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Ligesom forskellige marine områder har de 
danske søer også forskellige egenskaber og 
historik. I modsætning til de danske fjorde 
og de indre danske farvande, hvor både sta ti
stiske og procesbaserede modeller anvendes 
for individuelle områder for at målrette mil
jø reguleringen /2/, forvaltes miljøtilstanden i 
de danske ferskvandssøer i dag udelukkende 
efter én generel og simpel statistisk model, 
som antages at være repræsentativ for alle 
danske søer. Ved anvendelsen af modeller til 
at forudsige miljøtilstanden i en sø, eksem
pelvis som følge af en ændret næringssaltbe
lastning, er det vigtigt at være opmærksom på 
modellernes forudsætninger og begrænsnin
ger. Ved brug af statistiske (også kaldet empi
riske) modeller, bør en given model ikke an
vendes til at forudsige en tilstand, som ligger 
uden for modellens datagrundlag. Ved brug 
af procesbaserede (også kaldet mekanistiske) 
modeller, bør en given model ikke anvendes 
til at forudsige en tilstand, der ligger uden 
for de rammer, som modellens processer er 
gyldige indenfor. Spillerummet er således 

større ved anvendelse af procesbaserede mo
deller, som, i modsætning til den statistiske 
model, der er anvendt i seneste generation af 
vandplaner, også kan anvendes til at estimere 
effekten af eksempelvis et fremtidigt klima på 
søernes miljøtilstand (herunder også interak
tioner og enkeltprocesser i økosystemet). 
Grun det naturlige forskelle mellem søer, 
ek sempelvis i artsrigdom, næringsniveauer i 
undergrund, fysisk udformning og graden af 
forbindelse og udveksling med opland, samt 
forskelligheder i næringssaltbelastningshisto
rik, vil en lang række søer falde væsentligt 

uden for den generelle statistiske models 
sammenhæng mellem næringssaltbelastning 
og miljøtilstand, som er udviklet på bag
grund af overvågningsdata for danske søer. 
Overvågningsprogrammerne har imidlertid 
tilvejebragt et unikt datagrundlag for proces
baserede modelopsætninger til en række 
dan ske søer. Det er således muligt at avancere 
fra den nuværende statistisk modelbaserede 
forvaltningspraksis til anvendelse af proces
baserede modeller tilpasset specifikke søer. 
Dermed kan miljøforvaltningen målrettes for 
en række søer, hvorved omfanget af under el
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Boks 1: Model konceptet
FABM-PCLake inkluderer som udgangspunkt iltdynamik, organiske og uorga-
niske former for kvælstof, fosfor og silicium, tre forskellige typer af planteplank-
ton, dyreplankton, bunddyr, fredfisk (repræsenteret af hhv. yngel og voksne 
fisk), rovfisk samt undervandsvegetation (Figur 1). Fysiske processer har ind-
flydelse på disse tilstande igennem opblanding samt lys- og varmefordelingen i 
vandet. Samtidig kan aktiv bevægelse (inklusiv eksempelvis sedimentation) 
defineres for eksempelvis planteplankton. I kontrast til den oprindelige PCLake 
inkluderer den nye FABM-PCLake nu effekter af fysiske processer, fysisk-ba-
serede sedimentations- og resuspensions-processer og yderligere muligheder 
for at beskrive planteplanktonets lysafhængighed. FABM-PCLake tillader yder-
mere en meget fleksibel modelopsætning, således at der eksempelvis kan in-
kluderes flere eller færre typer af dyreplankton, undervandsvegetation og fisk, 
og modellen kan således tilpasses den enkelte sø og det enkelte formål med 
modelanalysen. Modellen er open source, hvilket betyder, at den er frit tilgæn-
gelig for alle (se /5/ for mere information).
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ler overimplementeringer af forvaltningstiltag 
kan reduceres. Samtidig kan forvaltningen 
bevæge sig i retningen af en ”klimasikring” af 
fremtidens vandplaner.

