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Diffus fosforbelastning 
– transportveje og regulering

Den diffuse fosfortilførsel er i dag den største fosforkilde til de fleste 

søer og fjorde - og ofte for stor til, at der kan opnås en god miljø-

mæssig tilstand. Hvis tilførslen skal reduceres, er det vigtigt at gøre 

sig klart, på hvilken form og ad hvilke transportveje fosfor når frem 

til vandløbene, så indsatsen kan målrettes. Hvis der ikke sker en 

regulering af den diffuse fosforbelastning, er der en risiko for, at den 

vil øges som følge af den fosforophobning, der i dag sker i dansk 

landbrugsjord.

LISBETH WIGGERS

Langt hovedparten af de danske søer er fos-
forbegrænsede, og fosfor spiller ligeledes 
en vigtig rolle for miljøtilstanden i mange 
fjorde. I de fleste oplande til søer og fjorde 
er fosfortilførslen fra punktkilder i dag bragt 
så meget ned, at det diffuse fosforbidrag er 
det største og i mange søoplande det eneste 
fosforbidrag. Det diffuse fosforbidrag består 
af bidraget fra landbruget, baggrundsbidraget 
(det bidrag, der ville være, hvis oplandet lå 
hen som natur) samt bidraget fra spildevand 
fra spredt bebyggelse.

I amterne er der et konkret behov for at 
kunne pege på handlemuligheder i forbind-
else med, at der udarbejdes indsatsplaner i 
oplande til fosforbegrænsede søer og fjorde. 
Også i forbindelse med VVM screeninger og 
sagsbehandling omkring husdyrbrug indgår 
betydningen af fosfortilførsel med husdyrgød-
ning til arealerne i den samlede vurdering af 
virkningerne på miljøet. 

Ud fra et miljømæssigt synspunkt har en 
stor del af dansk landbrugsjord i dag et kritisk 
højt fosforindhold /1/. Specielt på husdyrbrug 
tilføres der fortsat væsentlig mere fosfor, end 
der fjernes med afgrøderne /2/, så der sker en 
fortsat ophobning i landbrugsjorden. På bag-
grund af erfaringer fra bl.a. Holland, hvor man 
i dag har erkendt og forsøger at løse  proble-
met, er der god grund til at begynde at 
forholde sig til dette også i Danmark. 

I det efterfølgende er der givet en beskriv-
else af det diffuse fosforbidrag samt foreslået 
en metode, der vil kunne anvendes til ind-
kredsning af risikoområder og til beskrivelse 
af en reguleringsstrategi. 

Fosfor på forskellig form
I vandløbene transporteres fosfor dels bundet 
til partikler og dels i opløst form. I oplande 
med leret jord udgør fosfor på opløst form 
som regel en tredjedel til halvdelen af trans-
porten, mens det i de fleste vandløb i sand-
jordsområder udgør fra godt halvdelen til 
mere end to tredjedele, se figur 1. Forskellen 
kan dels skyldes, at lerjorden har en højere 
evne til at binde fosfor, og desuden kan 

tilførslen af partikelbundet fosfor fra erosion 
være større i nogle lerjordsoplande. 

Den partikelbundne fosfor kan komme fra 
erosion på marker ned til vandløbene og fra 
erosion i brinker og vandløbsbund. Desuden 
kan der ske en tilførsel ved udskylning af ma-
teriale fra dræn. Fosfor på opløst form udgø-
res hovedsageligt af fosfat – et næringsstof, 
der vil være umiddelbart tilgængeligt for plan-
ter i de vandløb, søer og fjorde, hvor det kom-
mer frem. Fosfor på opløst form kan komme 
fra udvaskning fra rodzonen, fra grundvands-
tilførsel eller fra spildevand fra spredt bebyg-
gelse eller andre punktkilder. Fosfor, der op-
rindeligt er tilført vandløbet på opløst form 
enten fra udvaskning, grundvand eller spilde-
vand, vil desuden kunne bindes til partikler. 
Specielt i vandløb, hvor der er et højt jernind-
hold, ser man, at fosfatindholdet er lavt, fordi 
der sker en binding til jern. 

