre 123 0 15 0 0 7 78 

Nakskov Fjord 40 0 15 0 0 5 80 

Kalundborg Fjord 12 15 28 0 37a) 0 20 

Vejle Fjord, ydre 63 0 9 2 0 4 85 

Nærå Strand 2 0 0 0 0 2 98 

Kolding Fjord, indre 84 0 6 1 0 5 88 

Vejle Fjord, indre 140 0 11 10 0 3 76 

Karrebæk Fjord 103 0 24 0 0 6 70 

Odense Fjord, ydre  5 0 16 0 0 16 68 

Nibe Bredning og 

Langerrak 
962 0 7 1 0 2 90 

Bjørnholms Bugt, 

Riisgårde Bredning, 

Skive Fjord og 

Lovns Bredning 

523 0 2 4 0 1 93 

Norsminde Fjord 21 0 5 0 0 4 91 

Hejlsminde Nor  16 0 5 0 0 1 94 

Odense Fjord, indre 168 2 31 0 0 9 58 

Haderslev Fjord 48 0 12 0 0 3 85 

Hjarbæk Fjord 564 0 1 2 0 1 96 

Halkær Bredning 198 0 2 1 0 1 97 

Ringkøbing Fjord 1.171 0 1 3 0 1 95 

a) I Kalundborg Fjord er det reelt ikke et havbrug, men et landbaseret saltvandsanlæg. 
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 Usikkerheder 

Analysen foretaget i denne rapport bygger på modelkørsler og oplandsanalyser i et udpeget 

antal af de danske vandområder og tilhørende oplande. Baseret på målinger og modelanalyser i 

disse områder, som indgår i den samlede analyse og de samlede konklusioner for disse 

vandområder, er data ekstrapoleret til andre vandområder ved brug af typologiparametre for de 

danske vandområder rapporteret i Erichsen et al. 2019. På denne måde dækker denne rapports 

analyse stort set alle danske kystvandområder, men ikke alle vandområder er repræsenteret 

ved en mekanistisk modelafvikling. Det kan betyde, at der er vandområder, hvor sæsoneffekten 

er enten over- eller underestimeret. 

Dertil kommer, at vi i analysen har været nødt til at foretage visse antagelser: 

1. Kildeopsplitningen på den landbaserede tilførsel tager ikke højde for retention i 

oplandet, hvorfor denne del af analysen skal benyttes kvalitativt alene og eventuelle 

virkemidler, som inkluderes, bør analyseres for, hvor mange tons N der reduceres 

specifikt i de pågældende vandløbssystemer. Disse reduktioner kan sammenlignes med 

data i Tabel 5-4. 

2. Oplandsanalyserne er foretaget kvalitativt i enkelte oplande, og især i andre oplande 

end de fem, bør analyserne gentages med fokus på reelle reduktioner og muligheder. 

3. Ved implementering af baggrundskoncentrationer (se Timmermann et al. 2021) 

benyttes ens koncentration over hele året. Vurderet på koncentrationsfordelingen i en 

statustilførsel er koncentrationerne typisk højere om vinteren og laverer om sommeren. 

Dette gør sig måske også gældende i en baggrundstilførsel, men det har vi ikke haft 

data til at undersøge. Konsekvensen vil i givet fald være, at de mulige reduktioner om 

sommeren begrænses, uden det dog er muligt at kvantificere. 

4. I nærværende analyse benyttes forskellen mellem sæson- og helårsreduktioner til at 

omsætte et helårsreduktionsbehov til en sommerreduktion. Derved ændres det relative 

systembidrag sig ikke, hvilket sandsynligvis ikke er korrekt. Vi har imidlertid ikke 

mulighed for at kvantificere betydningen for systembidrag, når reduktionerne skifter fra 

helårsreduktioner til sæsonreduktioner. 

Betydningen af ovenstående usikkerheder er ikke kvantificeret i denne analyse, og alene ved at 

gennemføre mere specifikke modelanalyser kan vi beskrive betydningen kvantitativt.  
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 Konklusion 

Nærværende tekniske notat bekræfter, at der er enkeltstående vandområder (18 ud af 109 

vandområder), hvor en optimeret regulering af næringsstoffer fokuseret på tilførslerne i 

sommermånederne (maj-september) potentielt kan have stor betydning.  

Til analysen er der anvendt to af Miljøstyrelsens mekanistiske modeller 

(Smålandsfarvandsmodellen og modellen for det Nordlige Bælthav) og dermed er der foretaget 

en direkte modelanalyse, som inkluderer i alt 36 vandområder, herunder 8 af de 18 udpegede 

vandområder, hvor sæsonoptimeret regulering kan have effekt. De resterende 10 udpegede 

vandområder er fundet ud fra en efterfølgende GAM-analyse. Dermed vurderer vi, at 

sikkerheden er størst på de 8 fremfor de 10 udpegede vandområder.   