Procesbaserede sømodeller i et  
historisk perspektiv
Udvikling af procesbaserede sømodeller er 
bestemt ikke et nyt fænomen, da disse har 
været i udvikling siden 70'erne. Modellerne 
er baseret på viden om de fysiske, kemiske 
og biologiske processer, som forekommer i 
en sø, og er løbende forbedret, efterhånden 
som ny viden er tilvejebragt. Modellerne 
repræsenterer dermed en unik måde at 
byg ge bro mellem den nyeste viden inden for 
forskningsverdenen og beslutningsproces
ser ne i miljøforvaltningen. Der findes talrige 
eksempler på sømodeller beskrevet i den 
videnskabelige litteratur. Eksempelvis præsen
terede danske SvenErik Jørgensen som en 

af de første en procesbaseret sømodel /1/ i 
midt70'erne kendt som Glumsømodellen. 
Danskbaserede DHI har også udviklet økolo
giske modeller, der dog indtil videre ikke er 
beskrevet i den videnskabelige litteratur for 
ferskvandssøer. I 70'erne udvikledes også 
LARM (senere kaldet CEQUALW2) modellen 
i USA, i 80'erne udvikledes SALMO model
len i Tyskland, i 90erne CAEDYM modellen i 
Australien og PCLake modellen i Holland, og 
i start00'erne PROTECH modellen i England. 
Trods denne udvikling har disse modeller 
aldrig fundet anvendelse i den danske miljø
forvaltning, hvilket i 80'ernes første udgaver 
af vandplaner måske kunne forklares med 
en mangel på data, da de relativt komplekse 
procesbaserede modeller kræver et omfat
tende datagrundlag. Vægten har derfor været 
lagt på de generelle statistiske modeller, 
som kræver langt færre data, og er mindre 
ressourcekrævende at anvende. Grundet det 

nationale overvågningsprogram, der har været 
aktuelt siden 1989, samt overvågning foretaget 
af DMU (nu Institut for Bioscience, Aarhus 
Universitet), eksisterer der imidlertid nu et 
omfattende datagrundlag for en række søer 
(eksempelvis findes der ca. 50 danske søer, 
hvor den eksterne næringssaltbelastning er 
målt igennem en årrække). På den baggrund 
har procesbaserede modeller i de senere år 
også været brugt i Danmark i forbindelse med 
forskning, eksempelvis til at: belyse effekter 
af reduceret fosfortilførsel kontra kvælstof
til førsel til Ravn Sø, kvantificere effekter af et 
fremtidigt klima på Arreskov Sø, kvantificere 
modelusikkerheder ved brug af forskellige 
procesbaserede modeller for Engelsholm Sø, 
samt til at belyse omfanget af nødvendige for
valtningstiltag for at imødekomme effekter af 
et fremtidigt klima på Søbygaard Sø.

Figur 1: Den konceptuelle model af FABM-PCLake, tilpasset efter /5/. Pilene mellem de forskellige tilstandsvariable repræsenterer pro-
cesser, der flytter masse (i hhv. fosfor, kvælstof og tørstof enheder) rundt i et økologisk kredsløb.
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Seneste udvikling inden for  
sømodellering
I forbindelse med CLEAR projektet har vi 
belyst, i hvilket omfang en reduceret næ
rings saltbelastning, iltningen af bundvandet 
samt opfiskningen af især brasen og skalle, 
har påvirket den observerede udvikling i 
mil jøtilstanden i Furesøen – den dybeste sø 
i Danmark (37,7 m). Der er således flere og 
potentielt interagerende processer, der har 
indvirket på miljøtilstanden. Furesøen er 
intensivt overvåget, og der foreligger således 
et godt datagrundlag i forhold til en model
baseret tilgang til analysen. Et større nationalt 
og internationalt samarbejde blev derfor initi
eret med det formål at få tilvejebragt en pas
sende model til analysen, som samtidig drog 
nytte af den allerede eksisterende model er fa
ring. Til udvælgelse og videreudvikling af en 
passende model til analysen blev en række 
kriterier opstillet:
1. Modellen skulle være open source (mo

del  kode/ligningsapparatet skulle være 
til gængeligt) og godt dokumenteret i 
litteraturen (således at vi kunne drage 
nytte af de seneste 40 års erfaringer med 
procesbaserede modeller og ikke skulle 
genopfinde den dybe tallerken).

