Fosfat i drænvand
Danske undersøgelser af udvaskning af fosfor (P) er få. Derfor er der
bl.a. som led i vidensopsamlingen inden for NOVANA gennemført
målinger af indholdet af opløst fosfor i dræn fordelt over hele landet.
Der er meget stor variation i fosforindholdet mellem drænene.
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ler gennemført målinger af tabet af opløst
fosfor fra drænrør fordelt over hele Danmark.
Formålet med målingerne er dels at øge
vores viden om tabsniveauet generelt, dels
at undersøge om de observerede tab kan
forklares ud fra jordbundens fysisk-kemiske
egenskaber. Undersøgelsen er gennemført af
0,45
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Vi har screenet dræn over hele landet for
indholdet af opløst fosfor. I de fleste dræn
er koncentrationen af opløst fosfor på el
ler under niveau med koncentrationen i
vandløbene, men 10 – 20 % af drænene har
meget høje koncentrationer. Det er ikke bare
opløst uorganisk fosfor, der udledes til fersk
vand via drænene. I mange dræn dominerer
opløst organisk fosfor det samlede indhold af
opløst fosfor.

0,40

I alt 45 dræn fordelt over hele landet har
indgået. Drænene er udvalgt, så de ligger på
nuværende eller tidligere husdyrbrug. Un
dersøgelsen havde karakter af en screening,
hvorfor der kun er udtaget vandprøver til
analyse én gang om måneden – i gennemsnit
9 prøver pr. dræn. Vandprøverne er filtreret
gennem 0.45 µm filter, hvorefter der er ana
lyseret for koncentration af uorganisk fosfor
(ortofosfat) og totalfosfor. De to fosforformer
er, siden de er målt på den filtrerede prøve,
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Af den samlede tilførsel af fosfor til ferskvand
på 1830 tons i 2004 udgør dyrkningsbidraget
810 tons. Resten består af baggrundstabet,
tab fra spredt bebyggelse og fra spildevand
udledt til ferskvand /1/. Dyrkningsbidraget er
sammensat af en række tabsposter: jordero
sion, tab med overfladisk afstrømmende
vand, udvaskning via dræn og udvaskning
via det øvre grundvand samt brinkerosion.
Der er stor usikkerhed om betydningen af de
enkelte tabsposter /2/. For at kunne udføre
målrettede indgreb mod fosfortabet er det
nødvendigt at vide hvor og hvordan tabene
sker. Udvaskning af fosfor fra marker er en
tabspost, vi ikke ved meget om fra danske
undersøgelser (se Boks 1). Derfor er der
indenfor NOVANA med støtte fra VMPIII-mid
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Figur 1. Mediankoncentrationer af hhv. total
opløst fosfor, opløst uorganisk fosfor og opløst
organisk bundet fosfor i de undersøgte dræn. Errorbars viser de målte minimum- og maksimumværdier.

Danmarks Miljøundersøgelser samt Vejle og
Fyns amter i 2003-2005.
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Figur 2. Indholdet af total-fosfor i jorden i de
drænede marker opdelt i 25 cm’s intervaller.
Søjlerne repræsenterer middelværdier. Errorbars
viser de målte minimum- og maksimumværdier.
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Koncentrationen af partikulært fosfor er tæt
forbundet med kraftige nedbørshændelser og
er derfor stærkt varierende. En meningsfuld
undersøgelse af tabet af partikulært fosfor
kræver derfor meget hyppigere prøvetagning
end der har været foretaget i denne under
søgelse.
Teknikere fra Dansk Landbrugsrådgivning
har udtaget jordprøver fra 31 af drænfelterne i
4 dybder: 0-25 cm, 25-50 cm, 50-75 cm og 75100 cm. Danmarks JordbrugsForskning har
analyseret jordprøverne for tekstur, organisk
indhold, fosforstatus (= fosfortallet, Pt), vand
ekstraherbart fosfor (Pw) og totalfosfor (TP).
Indholdet af oxalatekstraherbart aluminium,
jern og fosfor er blevet analyseret på det hol
landske landbrugsuniversitet i Wageningen.
Se Boks 2.
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Figur 3. Jordenes fosformætningsgrad. Søjlerne
repræsenterer middelværdier. Errorbars viser de
målte minimum- og maksimumværdier.

