Målrettede vandplaner – hvordan?
Den fremadrettede danske vandindsats til opfyldelse af vandrammedirektivet skal være målrettet, omkostningseffektiv og helhedsorienteret. Et vandplanprojekt for hovedvandopland Isefjord og Roskilde
Fjord demonstrerer, hvordan disse udfordringer kan håndteres ved
brug af et GIS-baseret virkemiddelværktøj – med fokus på omkost
ningseffektiv reduktion af N- og P-tab til overfladevande og synergi
effekter med reduktion af landbrugets drivhusgasemission.
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Arbejdet med den første generation af vand
planer til opfyldelse af EU’s vandrammedirek
tiv i Danmark har tydeliggjort behovet for
en vandplanlægning, der i højere grad kan
målrettes og tilpasses lokale forhold i de
23 hovedvandoplande. Det gælder ikke
mindst indsatsen for yderligere reduktion af
næringsstofbelastningen af søer og fjorde,
hvor lokale effekter og omkostninger (anlæg
og drift) ved anvendelsen af virkemidler kan
være væsentligt forskellig fra gennemsnitlige
betragtninger, især som følge af vandets
strømningsveje fra kilde til recipient samt
retention i grundvandssystemet. Denne udfordring forstærkes af kravet om inddragelse
af klimaforandringer i 2. vandplanperiode
/1/ og ønsket om at udnytte synergieffekter
bedre. I denne artikel beskrives anvendelsen
af et GIS-baseret oplands- og virkemiddel
værktøj med det formål dels at identificere
muligheder for målrettet og omkostningseffektiv reduktion af kvælstofbelastning til opfyldelse af vandrammedirektivet i hovedvand
opland Isefjord og Roskilde Fjord (Figur 1),
dels at undersøge potentialet for synergieffek
ter mellem reduktion af næringsstoftab og
drivhusgasemission fra landbrug i oplandet.
Mens det er karakteristisk for tiltagene i
Grøn Vækst og første generation vandplaner,
at de i høj grad er baseret på gennemsnitsbetragtninger og skøn relateret til en opgørelse
af effekter på nationalt niveau, så er virkemid136 • Vand & Jord

Figur 1. Hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord fra virkemiddelværktøjets webbase
rede brugerflade. Her fremgår bl.a. vandløbsnetværk, diffuse kilder på markblokniveau og
beregningspunkter for målsatte vandområder.

delværktøjet udviklet for at understøtte og
lette analyser af forskellige virkemidlers effekter og omkostninger på lokalt niveau. Virke
middelværktøjet giver brugeren mulighed for
at fordele virkemidler på de kilder og lokali
teter i et vandopland, der giver den største og
mest omkostningseffektive reduktion af næ
ringsstofbelastningen.
Caseområdet Isefjord og Roskilde Fjord ud
gør 2000 km2 og omfatter 20 kommuner.
Landbrugsarealet udgør godt 60 % af oplandet
og bidrager med 77 % af den samlede landbaserede N-tilførsel /2/. Ifølge de beregnede
oprindelige reduktionsmål for kvælstof i ho
vedvandoplandet skal landbrugsbidraget ca.
halveres for at opfylde målet om god økolo-