Hvis fosfortilførslen skal reduceres, er det 
væsentligt at gøre sig klart, hvad der er ho-
vedkilden til den diffuse fosfortilførsel, da det 
er forskellige reguleringsmekanismer, der 
skal anvendes i forhold til den partikulære og 
den opløste fraktion. Den partikulære fosfor-
transport kan begrænses ved at reducere ero-
sionsrisikoen på de vandløbsnære arealer og i 
vandløbet. Udvaskning af opløst fosfat er ikke 
begrænset til de vandløbsnære arealer, men 
kan komme fra hele vandløbsoplandet, der 
derfor bør inddrages i indsatsplanerne. 

Ved vurdering af indsatsmuligheder og -
strategi bør man desuden forholde sig til, om 
den diffuse fosforafstrømning fra oplandet er 
stor eller lille – og hermed hvilket potentiale, 
der er, for at reducere den. Den diffuse fos-
forafstrømning er afhængig af vandafstrøm-
ningen, se figur 2. Hvis den diffuse fosforaf-
strømning er stor i relation til vandafstrøm-
ningen, vil der være speciel god grund til en 
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Figur 1. 
Forholdet mellem transporten af ortho-P og tot.-P vist i relation til andelen af grovsandet og finsandet jord 
(F1+F2) i oplandet. Beregningen er foretaget for perioden 1997-2000, og der indgår kun vandløb, der ikke er 
væsentligt påvirket af spildevand.
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nærmere vurdering af indsatsmulighederne. 

Partikulært fosfor fra erosionsbidrag
Partikulært fosfor kan tilføres vandløbene i 
forbindelse med kraftig nedbør, hvor der sker 
en erosion på marker, der skråner ned mod 
vandløbene. Også fra dræn kan der i forbin-
delse med sådanne afstrømningshændelser 
ske en forøget udskylning af finpartikulært 
materiale til vandløbene. En høj vandføring 
eller en pludselig stigning i vandføringen 
kan desuden medføre, at der sker erosion 
i vandløbets brinker og at materiale, der 
tidligere er udsedimenteret i grøde, vandløb-
ssving og –bund igen bringes i suspension. 
I forbindelse med en pludselig stigning i 
vandføringen ser man ofte, at koncentratio-
nen af partikulært fosfor øges drastisk - op til 
10 - 20 gange koncentrationen under normal 
vandafstrømning. 

Store variationer i vandføringen hænger 
blandt andet sammen med jordbundsforhold-
ene i oplandet. Hvis jordbunden er leret, vil 
en relativt større andel af nedbøren strømme 
af overfladisk eller via dræn og en mindre del 
sive ned til grundvandet. Den større andel af 
den hurtige overfladiske afstrømning giver 
dels en større variation i vandføringen og be-
virker samtidig, at der vil være en større risiko 
for erosion på de tilgrænsende arealer. 

I sandjordsoplande sker der derimod en 
større nedsivning til grundvandet – også i 
forbindelse med nedbør. Variationen i vand-
føring vil derfor være mindre, og tilsvarende 
vil risikoen for erosion på markerne ned mod 
vandløbene være mindre. Den mindre varia-
tion i vandføring vil desuden bevirke, at ero-
sionen i selve vandløbet ikke er så stor som i 
et vandløb med større udsving i vandføringen. 

I vandløb, hvor der bestemmes daglig vand-
føring, kan beregning af f.eks. baseflowindex /

3/ anvendes til at beskrive afstrømningsmøn-
stret – et baseflowindex på mindre end 0,5 - 
0,6 vil være udtryk for, at en stor del af vand-
afstrømningen når vandløbet som 
overfladenær afstrømning.

Indkredsning af kilden
Hvis fosforafstrømningen er stor i relation til 
vandafstømningen, og hvis den partikulære 
fosfortransport udgør op mod 2/3 af trans-
porten, peger dette på, at erosion er en væ-
sentlig kilde til det diffuse fosforbidrag. 

I et opland vil der – uanset opdyrkning el-
ler ej – ske en vis naturlig erosion både i vand-
løbsprofilet og fra oplandet. Det materiale, 
der tilføres vandløbet fra ikke dyrkede områ-
der eller fra erosion ind i udgangsmateriale i 
vandløbsbrinken, vil have et lavere fosforind-
hold end overflademateriale fra en mark. 