Fosforkoncentration i drænvand
pr. definition opløste former. Differensen
mellem opløst totalfosfor og opløst uorganisk
fosfor i den filtrerede prøve antages at være
opløst organisk fosfor. Hvorvidt det faktisk
er tilfældet, eller om der (også) er tale om
uorganisk fosfor bundet til partikler mindre
end filterets porestørrelse (kolloider) er ikke
undersøgt. Andre danske undersøgelser,
f.eks. /13/, definerer og bestemmer opløst or
ganisk fosfor, som det er gjort her. Indholdet
af partikulært fosfor er ikke blevet undersøgt.

Figur 1 viser mediankoncentrationerne af
hhv. total opløst fosfor, opløst uorganisk
fosfor og opløst organisk bundet fosfor i
de undersøgte dræn. Desuden er indsat de
målte minimum- og maksimumværdier for
at illustrere variationsbredden. Ni dræn har
mediankoncentration af total opløst fosfor
på eller højere end 0.1 mg P l-1. For de fleste
undersøgte dræn er variationsbredden stor.
Tabel 1 viser til sammenligning gennemsnits
koncentrationen af total fosfor – altså både
opløst og partikulært bundet fosfor og inklu
siv eventuelle bidrag fra spildevand – i forskel
lige danske vandløbstyper /5/. Generelt
udtrykt og dækkende over store variationer
er 40 % af fosfor i vandløbene på opløst form.
Det er således langt fra alle de undersøgte
dræn, der kan forventes at bidrage til en øget
fosforkoncentration i det vandløb, de udmun
der i. Der er imidlertid en mindre andel af
drænene – i størrelsesordenen 10 – 20 %
- der bidrager med høje til meget høje kon
centrationer af opløst fosfor.
Mediankoncentrationen af opløst uorga
nisk fosfor ligger over 0.05 mg P l-1 for 5 dræn.
For en del af de øvrige dræn er mediankon
centrationen endog meget lav. Dette svarer til
andre danske målinger af koncentrationen af
opløst uorganisk fosfor i dræn, hvor hoved
parten har lave værdier omkring eller under

En stor del af dyrkningsjorden i Danmark er afvandet med drænrør eller grøfter.

Tabel 1. Gennemsnit af vandføringsvægtet årsmiddel-koncentration af total fosfor (partikulært bundet +
opløst) i danske vandløbstyper /5/.
Oplandstype

Antal vandløb

Total fosfor, mg P l-1

Natur

10

0.05

Landbrug uden punktkilder

62

0.12

Landbrug med punktkilder

64

0.16

0.05 mg P l-1 og med enkelte dræn med meget
høje koncentrationer /2/.
Mediankoncentrationen af opløst organisk
fosfor ligger over 0.05 mg P l-1 for 17 dræn.
For en stor del af drænene er opløst organisk
fosfor det betydeligste bidrag. Dette gælder
således for 13 ud af de 15 dræn med den
højeste koncentration af total opløst fosfor.
Dette bryder med de vante forestillinger om
sammensætningen af dræn- og vandløbsvand.
Normalt måles total fosfor på den ufiltrerede
prøve (som altså indeholder partikler) og på
den filtrerede prøve måles kun uorganisk fos
for. Differencen mellem de to målinger an
tages at være partikulært bundet fosfor. Her
ved henregnes eventuelt opløst organisk
fosfor fejlagtigt til den partikulære fraktion.
Som det er vist i denne undersøgelse kan bi
draget af opløst organisk fosfor være betyde
ligt. Tabel 2 viser resultater fra tre tidligere,
danske undersøgelser. Bidraget fra opløst or
ganisk fosfor rangerer fra at være af underord
net betydning (20.7 % og 26.1 % af den sam
lede transport af opløst fosfor i hhv. Gelbæk
og Gjern Å /12/) til at dominere den opløste
fraktion (88.1% af den totale transport af op
løst fosfor i et vandløb, der afvander til Hor
sens Fjord /6/).
Betydningen af det organiske bidrag kan
altså variere stærkt, som det også kan ses ved
at sammenligne de enkelte dræn i denne un
dersøgelse. Konsekvensen af at mistolke or
ganisk opløst fosfor som partikulært fosfor er
en forkert fokusering på transportvejene for
fosfor: Opløst organisk fosfor mobiliseres ved
mineralisering og transporteres til overflade
vand overvejende gennem makroporer eller
gennem jordmatricen. Partikulært bundet fos
for mobiliseres primært ved kraftige nedbørs
hændelser og transporteres gennem makro
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Fosfor i dræn
Boks 1
Fosfor kan udvaskes fra dyrkningsjorden til ferskvand dels direkte gennem drænrør, dels via det øvre grundvand. Fosfor
kan udvaskes bundet til partikler og som opløst fosfor. Det er vist, at partikulært fosfor i dræn overvejende stammer fra
topjorden og transporteres til drænene via makroporer /3/, /8/. Tab af partikulært fosfor er afhængigt af tilstedeværelse af
makroporer, af vandstrømning gennem makroporerne og af mobilisering af partikulært bundet fosfor. Fosfortabet vil være
proportionalt med indholdet af total-fosfor i det øverste jordlag.
Opløst uorganisk fosfor kan transporteres fra topjorden til dræn gennem (1) makroporer og (2) gennem hele jordmatricen. For (1) er mængden af vandopløseligt fosfor (Pw) i topjorden en indikator for tabspotentialet. For (2) er det de fosforbindende egenskaber i hele jordmatricen fra jordoverfladen til drændybde, der er betydningsfulde.

