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Opløst organisk fosfor i grundvand?
Normalt anses fosforudvaskning fra landbrug til grundvand at være 

ubetydelig, og al fosfor opløst i grundvand, at være orthofosfat. I det 

øvre grundvand er der imidlertid fundet højere koncentrationer af 

opløst organisk fosfor end af orthofosfat. Vandplanernes fokus på 

grundvandets påvirkning fra overfladevand giver et øget behov for 

kendskab til indhold, udbredelse og årsager til organisk fosfor i 

grundvand.

Lærke ThorLing 
BirgiTTe hansen  

JakoB Magid

Vandplanerne har tydeliggjort behovet for et 
bedre kendskab til stofudvekslingen mellem 
grundvand og overfladevand. Det generelle 
vidensniveau herfor er lavt i Danmark, hvor
for der ofte må henvises til manglende viden, 
når grundvandets påvirkning fra overfla de
vandsområder skal vurderes.

Det er velkendt, at biokemiske processer i 
grundvandet medvirker til en betydelig kvæl
stofreduktion, hvilket har stor betydning for 
kvælstoftransporten til vandløb. Grundvan
dets betydning for fosfortransporten til vand
løb har derimod ofte været overset, idet det 
uden videre antages, at fosforindholdet i 
grund vandet ikke strammer fra udvaskning 
fra overfladen. Påvisning af opløst organisk 
fosfor i det øvre grundvand kan ændre på 
dette billede. I det dybere grundvand er det 
dog formentlig især forvitring og nedbrydning 
af indlejrede fosforforbindelser, der er kilden 
til naturligt forekommende opløst fosfor.

Fosforindholdet i grundvand består nor
malt af den uorganiske forbindelse PO

4
3, også 

kaldet ortho fosfat i overfladevandskredse, (i 
praksis fosforsyre, der dissocierer afhængig af 
pH til fx H

2
PO

4
 og danner talrige komplekser 

som fx CaPO
4
). Kendskabet til grundvandets 

indhold af fosfor stammer især fra de dybere 
dele af grundvandet, idet der kun er ret få da
ta fra det højtliggende grundvand mindre end 
10. m.u.t. Dette skyldes, at vandprøverne nor
malt er udtaget i større dybde med det formål 
at vurdere grundvandets anvendelig hed til 
vand forsyning.

Grænseværdien for total fosfor i grundvand 
er 0,15 mg/l, idet højere indhold kan være en 

indikation på spildevandspåvirkning. For at 
afgøre, om der er en spildevandspåvirkning, 
har man ofte valgt at analysere for total fosfor, 
P

tot
 og orthofosfat, P

ortho
. Hvis P

tot
 er større 

end P
ortho

 er det en indikation på forurening 
med polyfosfat, hvilket er en uorganisk kom
pleksdanner, der skal blødgøre vandet og 
som tilsættes vaskepulver. 

Fosfor i det øvre grundvand
I Landovervågningsområderne, der er en del 
af det nationale overvågningsprogram for 
vand og natur (NOVANA /1/) er der gennem 
20 år målt for fosfor i det øvre grundvand, og 
der findes et meget stort antal sammenhø
ren de værdier for P

tot
 og P

ortho
. Det specielle 

er, at flertallet af vandprøverne fra disse kor
 te boringer er filtrerede gennem et 45 µm 
filter, således at der alene måles på opløst 
fos for. Dette giver et enestående datasæt, 
til forståelse af fosfor. Det viser sig nemlig, 
at kun en del af det totale indhold af opløst 
fosfor findes som P

ortho
. Prøverne er udtaget 

i filtre under marker, og der er ikke nogen 
spil devandspåvirkning. Den type data findes 

normalt ikke fra hverken overvågning eller 
kontrol af grundvand eller overfladevand.

I overfladevand har man traditionelt analy
seret dels orthofosfat og dels totalindholdet af 
fosfor i ufiltrerede prøver. Der findes kun få 
analyser som fra landovervågningsoplandene 
af total fosfor og orthofosfat i filtrerede prøver 
/3/. I prøver fra dræn er det dog også fundet, 
at indholdet af organisk opløst fosfor kan ud
gøre en ikke ubetydelig del af den samlede 
opløste fosformængde /2/. 

I grundvand analyseres fosfor stort set altid 
som P

tot
, idet det antages at alt fosfor fore

kommer som uorganisk P
ortho

. Prøverne er ofte 
filtrerede, for det tilfælde at boringen ikke 
giver helt rent vand. Dette skyldes, at fosfor
indholdet i den suspenderede fraktion vil af
hænge af prøvetagningen og ikke siger noget 
om fosfor indholdet i grundvandet eller fos
fortransporten i grundvandsmagasinerne. 