Såfremt der er foretaget samtidige målinger 
af total-fosfor og suspenderet stof i et vand-
løb, kan der opstilles en relation mellem disse 
parametre, se figur 3. De første datasammen-
stillinger peger på, at forholdet mellem total-
fosfor og suspenderet stof muligvis vil kunne 
anvendes som en indikator for oprindelsen af 
materialet. Hvis forholdet mellem total-fosfor 
og suspenderet stof er højt, er kilden sand-
synligvis landbrugsjord, mens der i de til-
fælde, hvor forholdet mellem total-fosfor og 
suspenderet stof er relativt lavt, i højere grad 
kan være tale om en erosion i udgangsmateri-
ale i brinker og bund. Ved et højt jernindhold 
vil hovedparten af fosfor dog også findes på 
partikulær form uanset oprindelsen. For de 
tre vandløb vist i figur 3 viser feltbesigtigelser, 
at erosion i brinker og brinkskred er mere be-
tydende for Horndrup Bæk, mens tilførsel fra 
dræn spiller en større rolle for Jaungyde Bæk. 
Mulighederne for at reducere erosionsbidra-
get vil i nogen grad afhænge af, i hvor høj 

grad erosionsbidraget stammer fra landbrugs-
jord og i hvor høj grad, det skyldes en natur-
lig erosion i udgangsmaterialet.

Risikoområder  
Generelt vil risikoen for, at der sker en stor 
tilførsel af partikulært fosfor til overfladevand, 
være størst ved stor overfladisk eller overfla-
denær afstrømning. Stor overfladenær 
afstrømning – og hermed lille grundvandsaf-
strømning – vil være størst i områder, hvor 
jordbunden er forholdsvis leret (jordtype F3, 
F4 eller mere leret) /4/.

Erosion fra marker vil desuden afhænge af 
markernes hældning samt plantedække eller 
ruhed. Et tæt plantedække med f.eks. græs vil 
give en god beskyttelse mod erosion, mens 
en vintersædsmark, hvor plantedækket er 
sparsomt i løbet af vinteren, vil være mere ud-
sat for erosion. Ruheden på en pløjemark vil 
bevirke, at erosionsrisikoen her er mindre 
end på en vintersædsmark. 

Også bearbejdningsretning (op/ned eller 
på tværs af hældningen) har betydning, idet 
bearbejdning op/ned ad skråningen kan 
bevirke, at vandet samles i hjulspor og riller 
og hermed lettere kan skabe erosionsspor. 
Markstørrelsen har desuden betydning - store 
flader, hvor afstrømningen kan samle sig i 
render, vil øge risikoen.

I et opland vil erosion ofte kun ske fra be-
grænsede arealer. En besigtigelse af oplandet 
i en vinter- eller forårssituation vil hjælpe til at 
afgrænse, fra hvilke marker, der sker en ero-
sion, som tilfører materiale til vandløbene og 
hvor vandløbsbrinkerne er udsat for erosion.

Indsatsmuligheder
For at reducere risikoen for erosion bør de 
mest skrånende arealer enten have et godt 
plantedække, f.eks. græs eller ligge som plø-
jemarker pløjet på tværs af skråningerne om 
vinteren. På marker, der skråner ned mod 
vandløbene, bør der ikke tilføres husdyrgødn-
ing, idet risikoen for, at det føres til vandløbet 
enten i forbindelse med stor nedbør efter 
udbringningen eller som jord med et højt 
fosforindhold, vil være størst her.

En tilførsel ud over fraførslen vil resultere i 
en fosforophobning i jorden, der vil kunne 
give en stigning i den diffuse fosforafstrøm-
ning – enten i form af udvaskning eller højere 
fosforindhold i eroderet materiale. Hvis jor-
dens indhold af plantetilgængeligt fosfor er 
større end f.eks. fosfortal 4, bør tilførslen ikke 
være større end fraførslen. 

Erosionsbidraget vil desuden kunne be-
grænses ved at anlægge brede plantedækkede 
bræmmer langs vandløbet. Hvis bræmmerne 
skal kunne opsamle eroderet materiale fra 
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Figur 2. 
Afstrømning af diffus fosfor i relation til vandafstrømningen. Der indgår data fra ikke-punktkildepåvirkede 
vandløb fra årene 1995-2000. 