Fosfor i jorden
Figur 2 viser det gennemsnitlige indhold af
total-fosfor i de drænede marker i mg P pr. kg
jord for 25 cm’s intervaller. Under inddragelse
af jordens volumenvægte kan resultaterne
omregnes til fosforindhold pr. ha. Da volu
menvægt ikke er målt, er anvendt standard
værdier afhængig af jordtype og dybde /7/.
Gennemsnitligt indeholder de undersøgte
jorde godt 5500 kg P ha-1 i de øverste 75 cm.
Antages indholdet i 75-100 cm at repræsen
tere jordens oprindelige fosforindhold kan
det beregnes, at der gennemsnitligt er akku
muleret 1700 kg P ha-1 i de øverste 75 cm. Fos
forindholdet og –akkumuleringen er i samme
størrelsesorden, men lidt højere end i andre
undersøgelser. I /2/ er fosforakkumuleringen
gennem det 20. århundrede beregnet til 1400
kg P ha-1 på landsniveau som forskellen mel
lem import af fosfor i mineralske gødninger
og foderstoffer og eksport med landbrugs
produkter.
Den gennemsnitlige fosformætningsgrad er
vist i figur 3. Både i pløjelaget (0-25 cm), hvor
til fosfor tilføres, og i laget under er der mæt
ningsgrader over 25 %. Det forhøjede fosfor
indhold i laget under pløjelaget tyder på, at
der er sket en nedvaskning af fosfor. En del af
stigningen kan dog også skyldes pløjning dy
bere end 25 cm.
Figur 4 viser, at der er signifikant
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Figur 4. Sammenhæng mellem vandopløseligt fosfor (Pw) og fosformætningsgrad for tre grupper af jorde:
0-25 cm, 25-75 cm og 75-100cm. Korrelationskoefficienten (R2) er angivet for hver gruppe. De statistiske
analyser er foretaget på log-log-transformerede data (naturlige logaritmer). En Pw-værdi mellem 2.5 og 7.5
mg P pr. kg jord svarer til en jordvæskekoncentration på 0.1-0.15 mg P l-1.

Vandopløseligt fosfor (mg kg-1 jord)

porer eller på jordoverfladen med
afstrømmende vand eller som en del af erode
ret materiale, herunder også eroderet brink
materiale. Virkemidler mod fosfortab iværk
sættes oftest mod transportvejene /2/ og
udbytte af virkemidlerne kræver selvfølgelig,
at de målrettes mod de lokalt set mest betyd
ningsfulde transportveje.

Vandopløseligt fosfor (mg kg-1 jord)

Opløst organisk materiale med indbygget fosfor produceres ved mikrobiel nedbrydning af især nyligt tilført organisk materiale (organisk gødning, plantemateriale, døde rødder). Nedbrydningen er styret af jordens temperatur, ilt- og vandindhold samt af kvaliteten af det organiske materiale. Opløst organisk materiale transporteres med nedsivende vand, men
kan adsorberes til jorden humusfraktion og indgår i en ligevægt styret af koncentrationen i jordvæsken af opløst organisk
materiale. Opløst organisk materiale kan desuden sorberes til jordens mineralske fraktion (lerpartikler) i binding med
jern, aluminium og andre polyvalente kationer /11/.
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Figur 5. Sammenhæng mellem vandopløseligt fosfor (Pw) og fosfortal (Pt) for tre grupper af jorde: 0-25 cm,
25-75 cm og 75-100cm. Korrelationskoefficienten (R2) er angivet for hver gruppe. De statistiske analyser er
foretaget på log-log-transformerede data.. En Pw-værdi mellem 2.5 og 7.5 mg P pr. kg jord svarer til en jordvæskekoncentration på 0.1-0.15 mg P l-1.