gisk tilstand i Isefjord og Roskilde Fjord, og
det er det opland i Danmark, hvor der skal
gennemføres den største procentvise reduktion i landbrugsbidraget i første planperiode
/3/. N-retentionen i grundvandssystemet og i
søer er visse steder i oplandet stor. Den absolut største effekt af landbrugsvirkemidler opnås derfor ved at målrette dem områder med
lav retention. Det betyder også, at generelle
landbrugsvirkemidler, der nedsætter udbytterne, så vidt muligt bør undgås. I analyserne
foretaget med virkemiddelværktøjet vurderes
effekter og omkostninger for forskellige virke
midler i forhold til forbedring af vandmiljøkva
liteten i Isefjord og Roskilde Fjord samt opstrømsliggende vandområder.
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Metode
Det kortbaserede virkemiddelværktøj er
baseret på en videreudvikling af Suså vir
kemiddelværktøj, /4/. Det er et beslutnings
støtteværktøj, der er udviklet specielt med
henblik på oplands-analyser af effekter og omkostninger for forskellige virkemidler og indsatsprogrammer til forbedring af vandmiljøets
tilstand. Værktøjet gør det muligt at opstille
scenarier for anvendelse af forskellige virke
midler i et opland og evaluere deres effekt
og økonomi på baggrund af specifikke lokale
forhold. Der kan pt. vælges mellem mere
end 50 virkemidler fra et katalog i værktøjet,
og det er således muligt at sammenholde en
bred vifte af alternative virkemiddelscenarier
i forhold til fastsatte målsætninger for vandforekomsterne i et oplandsområde. Dette
illustreres i artiklens efterfølgende afsnit om
opfyldelsen af mål for næringsstofbelastning i
hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord.
Da værktøjet er webbaseret, kan brugere dele
scenarier og arbejde videre på scenarier opstillet af andre.
Værktøjets hovedformål er at understøtte
en målrettet opfyldelse af vandrammedirektivet i forhold til den økologiske tilstand af
vandløb, søer og fjorde, hvilket omfatter målsætninger hørende til næringsstofbelastning,
organisk stofudledning, vandindvinding og fysiske forhold. Analysen er bygget op omkring
oplandets topologi i form af et hierarkisk del
oplands-, sø- og vandløbssystem, og det giver
mulighed for specifik placering af virkemidler
tilknyttet vandløbsstrækninger, indvindinger
og direkte eller diffuse forureningskilder. Afhængigt af type og placering beregnes for det
enkelte virkemiddel effekt (f.eks. reduceret
belastning) ved kilden, retention i oplandet
samt retention, henfald og stofomsætning i
nedstrøms søer og vandløb. Retentionen angives med reference til bagvedliggende GISkort, idet den kan beregnes som gennemsnit
for oplandet, for deloplande eller underopdelt for enkelte delområder, f.eks. markblokke, vandløbsstrækninger og søer (Figur
2). N-retentionskortet er her baseret på beregnede stoftransporter i målte deloplande og et
regionalt gennemsnit (49 %) for umålte del
oplande samt fordeling efter markblokke på
højbunds- og lavbundsarealer. Retentionsopgørelser er behæftet med væsentlig usik
kerhed. Beregningen af den akkumulerede effekt af alle virkemidler, der indgår i
virkemiddelscenariet, foregår ved, opstrøms
til nedstrøms for hele oplandet at sammenregne effekt korrigeret for retention. Samlet
effekt opgøres i beregningspunkter, der pla
ceres hvor information om samlet effekt ønskes, f.eks. ved søer med tilknyttede reduk-

Boks 1: Omkostningseffektivitet
Omkostningseffektivitet er et helt centralt omdrejningspunkt i EU’s
vandrammedirektiv. ”Mest miljø for pengene” kræver dog en nærmere
beskrivelse og definition af omkostningseffektivitet, der ofte forstås
snævert som forholdet mellem den estimerede effekt og pris for virkemiddelalternativer. Taler man imidlertid om laveste pris for målopfyldelse, handler det ikke alene om den antagede pris kontra effekt ved kilden, men også om at evaluere effekten af retention i oplandet, og at
det altså er ved specifikke miljømålslokaliteter, at omkostningseffekten
skal beregnes. Det betyder, at et virkemiddel kan have vidt forskellig
omkostningseffektivitet afhængig af, hvor det anvendes i forhold til oplandets egenskaber (pga. retention i grundvand, søer osv.) samt i forhold til, hvor miljømålene skal være opfyldt. Da der typisk er flere lokaliteter i et opland med specifikke målsætninger for vandløb, søer og
kystvand, kan et virkemiddel anvendt til opfyldelsen af eksempelvis et
opstrøms mål om reduceret næringsstofbelastning ofte samtidig give
en positiv afledt nedstrøms effekt, og dermed opnås en samlet højere
omkostningseffektivitet. Endelig kan det bemærkes, at når man anvender et mere specifikt omkostningseffektivitetsbegreb beregnet for de
definerede målsatte lokaliteter, kan det samtidigt være ønskeligt også
at tage højde for den regionale og lokale variation i virkemidlers effekt i
forhold til nationale gennemsnitstal igennem udbyggede virkemiddelkataloger.
tionsmål. Beregning af retention, effekt og
økonomi foretages for et opland inklusive alle
vandløb, søer og kystvande med tilknyttede
miljømål.
Virkemiddelværktøjet beregner for de definerede beregnings- og miljømålspunkter i oplandet:
• Reduktion i årlig kvælstof (N) tilførsel (kg/år)
• Reduktion i årlig fosfor (P) tilførsel (kg/år)
• Reduktion i organisk stof (BOD) koncentrationsniveau (mg/l)
• Dansk Vandløbs Fauna Index (DVFI) –
(Virkemidler til vandløbsrestaurering
relateret til fysiske strækningsparametre i
indeksberegning.)
• CO2 ækv. effekt med mulighed for at minimere udledningen af drivhusgasser
• Oplands vandbalance, indvinding, grundvandsdannelse og medianminimum krav
• Planalternativets samlede omkostning (kr/år)
• Planalternativets grad af målopfyldelse i tid
og sted
• Omkostningseffektivitet for samtlige
virkemidler
Effekt af forskellige kendte virkemidler kan
evalueres for:
• Rensningsanlæg (punktkilder), opgradering
i forhold til rensningsteknologi og antal
personækvivalenter PE
• Regnvandsbetingede udløb (punktkilder),
typisk effekt af aflastningsbassiner
• Spredt bebyggelse (punktkilder), typisk
spildevandsrensningsanlæg
• Markblokke (diffuse kilder), en vifte af