Der er i dag 5 landovervågningsområder, 
der dækker forskellig geologi og arealanven
delse, se tabel 1. En nærmere analyse af sam
menhæng mellem jordbund, arealanvendelse 
og fosforkomponenterne i de enkelte borin
ger er endnu ikke foretaget, men vil forment
lig kunne give en bedre forståelse af dyna mik
ken.

Rapportering af overvågningsresultaterne 
fra LOOP områderne har gennem mange år 
vist, at såvel medianværdien som middelvær
di en for P

ortho
 i det øvre grundvand kun kan 

redegøre for 1575 % af det samlede fosforind
hold, se fig. 1. Da der ikke er nogen kilder til 
spildevand på de arealer der overvåges, kan 
man med god grund antage, at der er tale om 
organisk fosfor /2 og 4/. Forskellen mellem 
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Figur 1. Middelværdier og medianværdier for fosformålinger fra LOOP. Beregnet som mid-
del/medianer for alle filtre for hvert år for 1990-2008 /3/.
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P
tot

 og P
ortho

 vil derfor blive kaldt opløst orga
nisk fosfor P

org
.

Som det fremgår af figur 1, er der meget 
stor forskel på middelværdien og medianvær
dien for P

ortho
 og P

org
, hvilket er udtryk for, at 

der findes mange særligt høje værdier i data
sættet, se fig. 2. Dette gælder specielt for de 
tre lerjordsområder (LOOP 1, 2 og 3). 

Fordeling af organisk fosfor
En anden måde at demonstrere, at organisk 
fosfor kan spille en rolle for fosfortransporten 
i det øvre grundvand, er ved at præsentere 
fordelingen af P

org
 for samtlige vandprøver fra 

hvert af LOOPområderne, se fig. 2. Der er 
udelukkende anvendt boringer med filterdyb
der på 1,5  5 meter. En del af disse boringer 
er ikke vandførende hele året, og indholdet af 
såvel P

ortho
 og P

tot
 svinger typisk og betragteligt 

i de enkelte filtre. Figur 2 viser, at for 95 % 
af prøverne er indholdet af P

tot 
større end 

ind holdet af P
ortho

. I 5 % af analyserne er P
ortho 

større end P
tot

, hvilket skyldes en generel ana
lyseusikkerhed, der sjældent overstiger 0,02 
mg/l. I ca. 1020 % af prøverne er P

org 
større 

end 0,05 mg/l og i 510 % større end 0,1 mg/l. 
Dvs. i omkring 10 % af prøverne bidrager 
orga nisk fosfor til en meget betydelig trans
port af fosfor.

Det terrænnære grundvand afspejler i høj 
grad årlige variationer i arealanvendelse og 
nedbør i de enkelte områder, men der kan 
også påvises en vis geologisk prægning. Dette 
kan hænge sammen med, at der er en større 
udvaskning via sprækketransport i lerjorden, 
og dette giver anledning til forekomster af 
peakværdier med øget stoftransport og hø
je re koncentrationer/5/. I modsætning hertil 
foregår nedsivningen på sandjorden i højere 
grad gennem matrix. Det er også bemærkel
sesværdigt, at der måles høje koncentrationer 
i sandjordsoplandet i Nordjylland (høje medi
anværdier), hvilket kunne indikere en større 
matrixafstrømning. På sandjorden i Sønderjyl

land er der dog målt lave mediankoncentra
tio ner.

Organisk fosfor på filterniveau
Figur 3 viser indholdet af organisk P i de 
enkelte filtre, hvor der foreligger mere end 
4 analyser. Der er typisk analyseret mindst 
25 gange i de enkelte filtre, idet der i over
vågningsprogrammet indgår 6 årlige prøve
tagninger (4 gange årligt de seneste år). Det 
ses, hvorledes indholdet i de enkelte filtre 
udviser en stor variation. Samtidig er der 
også stor variation fra filter til filter. Dette er 
formentligt et reelt udtryk for varierende ud
vask ning af fosfor hen over året og arealernes 
interne variation mht. fosforbinding. De stør
ste indhold af organisk fosfor i absolutte kon
centrationer findes i områderne med lerjord, 
mens de markant mindste absolutte koncen
trationer af organisk fosfor ses i Sønderjylland 
på sandjord. Det er samtidig i Sønderjylland, 
at der er de laveste mediankoncentrationer 

og laveste middelkoncentrationer af såvel 
P

ortho
 som P

org
, se fig. 1.