Fosfat i dræn
Tabel 2. Andelen af opløst fosfor af den totale fosfortransport, samt andelen af organisk fosfor i den
opløste fraktion. Resultater fra tre danske undersøgelser. G1 og G2: dræn beliggende i oplandet til Gelbæk,
ÅrhusAmt. L1 og L2: dræn beliggende i oplandet til Lillebæk, Fyns Amt.
T

Opløst fosfor, % af total
transport

Opløst organisk fosfor,
% af opløst fosfor

G1 /14/

71.0

32.0

G2 /14/

44.9

43.8

L1 /14/

29.0

55.0

L2 /14/

39.4

39.3

Gelbæk /12/

37.3

20.7

Gjern Å /12/

23.7

26.1
Gns. 58.8
Min. 43.2
Max. 88.1

9 vandløb til Horsens Fjord /6/

jordprøver fra pløjelaget. Pt er en indikator for
mængden af plantetilgængeligt fosfor. Figur 5
viser, at der også er statistisk signifikant sam
menhæng mellem vandopløseligt fosfor og Pt
(P<0.0001). Der kan igen udledes tre signifi
kante sammenhænge mellem Pt og jordene i
hhv. 0-25 cm, 25 – 75 cm og 75 – 100 cm. Fos
fortal > ca. 2.5 giver anledning til kritiske Pwværdier for jordlagene i 0-75 cm ifølge boks 2.
Dansk Landbrug anbefaler et fosfortal på mel
lem 2 og 4 som passende for planteproduk
tion /9/.

Sammenhæng mellem fosformætningsgrad og fosforkoncentration i
drænvand
Det er vigtigt at være opmærksom på, at en
kritisk mætningsgrad eller Pt-værdi i pløjelaget
eller i laget under ikke i sig selv betyder, at
der udvaskes fosfor til vandmiljøet. Mellem
området med kritisk høj fosformætningsgrad
eller fosfortal, hvorfra der altså kan mobilise
res høje koncentrationer af opløst fosfor, og
drændybde eller grundvandsspejlet, kan der
findes en høj bindingskapacitet, der forhin
drer udvaskning af fosfor. Dette er illustreret
0,16

Opløst uorganisk fosfor
Opløst organisk fosfor

0,14
Koncentration (mg P l-1)

(P<0.0001) sammenhæng mellem vandoplø
seligt fosfor og fosformætningsgraden. Eller
med andre ord: fosformætningsgraden ud
trykker udvaskningspotentialet. Der er ikke
fundet nogen effekt af jordtypen i materialet,
der dog ikke omfatter egentlige sandjorde
(jb1 og jb2). Derimod viser analysen, at sam
menhængen er afhængig af jorddybden, så
ledes at der kan udledes tre signifikant for
skellige sammenhænge (signifikansniveau:
minimum 5%). Pløjelaget (0-25 cm) falder i
en gruppe, jorden fra 25-50 cm og 50-75 cm i
en anden gruppe, og jorden fra 75-100 cm’s
dybde falder i en tredje gruppe. Sammenhæn
gen mellem vandopløseligt fosfor og fosfor
mætningsgraden for det dybeste jordlag ad
skiller sig markant fra jordlagene ovenover,
idet der for en given mætningsgrad vil være
langt mindre uorganisk fosfor i opløsning i
det dybeste jordlag. Forklaringen er, at fosfor
tilføres overjorden, og en større del af den
samlede mængde fosfor vil her være yngre
end længere nede i jorden, hvor det i højere
grad vil være den oprindelige fosfor, der
dominerer. Adsorberet fosfor bindes med
tiden stærkere (absorberes) og bliver mere
utilgængeligt. Ligevægten vil derfor forskub
bes mod den bundne fase, og der vil være
mindre fosfor i opløsning. Fosformætnings
graden kan altså ikke bruges entydigt til at in
dikere udvaskningspotentialet over dybden.
Den kritiske fosformætningsgrad forstås som
den mætningsgrad, der resulterer i en Pwværdi mellem 2.5 og 7.5 mg P pr. kg jord
svarende til en jordvæskekoncentration på
0.1-0.15 mg P l-1 (boks 2). Den kritiske mæt
ningsgrad ses at variere med dybden. For
jordlagene i 0-75 cm er der overensstem
melse med udenlandske undersøgelser, der
angiver den kritiske mætningsgrad til 25%
/4/.
Bestemmelse af fosformætningsgrad er in
gen standardanalyse. Derimod udføres der
hvert år mange tusinde fosfortalsanalyser på