mulige virkemidler hørende til afgrøde,
drift og gødningsanvendelse
• Vandløbsstrækninger, vandløbsrestaurering,
vandløbsbræmmer og fysiske forhold
• Vådområder, restaurering
• Grundvandsindvinding, flytning af indvinding imellem deloplande
Virkemiddelscenarier kan opbygges ved, at
brugeren udvælger lokalitet og efterfølgende
doserer et eller flere virkemidler. Mulige vir
kemidler er beskrevet i virkemiddelkataloget
med deres tilskrevne effekt og pris. Lokalite
ter kan udvælges individuelt eller som en del
mængde på grundlag af definerede søgekrite
rier. Søgning kan foregå på vilkårlige
informationer og data knyttet til bagvedlig
gende korttemaer, så den delmængde, der
opfylder givne kriterier, kan vælges. Virkemiddelkataloget er underopdelt i forhold til type
af forureningskilde/lokalitet, virkemidlerne
kan anvendes for. Listen af kendte virkemidler
kan udvides, ligesom effekter af eksisterende
virkemidler kan modificeres. Effekt af virkemidler anvendt i beregningerne er således umiddelbart tilgængelige og øger gennemsigtighe
den i forhold til de samlede resultater.
Ændrer brugeren effekten af et kendt virke
middel eller indføres et nyt, kan der hurtigt
genberegnes ændringer i næringsstofreduktioner og målopfyldelse. Derfor vil effekter af
mulige reguleringer og graden af differentie
ring i tilskrevet virkemiddeleffekt hurtigt
kunne belyses for et vandopland.
For hvert virkemiddel angives årstal for dets
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Figur 2. Kort over beregnet kvælstofretention i oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord fra
bunden af rodzonen til overfladevand inddelt i forhold til N-reduktionens størrelse.

indførsel samt en anslået periode for dets
fulde effekt, hvilket er nyttigt og nødvendigt i
et mangeårigt forløb omkring vandplanernes
implementering. Det vil sige, at den beregnede effekt for et opland indeholder en tidsdimension, der dels kan bruges til at belyse,
hvornår tiltag i en prioriteret rækkefølge reali
stisk kan gennemføres, og hvor langt man kan
forvente at nå i eksempelvis 2015 og 2021.
Opfølgende monitering til at kontrollere pla

nernes effekt skal ligeledes evalueres i forhold
hertil.
Graden af målopfyldelse illustreres på kort
og med flere detaljer i en automatisk genereret rapport over virkemiddelanalysens resul
tater. Et nøgleresultat er de enkelte virkemid
lers omkostningseffektivitet udregnet i
vandmiljøet ved de definerede miljømåls
punkter. Der dannes en sorteret liste for en
udvalgt lokalitet i oplandet, eksempelvis med

Tabel 1. Oversigt over den landbaserede kvælstofbelastning af Isefjord og Roskilde Fjord,
målsætninger for oplandets opfyldelse af EU’s vandrammedirektiv samt beregnede effekter
af den planlagte indsats og yderligere indsatsbehov efter 1. vandplanperiode. Egne bereg
ninger og /2,5/
Kvælstofbelastning af hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord

Kilde

Isefjord

Roskilde
Fjord

Nuværende og fremskreven påvirkning
Nuværende N-belastning land
(2005-2009)

Vandplan 2011

853 t N/år

905 t N/år

N-belastning efter Baseline 2015

Virkemiddelværktøj

780 t N/år

881 t N/år

Mål for opfyldelse af EU’s vandrammedirektiv og indsatsbehov
Målsat N-belastning land

Forhøring 2010

499 t N/år

533 t N/år

Indsatsbehov for målopfyldelse
efter baseline

Virkemiddelværktøj

281 t N/år

348 t N/år

Effekt af vandplanens indsatsprogram for 1. vandplanperiode
Beregnet effekt af indsats i 1.
planperiode

Virkemiddelværktøj

133 t N/år

139 t N/år

148 t N/år

209 t N/år

Resterende indsatsbehov for fuld målopfyldelse
Yderligere indsatsbehov efter 1.
planperiode
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en tilknyttet målsætning, hvor prisen og effekten af alle opstrøms virkemidler fremgår. Det
giver et direkte mål for omkostningseffektivi
teten og en klar indikation af virkemidler med
lav omkostningseffektivitet, der med fordel
kan erstattes af mere målrettede tiltag, såfremt
de kan tages i anvendelse for det pågældende
område. Omkostningseffektiviteten beregnes
samtidig for kvælstof (kr/kg N/år), fosfor (kr/
kg P/år) og organisk stof (kr/kg BOD/år), hvil
ket åbner mulighed for bedre at vurdere de
mange virkemidler, der har effekt på flere
stoffer samtidig. Der holdes regnskab med
tilknyttede virkemidler med loft for eksempelvis stoffjernelse i forhold til den aktuelle belastning af lokaliteten.
Der indgår en række forudsætninger og antagelser i vandplaner, og der er betydelig usik
kerhed på effekter af virkemidler ved kilden, i
vandmiljøet og dermed også akkumuleret inden for oplande. Usikkerheden udfordrer
planlægning og forvaltning, og der er åbnet
mulighed for at kvantificere usikkerheden på
hvert enkelt virkemiddel ved at angive usik
kerhedsbånd, der efterfølgende anvendes til
at beregne usikkerhed på den samlede effekt.
Virkemiddelscenariet kan gemmes, editeres
og videreudbygges via en internetbaseret, enkel brugerflade af eksempelvis flere kommu
ner i et tværkommunalt oplandssamarbejde
og fungere i et længerevarende, flerårigt program, hvor allerede indførte og planlagte
virkemidler løbende opdateres i takt med, at
enkelte projekters gennemførlighed afdæk
kes. Udskydelse af indsatser imellem planpe
rioder og etapevis opfyldelse af delmål kan
ligeledes evalueres.
I det efterfølgende er anvendelsen af virke
middelværktøj beskrevet for Isefjord og Ro
skilde Fjord hovedvandopland med fokus på
kvælstofindsatsen i første vandplanperiode og
virkemidler til næste generation vandplaner.

