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Ådale som virkemiddel i Vandplanerne
EU’s Vandrammedirektiv foreskriver at alle vandområder i udgangs

punktet skal opnå mindst god tilstand inden udgangen af 2015. 

Denne tilstand skal sikres gennem udarbejdelse af vandplaner for 

alle EU’s vanddistrikter. Planer som beskriver den indsats som skal 

gennemføres for at opnå god tilstand. I Danmark udarbejdes en 

vand plan for hvert af de 23 hovedvandoplande, som landet er opdelt 

i. Det har vist sig, at god status i såvel vandløb, søer og kystvande i 

vid udstrækning omkostningseffektivt kan opnås ved projekter i 

å dalene. Projekter som  reducerer den fysiske påvirkning af vand lø 

bene, reducerer påvirkningen af vandområderne med pesticider, og/

eller reducerer næringsstofpåvirkningen af søer og kystvande. I man

 ge tilfælde kan projekterne have multifunktionel effekt på sam  me ar

eal. Derfor er ådalsprojekter meget centrale i den første generation 

af vandplaner som er på vej i offentlig høring.  

Harley Bundgaard Madsen &  
stig eggert Pedersen

Vandplanopgaven
Implementering af Vandrammedirektivet er 
en særdeles stor og krævende vandmiljøfor
valtningsopgave, som integrerer anvendelsen 
af naturvidenskabelige, spildevands og land
brugsfaglige samt økonomiske discipliner i 
planlægningen med henblik på at opnå ”god 
økologisk tilstand” i hele vandkredsløbet 

inden udgangen af 2015. I Danmark gennem
føres den statslige vandplanlægning af By og 
Landskabsstyrelsens 7 decentrale miljøcentre, 
som udarbejder en vandplan for hvert af de 
23 hovedvandoplande, som landet er opdelt 
i. Kommunerne skal efterfølgende udarbejde 
en kommunal vandhandleplan.

Regeringen (Venstre og De Konservative) 
og Dansk Folkeparti har i Folketinget i som
meren 2009 indgået en ”Grøn Vækst aftale”, 
som fastlægger rammerne for vandmiljøind
satsen i vandplanerne frem til 2015. Målene er 
at reducere kvælstofafstrømningen til kyst van

dene med 19.000 tons N/år, fosforafstrømnin
gen til bl.a. søerne med 210 tons P/år samt at 
forbedre de fysiske forhold for op imod 7.300 
km vandløb.

Virkemidlerne til gennemførelse af indsat
sen er valgt ud fra princippet om omkostning
seffektivitet. De vigtigste virkemidler i relation 
til forurening fra landbrug og hydromorfolo
giske påvirkninger af vandløb er etablering af 
53.400 ha randzoner langs vandløb og søer, 
13.000 ha vådområder, forøget anvendelse af 
efterafgrøder, ophør/reduceret vandløbsv
edligeholdelse, vandløbs og sørestaureringer 
samt spildevandstiltag. Regeringen har også 
besluttet at udvikle et reguleringssystem, der 
tager udgangspunkt i omsættelige kvælstof
kvoter med henblik på at nedbringe kvælstof
belastningen med 10.000 tons N/år ud af de 
19.000 tons N/år. 

I modsætning til de tidligere vandmiljø
planer, hvor indsatsen har været ensartet over 
hele landet, er indsatsen i de 23 vandplaner 
differentieret og fastlagt på baggrund af kon
kre te EUinterkalibrerede miljømål og til
stands  vurderinger i vandområderne. Dette ar
bejde har i vid udstrækning været baseret på 
resultaterne af det omfattende overvågnings
program, som har været gennemført siden 
1980’erne.

Vandplanerne har i januar  marts 2010 
været i forhøring hos landets 98 kommuner 
og efter en 6 måneders offentlig høringsfase 
vil kommunerne, efter en tilretning af plan
erne, skulle udarbejde kommunale vandhand
leplaner, som angiver hvorledes vandplaner
nes indsatsprogrammer skal realiseres i den 
enkelte kommune.