Diffus fosforbelastning



18 • Vand & Jord 10. årgang nr. 1, februar • 19

Figur 3a og 3b. 
Sammenhængen mellem koncentrationen af sus-
penderet stof og partikulært fosfor. Figur 3a viser 
for Horndrup Bæk enkeltmålinger sammen med 
regressionslinien. Figur 3b viser for Horndrup Bæk, 
Ellerup Bæk og Jaungyde Bæk de resulterende re-
gressionslinier. Hældningen af regressionslinierne vil 
være udtryk for, hvor fosforholdigt det suspenderede 
materiale er.

Diffus fosforbelastning

marker, der skråner mod vandløbet, vil de 
ofte skulle være væsentlig bredere end de ob-
ligatoriske to meter, da vand og hermed ma-
teriale for let vil bryde igennem en to meter 
bræmme under store afstrømninger /5/. Det 
skal sikres, at vandet i stedet siver gennem 
bræmmen. 

Sker en del af tilførslen af partikulært fosfor 
fra erosion i vandløbet, kan dette i nogen 
grad imødegås ved en hensigtsmæssig vand-
løbsvedligeholdelse. Uddybning af vandløb 
har mange steder skabt høje og stejle brinker, 
der lettere skrider ned. Ved at bevare vegeta-
tionen på disse brinker og ved at håndhæve 
de to meters dyrkningsfrie bræmmer kan ri-
sikoen for brinkskred reduceres. Alle 
vandingssteder i både private og offentlige 
vandløb bør ligeledes afhegnes fra vandlø-
bene for at forhindre, at materiale herfra skyl-
les ud i vandløbene.

Opløst fosfor fra udvaskning
Fosfor bindes langt stærkere end f.eks. kvæl-
stof i jorden ved adsorbtion og som tungtop-
løselige jern-, aluminium- og kalkforbindelser. 
Udvaskning har derfor ikke været anset for 
at være et problem, og der har stort set ikke 
været nogen regulering af fosfortilførslen 
i landbruget. Landbrugsjordens indhold af 
plantetilgængeligt fosfor er imidlertid steget, 
og en stor del af landbrugsjorden har i dag 
et kritisk højt fosforindhold. Ved fosfortal 2 
- 4 vil jordvandskoncentrationerne overstige 
100 - 150 µg P/l, der vil være et kritisk niveau i 
forhold til miljøet i søer og fjorde. Fosformæt-
ningen er størst på marker, der har modtaget 
husdyrgødning, og på sandjord /1/. 

Målinger i vandløb og kilder har vist, at ind-
holdet af opløst fosfor er størst, hvor mere 
end 5% af jorden i oplandet består af grovsan-
det og finsandet jord (F1 + F2). Både i 
vandløb og i kilder på sandjord er der fundet 
en sammenhæng mellem nitratindholdet og 
indholdet af opløst fosfor, hvilket peger på, at 
den landbrugspåvirkning, der giver en nitrat-
udvaskning, også er årsag til en udvaskning af 
fosfor /6/.

Den fosforophobning, der er sket i land-
brugsjord gennem tiden på grund af en stor 
nettotilførsel af fosfor med husdyrgødning, 
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viser sig tilsyneladende i form af en større fos-
forudvaskning fra sandjordsområderne. Fra 
lerjordsoplande er der imidlertid ikke så 
tydelig en tendens, hvilket formentlig skyldes, 
at bindingskapaciteten er større i lerjord. På 
sigt må man dog forvente, at der vil ske en 
mætning i lerjord ikke blot i overjorden, men 
også langs vandets transportveje frem mod 
vandløbene således, at der også fra lerjord 
kan opstå risiko for en udvaskning til vandløb.

Indkredsning af kilden
Hvis målinger i vandløb viser, at koncentra-
tionen af opløst fosfor som median ligger 
over 40 - 50 µg/l - eventuelt med en tendens 
til større koncentrationer under vinteraf-
strømning (1/10 - 31/3) end under sommer-
afstrømning (1/6 - 31/8), fordi der er større 
andel af rodzonevand i vandløbet i vinterperi-
oden, kan der være tale om en forøget udvas-
kning fra landbrugsjorden. 