Casestudie – hovedvandopland
Isefjord og Roskilde Fjord
I vandplanen for hovedvandopland Isefjord
og Roskilde Fjord er indsatskravene opgjort
for de to fjorde, 52 søer (heriblandt Danmarks
største sø Arresø), 682 km vandløb samt 19
grundvandsforekomster. Næringsstofbe
lastning udpeges som central årsag til, at
overfladevand i oplandet ikke opfylder kravet
om god økologisk tilstand. Belastningen
udgøres dels af et diffust bidrag fra landbrug,
naturarealer og atmosfærisk deposition dels
bidrag fra punktkilder som renseanlæg,
spredt bebyggelse, regnvandsbetingede
udløb og virksomheder. I vandplanen er den
nuværende landbaserede N-tilførsel opgjort til
853 t N/år til Isefjord og 905 t N/år til Roskilde
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Fjord (Tabel 1). Ifølge vandplanen bidrager
landbruget med 77 % af den samlede landbaserede kvælstoftilførsel, baggrundsbidraget
udgør 12 %, og den resterende N-tilførsel
kommer fra punktkilder.
For fosfor udgør bidraget fra åbent land
(landbrug, baggrundsbidrag og spredt bebyg
gelse) 45 % af den samlede P-tilførsel i oplandet, mens renseanlæg og regnbetingede udledninger tegner sig for henholdsvis 38 % og
17 %.
Opfyldelsen af miljømålene i oplandet vanskeliggøres desuden af en intern frigivelse af
næringsstoffer som følge af tidligere tiders belastning. Effekten af de såkaldte baselineforanstaltninger (baseline 2015) – dvs. allerede be
sluttede tiltag såsom spildevandsindsats, VMP
III-resteffekt, naturgenopretningsprojekter
mv. – er beregnet for hovedvandoplandet ved
brug af virkemiddelværktøjet. Beregningerne
viser, at den samlede landbaserede N-belast
ning ved fremskrivning til 2015 reduceres til
780 t N/år til Isefjord og 881 t N/år til Roskilde
Fjord (Tabel 1). Der er således god overensstemmelse med vandplanens opgørelse af ba
seline 2015, hvor N-belastningen reduceres til
782 t N/år til Isefjord og 887 t N/år til Roskilde
Fjord /2/. Dette belastningsniveau kan ses i
forhold til de beregnede oprindelige reduktionsmål for opfyldelse af vandrammedirekti
vet, hvor den landbaserede N-tilførsel skal reduceres til 499 t N/år til Isefjord og 533 t N/år
til Roskilde Fjord for at sikre god økologisk tilstand /5/ (Tabel 1). Der er således en væsent
lig afstand til målet for N-belastningen i ho
vedvandoplandet, og kun en mindre del af
dette reduktionsbehov opfyldes med indsatsen i første vandplanperiode.

Indsatsen i 1. vandplanperiode
På baggrund af baselinen er det muligt at
kvantificere ”afstanden til målet” i forhold til
opfyldelse af vandrammedirektivet og dermed
fastlægge behovet for yderligere indsats.
Ifølge de oprindelige reduktionsmål er der
behov for at reducere N-belastningen med
yderligere 281 t N/år til Isefjord og 348 t N/år
til Roskilde Fjord for at opfylde vandrammedirektivet (Tabel 1). I første vandplanperiode er
der med vandplanerne fastlagt indsatser, som
frem mod 2015 skal reducere N-udledningen
på landsplan med 9.000 tons, og det har resulteret i et krav om N-reduktion til Isefjord
på 124 t N/år og til Roskilde Fjord på 144 t N/
år udover baseline /2/. Ifølge vandplanens
indsatsprogram skal 99 % af disse reduktioner
nås via indsatser rettet mod landbrugets tab
af kvælstof. Effekten af flere af de anvendte
virkemidler i oplandet, bl.a. randzoner, er
estimeret på baggrund af opgjorte effekter på

Figur 3. Kortlægning af husdyrgødningsressourcer fra store husdyrbedrifter i oplandet
fordelt på postnumre med angivelse af radius 15 km for transportafstand af husdyrgødning
til biogasanlæg.

nationalt niveau. Der er således ikke foretaget
nogen specifik vurdering af disse virkemidlers
placering eller potentiale på hovedvandop
landsniveau. Denne fremgangsmåde er pro
blematisk, fordi der kun i begrænset omfang
tages hensyn til virkemidlernes effekt og
omkostningseffektivitet under konkrete
lokale forhold. Et eksempel herpå er randzo
nernes effekt i Isefjord og Roskilde Fjord
oplandet. Langt hovedparten af oplandets
vandløb og søer – hvor randzonerne skal
placeres – findes i deloplande, der afstrømmer til Roskilde Fjord. Det tager vandplanens
beregningsmetode ikke højde for, og dermed
bliver randzonernes effekt og fordelingen af
N-reduktioner til de to fjorde upræcis.
Analyser foretaget med virkemiddelværktøjet viser, at vandplanens foreslåede indsatsprogram for Isefjord og Roskilde Fjord giver
en samlet N-reduktion til kystvande på 272 t
N/år. Effekten er fordelt således, at N-belastningen reduceres med 133 t N/år til Isefjord
og 139 t N/år til Roskilde Fjord udover baseline. Opgørelsen af effekter dækker imidlertid
over en meget stor variation i de enkelte vir
kemidlers omkostningseffektivitet afhængig af
deres specifikke placering i hovedvandoplandet, hvilket illustreres ved beregningseksempler i det nedenstående.