2. Modellen skulle omfatte en fuldt lukket 
massebalancetilgang i forhold til bl.a. næ
ringssaltcyklus i et akvatisk økosystem (og 
kunne inkludere den eksterne næringssalt
belastning).

3. Modellen skulle inkludere en simpel fø
de kæde (således at effekter af opfiskning 
kunne simuleres).

4. Modellen skulle inkludere en dynamisk 
(tidsligt varierende) næringssaltpulje i 
sedimentet (som vil være under indflydel se 
af iltningen af bundvandet) og også kunne 
simulere indsvingningstiden af et økosy
stem efter en reduceret næringssaltbelast
ning.

5. Modellen skulle beskrive den fysiske tem
peraturbetingede sommerlagdeling i en dyb 
sø som Furesøen (og de afledte effekter på 
økosystemet).

Hvis en model kunne opfylde alle ovenstå
ende kriterier ville den være relevant for en 
lang række danske søer, lavvandede som 
dybe. Af de mest gennemtestede og veldoku
menterede modeller beskrevet i litteraturen, 
fx /3/, var PCLake modellen den, som opfyldte 
de fleste kriterier (punkt 14). Denne model 
er oprindeligt udviklet til lavvandede, og an
tageligt fuldt opblandede søer, og kan dermed 
ikke beskrive den fysiske lagdeling og afledte 
effekter heraf på økosystemet. En helt ny til

gang til akvatisk økosystem modellering kal
det FABM (Framework for Aquatic Biogeoche
mical Models, udviklet af danskbaserede 
Bol ding og Bruggeman ApS), kan imidlertid 
nu integrere kemiske og biologiske processer 
med fysiske processer i et akvatisk system, 
fersk såvel som marin, og blev tilgængelig og 
dokumenteret i 2014 /4/. Ligningsapparatet i 
den oprindelige PCLake model blev i CLEAR 
projektet derfor underlagt en komplet ombyg
ning (både omskrivning og omarrangering) og 
også nogen grad af videreudvikling af nogle 

processer, således at det blev kompatibelt 
med FABM /5/. Helt konkret betyder dette, at 
de økologiske processer i den oprindelige 
PCLake model nu kan operere i en fysisk eks
plicit kontekst (Figur 1). Modellen kan således 
opsættes for både dybe (potentielt lagdelte) 
og lavvandede søer samt søer med en kom
pleks fysisk udformning, som kunne være 
medvirkende til at danne horisontale koncen
trationsgradienter i kemiske og biologiske til
stande. 

Figur 2: Modelsimuleret temperatur (øverst), iltkoncentration (midt) samt fosfat (PO4) kon-
centration i bundvandet (nederst, repræsenteret af stiplet linje) for perioden 2000-2004. Ob-
servationer af PO4 i bundvandet, indsamlet via overvågningsprogrammet, er illustreret med 
punkter. Farve-contour plots, som i denne figur, kan genereres hurtigt og simpelt via det frit 
tilgængelige PyNcView program.
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Potentiale for brug af procesbaserede 
sømodeller i den danske miljøforvalt-
ning
Procesbaserede modeller kan tilpasses indivi
duelle søer, og dermed give et bedre grundlag 
for effektvurdering af konkrete virkemidler 
på den enkelte sø, i forhold til anvendelse af 
en generel statistisk model. Det er imidlertid 
mere tidskrævende at opsætte en kompleks 
procesbaseret model, men høje omkostninger 
til etablering af virkemidler (eksempelvis 
beregnet med udgangspunkt i en statistisk 
model) kan dog berettige en mere detaljeret 
analyse, før virkemidler reelt implementeres. 
Teknikker til automatisk parameterisering 
af komplekse modeller har længe været 
brugt inden for eksempelvis hydrologisk 
modellering – og tilsvarende teknikker er nu 
også ved at vinde frem inden for økologiske 
modeller, bl.a. igennem det igangværende EU
finansierede PROGNOS projekt med dansk 
deltagelse via Aarhus Universitet. Dette kan 
reducere den tidsmæssige ressource der er 
nødvendig for at opsætte en repræsentativ 
model for en individuel sø. 