En høj koncentration af opløst fosfor kan 
dog også stamme fra reduceret grundvand, 
men hvis nitratindholdet i vandløbet er over 4 
- 5 mg NO

3
-N/l, vil der ikke være tale om 

stærkt reduceret grundvand, og fosforindhol-
det vil hermed sandsynligvis stamme fra an-
dre kilder. 

Udgør andelen af opløst fosfor herudover 
mellem halvdelen og mere end to tredjedele 
af den samlede fosfortransport, peger dette 
også i retning af, at udvaskningen spiller en 
væsentlig rolle.

Risikoområder  
I vandløb i landbrugsoplande med sandjord 
måles et indhold af opløst fosfor, der peger 
i retning af, at der sker en vis udvaskning. 
Også fra lerjord må man forvente, at der ved 
øget fosforophobning i jorden vil kunne ske 
en transport via makroporer og hurtige trans-
portveje frem mod vandløbene, men målinger 
i vandløb viser dog endnu ikke dette. 

Da der er fundet en sammenhæng mellem 
udvaskbart fosfor og fosfortal eller fosformæt-
ning af jorden /1/, vil en indkredsning af høj-
risikoområder kunne ske ved målinger af fos-
fortal eller fosformætning inden for et opland.

Indsatsmuligheder
Risikoen for udvaskning begrænses ved at 
reducere tilførslen af fosfor til markerne. 
Risikoområderne kan ikke begrænses til de 
vandløbsnære arealer, og tilførslen bør derfor 
begrænses inden for hele oplandet til de fos-
forfølsomme recipienter. 

Hvor jorden har et fosfortal på 2 - 4, bør 
fosfortilførslen ikke overstige fraførslen. For 
et svinebrugssædskifte vil en neutral fosfor-
balance typisk svare til husdyrgødning fra 0,8 
DE svin pr. ha (dog op mod 1,3 DE pr. ha for 
slagtesvin, hvis der anvendes fytase) eller for 
et kvægbrugssædskifte en dyretæthed på 1,2 
DE pr. ha /7/.

Selv en moderat nettotilførsel af fosfor til 
landbrugsjorden vil med tiden øge jordens 
fosforindhold og fosfortal til et niveau, hvor 
udvaskningsrisikoen øges. En nettotilførsel på 
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250 kg P svarende til f.eks. 10 kg P/år i 25 år 
vil som tommelfingerregel give en stigning på 
1 - 11⁄2  enhed i fosfortal – størst på sandjord 
og mindst på lerjord.

En del af den opløste fosfortilførsel kan 
stamme fra øvre grundvand, der allerede har 
et forhøjet indhold af fosfor på grund af ud-
vaskning. Dette grundvand kan være en del år 
gammelt - i oplandet til Mariager Fjord er al-
deren fundet at være fra 10 - 30 år /8/. Effek-
ten af en indsats for at begrænse udvasknin-
gen kan derfor være tilsvarende forsinket. 
Desuden vil jord, der først er blevet fosfor-
mættet, kunne afgive fosfor i en række år 
frem, da jordens fosforpulje er stor og kun 
langsomt vil bringes ned. Hvis man imidlertid 
fortsætter med at tilføre mere fosfor, end der 
fjernes med afgrøder, vil udvaskningen øges - 
som det f.eks. er set i Holland.

Andre kilder til den diffuse 
fosforbelastning
Også spildevand fra spredt bebyggelse 
og fosfor tilført via grundvand kan være 
kilder til den diffuse fosforbelastning. Hvis 
spildevandsbidraget er det væsentligste, er 
det her, at indsatsen skal koncentreres. Hvis 
det derimod er en tilførsel via grundvand 
med et stort naturligt fosforindhold, kan 
det være svært at gøre ret meget, hvilket 
selvfølgelig også er relevant at erkende.

Spildevand fra spredt bebyggelse
Spildevand fra spredt bebyggelse kan efter 
mekanisk rensning i en trixtank udledes til 
et dræn eller rørudløb. I en sommerperiode 
eller år, hvor drænene er tørre en stor del af 
tiden, vil hovedparten af spildevandet ned-
sive. I nedbørsrige perioder eller år med vand 
i drænene, vil en større del af spildevandet 
derimod nå vandløbet.