En målrettet indsats
I det følgende gennemgås to illustrative
eksempler på, hvordan en mere målrettet

indsats med henholdsvis efterafgrøder og
randzoner i hovedvandoplandet kan øge effekten og nedbringe omkostningerne forbundet med anvendelsen af landbrugsvirkemidler.
I det første eksempel vurderes anvendelsen af
efterafgrøder til reduktion af N-udledning til
Isefjord, og i det andet eksempel analyseres
randzoners effekt og økonomi i et delopland
til Roskilde Fjord.
Ifølge vandplanen skal arealet med efterafgrøder udvides med 2853 ha nedstrøms søer i
oplandet til Isefjord, og de årlige omkostninger forbundet hermed kan opgøres til 1,4
mio. kr. /6/. Ved uspecificeret placering af
efterafgrøderne nedstrøms søer viser scenarie
beregninger foretaget med virkemiddelværktøjet, at der vil ske en reduktion i N-udledningen til Isefjord på 37 t N/år. Omkostningseffektiviteten bliver herved 38 kr. pr. reduceret
kg N til Isefjord. Placeres de 2853 ha efterafgrøder i stedet målrettet områder med meget
lav retention, kan der opnås en reduktion i Nudledningen til Isefjord på ca. 63 t N/år, hvorved omkostningseffektiviteten bliver 22 kr. pr.
reduceret kg N til Isefjord. Analyserne viser,
at der ved målrettet placering af efterafgrøder
kun skal bruges ca. 60 % af det fastlagte areal
for uspecificeret placering nedstrøms søer for
at opnå den samme effekt på kvælstofudledningen til Isefjord.
Det er et krav i vandplanen, at der skal pla
ceres 10 m randzoner omkring alle vandløb og
større søer. Særligt i oplandet til Roskilde
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Fjord, hvor retentionen i overfladevand i
nogle deloplande er stor, betyder det, at vir
kemidlet disse steder kun vil have minimal effekt på kvælstofudledningen til kystvand. Ved
brug af virkemiddelværktøjet har vi analyseret
effekten af randzoner i deloplande opstrøms
Arresø. Beregningerne viser, at en udlægning
af 175 ha randzoner i dette område kun vil reducere N-udledningen til Roskilde Fjord med
ca. 1,1 t N/år, fordi N-retentionen i søer nedsætter effekten af virkemidlet signifikant. De
årlige omkostninger for de 175 ha randzoner
udgør ca. 336.000 kr. /6/ og det giver en omkostningseffektivitet på 316 kr. pr. reduceret
kg N til Roskilde Fjord. Samme N-reduktion
vurderes at kunne opnås til kun 1/8 af disse
omkostninger ved at udvide arealet med
randzoner nedstrøms Arresø med ca. 22 ha.
Dette vil ligeledes give en reduktion i N-tilfør
slen til Roskilde Fjord på ca. 1,1 t N/år, men
omkostningseffektiviteten er her 40 kr. pr. reduceret kg N til Roskilde Fjord. Det skal dog
bemærkes, at randzonerne har en række andre positive effekter såsom reduktion af fosfortab og ny natur, der kan berettige en anden placering. Virkemiddelberegninger viser
således, at den forventede reduktion af P-tab
som følge af de 175 ha randzoner opstrøms
søer kan erstattes med en udlægning af 8 ha
P-ådale, og de samlede omkostninger for den
målrettede indsats til næringsstofreduktion i
dette delområde vil således udgøre ca. 1/5 af
omkostningerne forbundet med de planlagte
randzoner opstrøms Arresø

Virkemidler til næste generation
vandplaner
Der er i stigende grad fokus på, at virkemidler
til indsats i næste generation vandplaner skal
understøtte udviklingen af helhedsoriente
rede løsninger, som udnytter synergieffekter
bedre /7/. Et eksempel på dette er anvendel
sen af virkemidler, der både kan reducere
tabet af næringsstoffer og udledningen af
drivhusgasser fra landbruget. En oplandsorienteret planlægning styrker mulighederne for
at udvikle denne type integrerede løsninger,
fordi de typisk afhænger af konkrete lokale
forhold.
En sammenligning af de mest omkostnings
effektive vandplanvirkemidler /8,9/ med de
mest omkostningseffektive virkemidler til re
duktion af landbrugets udledning af drivhus
gasser /10,11/ viser, at særligt tre virkemidler
har et stort potentiale for synergieffekter. Det
er 1) biogas produktion baseret på husdyr
gødning, 2) dyrkning af flerårige energiafgrø
der og 3) udtagning af opdyrkede lavbunds
arealer (Tabel 2). To af disse tre virkemidler,
biogas og dyrkning af flerårige energiafgrø
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Figur 4. Billede af indre Isefjord. Foto: Bjarke S. Kaspersen.