Dybdeafhængighed
Indholdet af organisk fosfor falder tilsynelad
ende med dybden, se fig. 4, således at de 
høj este indhold findes i 13 m.u.t, mens der 
omkring 510 m.u.t sker et stort fald i indhol
det af P

org
. Der er dog klare indikationer på 

at organisk fosfor stadig er til stede, men det 
udgør kun i størrelsesordenen 0,0100,020 
mg/l. Det er således især i det allerøverste 
grundvand, at der måles høje koncentratio ner 
af P

org
. 

Diskussion
Målinger i det øvre grundvand viser, at orga
nisk opløst fosfor kan udgøre en betydelig 
del af den samlede opløste mængde fosfor. 
Dette er i overensstemmelse med, hvad der 
er målt i dræn. I drænvand, der repræsenterer 
grundvand i ca. 1 m dybde, er der fundet til
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Figur 2. Fordeling af Portho, Ptot og Porg i LOOP, fordelingskurver for alle målte data. 

Tabel 1. Oversigt over Landovervågningslandene /3/

LOOP 1 LOOP 2 LOOP 3 LOOP 4 LOOP 6
Navn Højvads Rende Odder Bæk Horndrup Bæk Lille Bæk Bolbro Bæk

Område Lolland Nordjylland Østjylland Fyn Sønderjylland

Jordart Lerjord , 
sandblandet ler

Sand, med 
lerindslag

Sandblandet ler - 
lerblan-det sand

Sandblandet ler Grovsand, sand, 14% 
humusjord

Arealanvendelse Planteavl Stor husdyr-andel Blandet Blandet 9 % by og vej Stor husdyr-andel

Andel af skov 27 % 2 % 18 % 2 % 15 %

Landskabstype Dødis -
moræneflade

Småbakket 
moræne

Kuperet mo-ræne Moræne Hedeslette

Nitrat i jordvand 
Middel(2002-7) mg/l 

- NO3-N

17,2 9,8 7,9 11,2 15,5

Husdyrtæthed DE/
ha (2007)

0,2 1,33 1,14 0,85 1,49
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svarende koncentrationer af organisk fosfor, 
med medianværdier omkring 0,05 mg/l i 
man  ge dræn/2/. Dette karakteriserer især 
lerjordsoplande.

I vandløb er de højeste koncentrationer af 
orthofosfat målt i sandjordsoplande med stor 
husdyrtæthed og stort fosforoverskud /6/. I 
landovervågningsoplandene er tilsvarende 
målt høje koncentrationer i det øvre grund
vand i sandjordsoplandet i Nordjylland, mens 
koncentrationerne i det øvre grundvand i 
sandjordsoplandet i Sønderjylland imidlertid 
er lave. Det er således ikke tilstrækkeligt, at 
der er et højt udvaskningspotentiale. Der skal 
også være en transportvej. Forskellen mellem 

de to sandjordsoplande er, at der ved mange 
af boringerne i Nordjylland er mere leret, da 
der er tale om et småbakket morænelandskab 
i modsætning i Sønderjyllands hedeslette om
råde, hvor ler ikke spiller nogen større rolle. 
Dvs i Nordjylland kan der tænkes en mulig 
transportvej til og i grundvandet på samme 
måde som i de lerede områder, hvor der er 
mulighed for sprækketransport i de øvre lag.

Forekomst af organisk fosfor i det øvre 
grundvand er et helt nyt i aspekt i den danske 
vandmiljøovervågning. Da overvågningspro
grammet startede, blev udvaskning af P ikke 
betragtet som et væsentligt spørgsmål, men 
det er efterhånden erkendt, at udvaskning til 

dræn på lerede områder kan være af stor be
tydning for Pindholdet i afstrømningen. Fo re
komsten af organisk P i det øvre grundvand 
rejser flere spørgsmål:

Hvordan transporteres det, og hvilke 
former for organisk P transporteres?
Er der en relation til den overliggende are al
anvendelse? 

Kan det have betydning for kvaliteten af 
overfladevandet i områder med øgede P kon
centrationer i det øvre grundvand?

Spiller iltningsforholdene i grundvandet en 
rolle for transporten, ved påvirkning af jern
oxider, omsætning organisk stof mv.?

Svarene på disse spørgsmål har betydning 
for hvilke muligheder, der er for at begrænse 
fosfortransporten til vandløbene. Der er stort 
behov for yderligere undersøgelser og analy
ser af dette emne, dels i form af en dybde gå
ende bearbejdning af de allerede indsamlede 
data, dels i form af en nærmere og målrettet 
identifikation af de forskellige former for fos
for i det øvre grundvand, så det kan veri fi ce
res hvilken rolle organisk fosfor spiller for ud
vaskningen af fosfor til vandløbene fra 
land  brugsarealer. Målinger i vandløb vil lige
ledes kunne bidrage til at kvantificere betyd
ningen af transporten via grundvand til vand
løb og til at belyse, hvilke faktorer, der har 
betydning for den grundvandsbårne belast
ning relateret til overfladevand. 