Resultaterne fra modelanalysen viser, at der er vandområder, hvor det især er sommer-

tilførslerne af kvælstof, der påvirker niveauerne af sommer-klorofyl a henholdsvis lysdæmpning. 

Det betyder imidlertid ikke, at reduktioner i andre perioder af året ikke også har en betydning, og 

der vil derfor være en sommer- og en helårseffekt på samme tid. 

I vandområder, hvor punktkildebidraget er betydende, vil punktkildebidraget typisk have en 

relativt stor betydning sammenlignet med helårsandelen. Derfor kan der være god mening i at 

have fokus på mulighederne for at adressere indsats i forhold til punktkilderne i oplandet til disse 

vandområder. I hovedparten af de udpegede vandområder er det dog stadigvæk den diffuse N-

tilførsel, der er størst, og i bare 4 ud af de 18 vandområder udgør den diffuse N-tilførsel mindre 

end 75% af sommertilførslen (beregnet som tilførsel til vandkanten af vandløbene).  

Den diffuse sommerandel kan med stor sandsynlighed ikke adresseres med virkemidler på 

dyrkningsfladen (som beskrevet i afsnit 4.3), mens der i nogle oplande muligvis kan opnås den 

ønskede effekt igennem drænvirkemidler (som beskrevet i afsnit 4.4).  

Selvom nærværende notat har vist, at nogle vandområder er særligt følsomme for sommer-

tilførslerne, er det ikke alle vandområder, hvor der eksisterer muligheder for at adressere 

sommertilførslerne alene igennem de eksisterende virkemidler, hvorfor der i disse områder 

stadigvæk er behov for en mere generel helårsreduktionstilgang. 

Derudover er det vigtigt at huske på, at de tilførsler, der kommer om vinteren, selv i de 

vandområder, der indgår i nærværende rapport, har en betydning for nedstrøms vandområder. 

Til analysen er benyttet to mekanistiske modeller. Der er imidlertid 10 vandområder, som ved 

hjælp af GAM-analysen også er udpeget som vandområder med potentiale for en 

sæsonoptimeret regulering. Der er imidlertid usikkerheder forbundet med GAM analysen, 

hvorfor effekten i de udpegede vandområder med fordel kan eftervises med specifikke modeller 

med henblik på at vurdere de reelle effekter. Derudover bør specifikke mulige reduktioner i 

oplandet eftervises med de respektive modeller med henblik på at kvantificere de faktiske 

muligheder og dermed sikre en regulering, som sikrer opnåelse af GØT. 
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Bilag A 

GAM-model resultater  
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A Bilag A – GAM analyse tekniske dokumentation 

Klorofyl-a 

I afsnit 4.5.3 er beskrevet, hvordan resultaterne fra de mekanistiske modeller er ekstrapoleret 

ved brug af en GAM-analyse i forhold til sommer-klorofyl a.  

Som inputvariable i GAM-modellen indgår fysiske og hydromorfologiske data for de enkelte 

vandområder beskrevet i Erichsen et al. (2019). I alt er fem input variable testet (overflade-

salinitet, vandudveksling, ferskvandsindhold, vanddybde og tidevand) og primært evalueret ud 

fra P-værdier.  

 

Figur A- 1 Resultater fra GAM modellen. 
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Tabel A- 1 Modelresumé. 

     R2 Forklart varians. n 

 0,44 51,3 % 31 

 Edf F P-value 

Overfladesalinitet 1,20 1,36 0,046 

Vandudveksling 1,80 1,96 0,040 

Ferskvandsindhold 1,00 1,00 <0,005 

 

Model-diagnosticeringen viste ingen signifikante mønstre i residual-fordelingen (se Error! 

Reference source not found.), selvom enkelte stationer med højt ferskvandsindhold har en 

stor betydning i modelsignifikansen.  

 

Figur A- 2 Model-diagnose. 

Lys ved bunden 

På tilsvarende vis er der udarbejdet en GAM model af lys ved bunden med henblik på at udrulle 

modelresultater til hele landet. 
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Her viste den endelige model signifikant bidrag fra overfladesalinitet, vandudveksling og 

ferskvandsindhold (se Figur A- 3). Modeloversigt er gengivet i Tabel A- 2. 

 

Figur A- 3 Resultater fra GAM modellen. 

Tabel A- 2 Modelresumé. 

 R2 Dev. Exp. n 

 0,44 51,3 % 31 

 Edf F P-value 

Overfladesalinitet 3,03 4,84 <0,01 

Vandudveksling 1,3 3,56 0,04 

Ferskvandsindhold 1,00 42,32 <0,01 

 

Model-diagnosticeringen viste ingen signifikante mønstre i residualfordelingen (se Figur A- 4), 

selvom enkelte stationer med højt ferskvandsindhold indgår i at påvirke modelsignifikansen.  
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Figur A- 4 Model-diagnose. 
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