der, er af virkemiddeludvalget /9/ vurderet til
ligefrem at være forbundet med en samfunds
økonomisk gevinst, når CO2 ækv. effekter indgår i omkostningsopgørelsen.
Virkemiddelværktøjet er anvendt til at vurdere potentialet for kvælstofreduktion ved anvendelse af disse tre virkemidler i hovedvand
opland Isefjord og Roskilde Fjord set i forhold
til det resterende indsatsbehov for fuld mål
opfyldelse (Tabel 1). Biogaspotentialet i oplandet er bestemt ved en kortlægning af husdyrgødningsressourcer via Centralt HusdyrbrugsRegister og viser en koncentration af
tilgængelig husdyrgødning fra store husdyr
bedrifter i den vestlige og sydlige del af
oplandet i størrelsesordenen 310.000 tons
i Holbæk-området og 220.000 tons i Lejre/
Roskilde-området (Figur 3). En økonomisk og
teknisk forudsætning for at kunne anvende
husdyrgødningen i biogasanlæg er, at der
tilføres supplerende organisk materiale, som
kan øge gasproduktionen. Det kan f.eks.
ske i form af energiafgrøder. For at opfylde
gældende tilskudsregler for biogasproduktion regnes der med en maksimal tilførsel af
energiafgrøder på ca. 175.000 tons, svarende
til dyrkning af flerårig græs på ca. 5.300 ha
(5 % af oplandets dyrkede areal). Under
forudsætning af, at den øgede udnyttelse
af kvælstof i den biogasbehandlede gylle
medfører en tilsvarende reduktion i gødnings
forbruget, og at dyrkningen af de flerårige
energiafgrøder så vidt muligt placeres på
jorde med lav retention, så er det samlede
potentiale for kvælstofreduktion i scenariet
beregnet til 179 t N/år. Fordelt med en reduktion til Isefjord på 121 t N/år og en reduktion
til Roskilde Fjord på 58 t N/år. Hertil kommer forbedrede muligheder for at regulere
fosfortildelingen til marker og en markant
reduktion i udledningen af drivhusgasser i
størrelsesordenen 60.000-134.000 t CO2 ækv.

pr. år afhængig af valg af anlægskoncepter.
Det resterende indsatsbehov for Isefjord på
27 t N/år og for Roskilde Fjord på 151 t N/år
vurderes at kunne nås omkostningseffektivt
ved reetablering af vådområder og ekstensi
vering af intensivt dyrkede lavbundsjorde.
CO2 ækv. effekten af disse virkemidler er dog
ikke entydig, og man skal derfor være forsigtig
med at inddrage dem i klimastrategier /12/.
Via analyser af GIS-data i virkemiddelværktøjet
er potentialet for yderligere vådområder i
oplandet estimeret til ca. 6000 ha, og potentialet for ekstensivering af intensivt dyrkede
lavbundsarealer er estimeret til ca. 13.000 ha.
På baggrund af kommunalt projektkatalog
/13/ og scenarieberegninger foretaget med
virkemiddelværktøjet vurderes det resterende
indsatsbehov for Isefjord at kunne nås om
kostningseffektivt ved etablering af yderligere
ca. 157 ha vådområder. For Roskilde Fjord
vurderes det, at der kan etableres yderligere
350 ha vådområder /14/ med en samlet effekt
på ca. 40 t N/år. Resten af indsatsbehovet for
Roskilde Fjord vil kunne opfyldes ved at ekstensivere størstedelen af de henved 5000 ha
intensivt dyrkede lavbundsarealer i oplandet
til fjorden. Der er altså et betydeligt potentiale
for at opfylde vandrammedirektivets krav i
Isefjord og Roskilde Fjord oplandet ved at anvende virkemidler, der omkostningseffektivt
kan reducere både næringsstofbelastning og
udledning af drivhusgasser.