Ved etablering af sømodeller for en række 
udvalgte, og for danske forhold repræsenta
tive, søer vil man også kunne opbygge en ge
nerel viden om den forventede effekt af en 
række virkemidler i søer med forskellig karak
ter (fx, dybe og lavvandede højalkaline søer), 
og dermed også få et grundlag for vurderinger 
af effekter af virkemidler og fremtidig klima 
generelt på landsplan. Dette vil også være re
levant for søer med et mindre omfangsrigt da
tasæt, da den omfattende viden, som opbyg
ges via modellerne for en række danske søer, 
vil være bygget på procesforståelse (og ikke 
ren statistik), som dermed i princippet kan 
ekstrapoleres ud til andre søer.

Eksempel på FABM-PCLake modelsi-
mulering af processer i Furesøen
Som eksempel på de muligheder, som FABM
PCLake rummer, illustreres her et eksempel 
på en simulering af hydrodynamikken og 
øko systemet i Furesøen, baseret på FABM
PCLake modellen koblet til en endimensionel 
(vertikalt opdelt) hydrodynamisk model 
kaldet GOTM. Modellen simulerer den tidslige 
og vertikale dynamik af alle tilstandsvariable 
i FABMPCLake (illustreret i Figur 1), og her 
ses eksempelvis, hvorledes søen lagdeles. 

Samtidig er modellen i stand til at genskabe 
effekten af iltningen af bundvandet, som på
be gyndte i 2003, og dets konsekvenser for 
frigivelse af fosfor fra sedimentet til vandsøjlen 
(Figur 2). Modellen anvendes i CLEAR bl.a. til 
at vurdere effekten af iltningen af bundvandet 
på de mange forskellige tilstandsvariable i 
Furesøen.

Konklusion
Et nyt modelværktøj (FABMPCLake), udviklet 
igennem CLEAR projektet, byder på den 
nyeste forskningsbaserede udvikling inden 
for procesbaserede sømodeller. Modelværk
tøjet simulerer udviklingen i en lang række 
forvaltningsrelevante tilstandsvariable og 
processer, og kan tilpasses individuelle søer, 
og muliggør dermed en langt mere målrettet 
miljøregulering sammenlignet med en statis
tisk model gældende generelt for alle danske 
søer. Samtidig kan FABMPCLake give indblik 
i potentielle effekter af et fremtidigt klima på 
de danske søer. Modellen er open source, og 
således frit tilgængelig og åben for videreud
vikling (kan downloades via fabm.net), hvilket 
tilsigter at fremtidssikre modellen, og at 
nyeste viden løbende kan implementeres.
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Boks 2: Nødvendigt datagrundlag for en procesbaseret sømodel
For at kunne køre en procesbaseret sømodel, kræves som minimum et dybde-
kort af den enkelte sø, en række meteorologiske variable (overflade forcering) 
samt indløbs- og udløbs-data (grænsebetingelser). Herudover bør anvendes 
en række tilstandsvariable fra en eller flere stationer i en sø (eksempelvis tids-
serier af temperatur, samt ilt-, næringssalt-, planteplankton- og dyreplankton-
koncentrationer), som kan anvendes til at tilpasse modellens parametre til den 
enkelte sø. Meteorologiske data eksisterer på national skala, og detaljerede 
vand- og næringssalt-balancer opgøres løbende for intensivt overvågede søer, 
hvilket betyder, at det for en lang række danske søer er muligt at opstille pro-
cesbaserede modeller.