i figur 6, der viser koncentrationen af hhv.
opløst uorganisk og opløst organisk fosfor
plottet mod fosformætningsgraden i laget
0-25 cm. På alle de undersøgte lokaliteter har
dette lag den højeste fosformætningsgrad.
Mellem koncentrationen af uorganisk fosfor
og fosformætningsgraden er der en lineær,
men dårligt bestemt, sammenhæng (P = 0.03,
R2 = 0.17). Som ventet er der ingen sammen
hæng mellem fosformætningsgraden og kon
centrationen af opløst organisk fosfor, idet
sidstnævnte er styret at nedbrydningen af or
ganisk stof (jf. boks 1). Forsøg på at inddrage
hele jordprofilets egenskaber ved at betragte
den gennemsnitlige fosformætningsgrad over
0-100 cm resulterer i en helt manglende sam
menhæng mellem koncentration af opløst
uorganisk fosfor og fosformætningsgraden.
En tilsvarende mangel på sammenhæng fin
des ved at sammenholde koncentrationen af
opløst uorganisk fosfor med mætningsgraden
i det dybeste lag (75-100 cm).
Bindingskapaciteten i en jord er på den an
den side ikke ubegrænset, og det er derfor
vigtigt at nedbringe kritisk høje mætningsgra
der eller Pt-værdier for at bremse en fremtidig
stor udvaskning af fosfor. Som en illustration
er der for to udvalgte jorde – Gederenden på
Fyn og Ellerup Bæk i Århus Amt - beregnet,
hvor meget fosfor, der yderligere kan akkumu
leres, før der i hele profilet fra overfladen til
drændybde er en mætningsgrad på minimum
25 %. Det er antaget, at al fosfor tilføres som
uorganisk fosfor og udelukkende adsorberes
på Fe- og Al-forbindelser. I jorden fra Gede
renden er der plads til yderligere 260 kg P
ha-1, mens der i jorden fra Ellerup Bæk er
plads til 3900 kg P ha-1. Den fosfor, der akku
muleres i jorden, er forskellen mellem tilført
fosfor og høstet fosfor. Overskuddet vil af
hænge af bedriftstype, jordbundsforhold og
husdyrtæthed. Det årlige fosforoverskud på
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Figur 6. Koncentration af opløst uorganisk og opløst organisk fosfor (medianværdier) plottet mod fosformætningsgraden i 0-25 cm. Den indlagte linje angiver sammenhængen mellem koncentration af opløst
uorganisk fosfor og fosformætningsgraden (R2 = 0.17, P = 0.03).
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Fosfat i dræn
Tabel 3. Indhold af fosforadsorbenter og fosformætningsgrad vist for 25 cm’s dybdeintervaller for Gede
renden i Fyns Amt og Ellerup Bæk i Århus Amt.
Gederenden 1
Dybde
cm

Feox

Alox
mg kg

Ellerup Bæk 3
PSD

Feox

%

-1

Alox
mg kg

PSD
%

-1

0 – 25

2076

563

49

6791

802

13

25 – 50

2270

656

35

6009

847

10

50 – 75

1959

627

19

4346

639

8

75 - 100

1596

593

24

2196

311

13

markniveau var i gennemsnit for Danmark på
9.9 kg P ha-1 i 2004 /1/. Tabel 3 viser de to jor
des indhold af fosforadsorbenter og mæt
ningsgrader fordelt over dybden. Den store
forskel er det meget højere indhold af jern i
jorden fra Ellerup Bæk.

Konklusioner
Koncentrationen af opløst fosfor er lav i
hovedparten af de screenede dræn, men 10
- 20 % af drænene har meget høje koncentra
tioner. Opløst organisk fosfor spiller en
større rolle end hidtil antaget. I mange dræn
dominerer indholdet af opløst organisk fosfor
det samlede indhold af opløst fosfor. Der er
konstateret signifikant sammenhæng mellem
jordens fosformætningsgrad og udvasknings
potentialet for fosfor. Sammenhængen
afhænger imidlertid af dybden og dermed
af alderen på den fosfor, der er bundet. Der
er kun en meget svag sammenhæng mellem

jordens fosformætningsgrad og den målte
koncentration af opløst uorganisk fosfor i
drænene. Det skyldes, at der endnu er ubrugt
bindingskapacitet i jordlagene mellem den
fosforberigede overjord og drænene. En kapa
citet, som varierer meget fra mark til mark,
og som derfor på sårbare marker hurtigt kan
blive opbrugt.
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