Perspektivering
Implementering af EU’s vandrammedirektiv
vil være en mangeårig udfordring. Jo mindre
målretning, synergieffekt og omkostningseffektivitet, jo længere tid til målopfyldelse og
jo højere pris. Det bliver ikke mindre relevant
med udsigt til effekt af klimaændringer. Første
generation vandplaner må betegnes som en
foreløbig basis med yderligere behov for lokal

Målrettede vandplaner
Tabel 2. Udvalgte virkemidlers effekt på kvælstofudvaskning og drivhusgasudledning. Det
skal bemærkes, at N-effekten af ekstensivering af intensiv drift på lavbundsjorde er ned
justeret fra 57,9 kg N/ha i /15/ på baggrund af konkrete vurderinger, og at N-effekten af
reetablering af vådområder er baseret på undersøgelser fra aktuelle vådområde-forprojekter
i hovedvandoplandet. CO2 ækv. effekten af flerårige energiafgrøder baseres på reduceret
lattergasudledning og en øget kulstofbinding men uden energi substitution. Egne beregnin
ger og /8, 10, 15, 16, 17/
Virkemiddel

N-effekt

CO2-ækv. effekt

Biogas (husdyrgødning og
energiafgrøder)

0 - 5 kg N/ha (rodzone)

68 - 164 kg CO2-ækv./ton

Flerårige energiafgrøder

40 kg N/ha (rodzone)

1.260 kg CO2-ækv./ha

Udtagning af lavbundsjord
1) Ekstensivering af intensiv drift
2) Reetablering af vådområder

48 kg N/ha (rodzone)
49 - 290 kg N/ha

10.842 kg CO2-ækv./ha*

*) CO2 ækv. effekten af udtagning af lavbundsjord er ikke entydig pga. CH4 emission,
og man skal derfor være forsigtig med at inddrage virkemidlet i klimastrategier /11/.

forankring, detaljering, interessent-involvering samt behov for trinvist forbedret grundlag
i relation til bl.a. virkemidler og deres effekt.
Det må forventes, at dette vil tage fart i forbindelse med anden generation vandplaner.
Analyserne foretaget for hovedvandopland
Isefjord og Roskilde Fjord understreger, at
den absolut mest omkostningseffektive re
duktion af kvælstofbelastningen opnås ved at
målrette landbrugsvirkemidler områder med
lav retention. Det fremgår ligeledes af analy
serne, at der er et stort potentiale for at opnå
synergieffekter mellem reduktion af nærings
stoftab og udledning af drivhusgasser fra
landbruget. For at udnytte dette potentiale
kræves en tilgang til vandplanlægningen, hvor
der tages udgangspunkt i konkrete lokale
forhold inden for oplandet. Det udviklede
virkemiddelværktøj understøtter denne type
planlægning.
Virkemiddelværktøjet er transparent og vel
egnet til hurtig analyse af alternativer og til
løbende at holde styr på implementering og
plan. Målgruppen for brugere af værktøjet er
planlæggere i kommune og stat, vandselskaber og andre med interesse i vandplaner, og
den web-baserede brugerflade kræver ingen
særlige tekniske forudsætninger. Dog har
virkemiddelværktøjet sine begrænsninger,
bl.a. i forhold til beskrivelse af målopfyldelse i
vandløb, hvor metoden er relativ grov, og det
kan være nødvendigt at anvende mere pro
cesbaserede oplandsmodeller for afstrømning
og stoftransport for yderligere at forbedre
beslutningsgrundlaget. Perspektivet i virke
middelværktøjet er, at det kan fungere i selv
stændige overordnede analyser af indsatsprogrammer i hovedvandoplande, og at det kan
detaljeres i takt med, at grundlag for den
øgede målretning udbygges. For øjeblikket
udbygges værktøjet til ikke alene at håndtere
kort- og datagrundlag fra vandplaner, men
også udveksling af input og output med op-

landsmodeller for strømning og stoftransport.
Det åbner mulighed for, at planlægningsværktøj, måledata, datagrundlag og modelbase
rede analyser kan spille sammen og udnytte
den stærke vandplanlægnings- og modelkompetence udviklet over en årrække i Danmark.
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