Figur 1. Visualisering af et ”ådalsprojekt” til kvælstoffjernelse før og efter etablering.  
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Hvorfor er ådalsprojekter gode vand- 
og naturprojekter?
Ådale uden større intensiv landbrugsmæssig 
udnyttelse er vigtige landskabselementer i 
kulturlandskabet, dels fordi ådale med na tur
lig hydrologi og vådområder/enge kan fun
gere som påvirkningsbuffer mellem intensivt 
dyrkede landbrugsarealer og vandområderne, 
men også fordi naturlige ådale kan fungere 
som spredningskorridorer for vilde planter og 
dyr i kulturlandskabet og bidrage til at sikre 
arternes overlevelse i de våde naturtyper.  
Dis se naturbevarende egenskaber i ådalene 
er historisk formindsket som følge af det 
seneste århundredes omfattende dræning 
og regule ring/udretning af vandløb primært 
med hen  blik på at tilgodese behovet for dyrk
ningsjord. 

Den intensive udnyttelse af ådalene har 
haft en høj pris for natur og vandmiljø. Næ
rings stofbelastningen af søer og kystvande er 
forøget, og den fysiske påvirkning af vand lø
bene er øget. Endvidere er naturtyperne eng 
og mose arealmæssigt reduceret og fragmen
teret i mange små usammenhængende na tur
områder som sine steder vanskeligt tilgodeser 
overlevelsen af plante og dyrearter. 

Grøn Vækst aftalen vil med en omfattende 
palet af tiltag i ådalene genetablere/tilbageføre 
ådalenes naturbeskyttende egenskaber til gavn 

Virkemidler til reduktion af 
næringsstofpåvirkningen af vandområderne

Omfang
Hektar

Effekter
Kvælstof
Tons N

Fosfor
Tons P

Generelle virkemidler 
- Ændring af gødningsnormsystem  1.000

-  Ingen jordbearbejdsning i efteråret 110.000 740 20 

-  Forbud mod pløjning af fodergræsmarker i 
visse perioder

15.000 230  

-  Efterafgrøder i stedet for vintergrønne marker 50.000 690

-  10 m randzoner ca. 50.000 2.560 160 

- Synergi fra andre Grøn Vækst tiltag (ophør/
reduceret vandløbsvedligeholdelse m.fl.)

 700  

Målrettede virkemidler 
- Yderligere efterafgrøder 140.000 1.950  

-  Ådale/vådområder til kvælstoffjernelse 10.000 1.130 

-  Ådale/vådområder til fosforfjernelse 3.000  30 

-  Omsættelige kvælstofkvoter  10.000 

Ialt 19.000 210

Tabel 1. Vandplanernes virkemidler (Grøn Vækst Aftalen) til reduktion af påvirkningen af 
vandområderne med kvælstof og fosfor.

for miljøtilstanden i såvel vandløb, søer og kyst
vande, samt til gavn for den terrestriske natur. 

Ådalsprojekter i vandplanerne
Grøn Vækst aftalen omfatter en lang række 
”ådalsprojekter” til forbedring af tilstanden af 
vand og naturområderne (se boks). Disse ind

satser i ådalene implementeres gennem vand
planerne og kommunale vandhandleplaner.   

Den konkrete vådområdeindsats i de kom
munale vandhandleplaner styres af 23 kom
munale vandoplandsstyregrupper (VOS), 
samt en overordnet national styregruppe med 
repræsentanter for såvel stat som kommuner. 

Figur 2. Oplande med vådområdeindsats. 
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Finansieringen af ”ådalsprojekter” forven
tes primært at ske via statslige midler og mid
ler i EU’s landdistriktprogram.