Også jordbundsforholdene har betydning 
for, hvor meget spildevand, der når frem. I 
sandet jord vil der være større mulighed for 
nedsivning, og en mindre del af det spilde-
vand, der udledes til dræn, vil derfor nå recip-
ienten. På lerjord er nedsivningsmulighed-
erne dårligere, og mere spildevand vil nå 
frem.

I en første vurdering af betydningen af 
spildevand fra spredt bebyggelse i relation til 
landbrugs- og baggrundsbidraget, kan belast-
ningen fra spredt bebyggelse beregnes på 
baggrund af kommunernes oplysninger og 
Miljøstyrelsens retningslinier vedrørende rens-
ningsgrad, udsivning fra dræn m.v. Hvis jord-

bunden er relativt leret, kan belastningen 
være underestimeret specielt i våde år, hvor 
udsivningen fra dræn vil være lille. I sandjord-
sområder kan belastningen omvendt være 
overestimeret på grund af gode nedsivnings-
forhold.

Hvis målinger i vandløbet viser højere kon-
centrationer af fosfor under lav vandføring, 
peger dette på, at spildevandet har en vis be-
tydning. I nogle tilfælde vil en spildevandsbe-
lastning også resultere i et højt (mere end 2 - 
3 mg/l) indhold af BOD og en dårlig vand-
løbskvalitet.

Fosforbidraget fra spildevand fra spredt be-
byggelse kan reduceres enten ved at tilslutte 
til kloak, etablere samletank eller eventuelt 
lave nedsivning, hvor dette er en mulighed. 

Fosfor fra grundvand
Oxideret grundvand har normalt et fosforind-
hold på under 50 µg/l /9/. Stærkt reduceret 
grundvand (uden ilt og nitrat) kan derimod 
have højere indhold af fosfor, idet jernbundet 
fosfor vil være væsentligt mere opløseligt 
under reducerede forhold - i nogle tilfælde er 
målt flere hundrede µg P/l. Også grundvand 
fra områder med gamle marine aflejringer 
kan have et højere indhold af fosfor. Hvis 
det reducerede grundvand, der strømmer til 
et vandløb, også indeholder jern, vil fosfor 
hurtigt udfældes med jern og således over-
vejende findes i form af partikulært fosfor i 
vandløbet.

Et lavt indhold af nitrat (< 1 - 2 mg/l) samt 
eventuelt et moderat eller højt indhold af to-
tal jern (0,5 mg Fe/l eller mere) i et vandløb 
under sommervandføring (hvor der overve-
jende er grundvandstilstrømning), peger på, 
at det tilstrømmende grundvand overvejende 
er reduceret. Hvis der samtidig er et højt fos-
forindhold, kan det muligvis stamme fra 
grundvandet. Tilførsel fra spildevand kan dog 
give det samme billede med de største kon-
centrationer ved lav vandføring, men vil i 
nogle tilfælde være forbundet med andre tegn 
på forurening.

Såfremt fosfortilførsel via grundvandet er 
årsagen til et stort diffust bidrag, må det for 
dette opland betragtes som naturligt. Fosfor 
på partikulær form vil dog kunne udsedimen-
tere ved oversvømmelse af arealer eller i en 
forsø. 

Konklusion
Det er vigtigt at skelne de forskellige tran-
sportveje og kilder til den diffuse fosforbe-

Diffus fosforbelastning

lastning forud for en indsats, da det er 
forskellig strategi, der skal lægges til grund 
for at opnå det bedste resultat. I de tilfælde, 
hvor erosionsbidraget eller spildevand udgør 
en væsentlig del af den diffuse belastning, vil 
en indsats for at reducere disse kilder give et 
umiddelbart resultat i form af en reduceret 
belastning. 

Hvis det derimod er udvaskning, der er el-
ler skønnes at kunne blive det væsentligste 
problem, vil en reduktion i fosfortilførslen 
have et mere langsigtet perspektiv, enten 
mod at reducere udvaskningen eller sikre, at 
den ikke øges fremover. Jordens store fosfor-
pulje medfører, at der ikke kan måles en ef-
fekt umiddelbart. Men dette bør ikke lede til, 
at en indsats i forhold til udvaskning priori-
teres lavere, da en fortsat ophobning af fosfor 
i jorden før eller siden vil give sig udslag i en 
større udvaskning - et problem, som det kan 
vise sig næsten umuligt at løse, hvis man først 
når dertil.
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