Tak til Lisbeth Wiggers for inspiration og kon
struktiv kritik.
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Projektleder af grundvandsovervågningen. Har de sidste 

20 år arbejdet bredt med uorganisk grundvandskemi og 
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Figur 3. Organisk P: analyseresultater på filterniveau 1990-2008 (boringernes ID ikke vist). 
Der er kun vist filtre med mere end 4 analyser, og for næsten alle filtre foreligger der 25 en-
keltanalyser eller mere. Negative værdier er vist som et indhold på 0 mg/l.
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Figur 4. Dybdeafhængighed af fosfor i to lerjords LOOP områder, Lolland og Fyn. 

Nyt center skal styrke dansk 
havforsk ning
Dansk Center for Havforskning (DCH) blev 
etableret 1. januar 2010. Centeret skal stimu
lere og styrke dansk havforskning, bl.a. ved 
at koordinere udnyttelsen af skibe og mobilt 
forskningsudstyr. 

En af centerets primære opgaver er at admi
nistrere en pulje, hvor forskere kan søge om 
støtte til at chartre og udstyre skibe til forsk
ningstogter. Første ansøgningsfrist er 8. fe
bru ar 2010, hvor der er 3,7 mio. kr. til rå dig
hed. Det forventes, at puljen vil blive større i 
de kommende år.

Baggrunden for puljen er, at det er dyrt at 
anvende forskningsskibe. Forskningsinstitu
tioner har derfor ofte ikke mulighed for at 
ind drage togter i tilstrækkeligt omfang i deres 
forskning og uddannelsesaktiviteter. 

Danmark er en vigtig aktør i havforskning 
Danmark har en lang og stolt tradition inden 
for havforskning, og der har gennem ti derne 
været gennemført flere store danske havforsk
ningsekspeditioner, fx Galatheaekspedition
erne.

At drive havforskning i verdensklasse kræ
ver adgang til moderne forskningsfartøjer. De 
senere års omstrukturering i den danske 
forsk ningsverden har imidlertid skabt usikker
hed om, hvem der har ansva ret for at etablere 
og vedligeholde Danmarks havforsk nings in fra
struktur. 

Derfor nedsatte videnskabs mi
nisteren i efteråret 2007 et ud
valg, der skulle vurdere for hol
dene omkring danske 
hav  for skeres adgang til skibstid. 
Udvalgets arbejde mundede bl.a. 
ud i en anbefaling om at etablere 
Dansk Center for Havforskning.

 
Ledes af en bestyrelse
Dansk Center for Havforskn
ing er etableret un der Forsk
nings og In novationsstyrelsen 
og ledes af en bestyrelse med 
repræsentanter fra universi tet
erne, sektorspe cifikke forsk
ningsinstitutioner som GEUS, 
forskningsrådssystemet og 
For svarskommandoen. Bestyrelsens for mand 
er Bo Barker Jørgensen, Aarhus Universitet. 
Forsvarskommandoen er med i centeret, fordi 
der er planer om at anvende forsvarets skibe 
i forbindelse med forskningsprojekter, fx i 
Nordatlanten.

Centerets sekretariatsfunktion varetages af 
DTU Aqua under ledelse af vicedirektør i DTU 
Aqua Helge Abildhauge Thomsen. 

DCH har en hjemmeside, hvor man også 
kan tilmelde sig nyhedsbreve, www.danskhav
forskning.net.

For mere information, kontakt projektkoor
dinator Dennis Lisbjerg, dch@danskhavforsk
ning.net

Ansøgningsfrister
Dansk Center for Havforskning administrer en 
pulje, hvor forskere kan søge om støtte til at 
chartre og udstyre forskningsskibe. 
• For skibstid i 2010 er ansøgningsfristen 8. 

februar 2010. 
• For skibstid i 2011 er ansøgningsfristen 1. 

maj 2010. 

DCH vil også gerne høre fra forskere, der 
har planer om at gennemføre et forsknings
togt i 201213, så aktiviteterne kan koordine
res, og skibstiden udnyttes optimalt. 

Dana er Danmarks eneste oceangående havforsknings-
skib, men er med sine 28 år ikke længere tidssvarende. 
Gennem Dansk Center for Havforskning kan de danske 
marine forskningsmiljøer støtte bestræbelserne på at 
anskaf fe og designe et nyt havforskningsskib.
Foto: Line Reeh, DTU Aqua.