Kvælstof-fjernelse i vådområder
Der er i vandplanerne forudsat etableret 
10.000 ha vådområder til reduktion af kvæl
stoftilførslen til kystvande, med en gennem
snitlig kvælstoffjernelse på 113 kg N/ha og en 
samlet effekt på 1.132 tons N, svarende til 6 % 
af den samlede kvælstofindsats på 19.000 tons 
N. De kvælstoffjernende vådområder forudsæt
tes etableret nedstrøms søerne (figur 2) for 
at sikre størst mulig omkost nings effektivitet.  
Omkostningerne er i ”Grøn Vækst” opgjort til 
16.201 kr./ha/år (budgetøkonomisk), svarende 
til en omkostningseffektivitet på 144 kr./kg N. 
Den i Grøn Vækst besluttede vådområdeind
sats er i vandplanerne målrettet fjordene. Den 
samlede indsats på 10.000 ha vådområder er 
fordelt i oplan de  ne til de forskellige fjorde 
for holdsmæssigt efter de opgjorte kvælstofind
satsbehov for hver af fjordene, samt under 
hen syntagen til om der er et vådområdepoten

Figur 3. Visualisering (forprojekt) af ådalsprojekt i Odense Å.  

Boks: Grøn Vækst aftalens ”ådals-
projekter” 
• 10.000 ha vådområder nedstrøms 

søer målrettet en reduktion af kvæl-
stofbelastningen af kystvande

• 3.000 ha vådområder oven for søer 
målrettet en reduktion af fosforbe-
lastningen af søer 

• forbedring af de fysiske forhold i 
7.300 km vandløb gennem ophør/
reduceret vedligeholdelse og 
restau rering, med anslået potentiel 
påvirkning af dyrkningsmuligheder-
ne i 30.000 ha ådal.

• ca. 50.000 ha dyrkningsfri, gødnings- 
og sprøjtefri randzoner langs vand-
løb og søer til reduktion af pesticid-
påvirkning samt reduktion af næ-
ringsstoftilførslen til vandområderne. 

tiale til stede i oplandene.  

Fosfor-fjernelse i vådområder (P-ådale)
Der er i vandplanerne forudsat etableret 
3.000 ha vådområder til reduktion af fosfortil
førslen til søer (figur 2), med en gennemsnit
lig fosfor fjernelse på 10 kg P/ha ådal og en 
samlet ef  fekt på 30 tons P, svarende til 7 % 
af den samlede fosforindsats på 210 tons P. 
Omkost ningerne er i ”Grøn Vækst” opgjort til 
5.000 kr./ha/år (budgetøkonomisk), svarende 
til en omkostningseffektivitet på ca. 500 kr/kg 
P reduceret.

Dyrknings-, gødnings- og sprøjtefri randzoner
Grøn Vækst aftalens dyrknings, gødnings 
og sprøjtefri randzoner er tænkt som et 
ge nerelt virkemiddel til reduktion af såvel 
pesticidpåvirkningen af især vandløb, som et 
virkemiddel til begrænsning af næringsstoftil
førslen til vandområderne (bl.a overfladisk 
afstrømmende fosfor). Der forudsættes eta
bleret 10 m randzoner langs vandløb og søer 
omfatten de 53.400 ha dyrkningsjord uden 

for den lovpligtige 2 m bræmme. Endvidere 
forudsættes en kvælstofeffekt på gennemsnit
lig 50 kg N/ha (udvaskning) svarende til en 
reduceret udledning på 2.561 tons kvælstof 
(13 % af samlet indsats). Fosforeffekten reg
nes til gennemsnitlig 3 kg P/ha, svarende til 
en reduktion i udledningen på 160 tons P/år 
(76 % af samlet fosforindsats).

Reduktion af fysisk påvirkning af vandløb
Vandplanerne forudsætter en forbedring af de 
fysiske forhold i op til 7.300 km vandløb gen
nem ophør/reduceret vedligeholdelse samt 
restaurering. Endvidere genåbnes en række 
rørlagte vandløb og der skabes faunapassage 
på en række lokaliteter hvor der i dag er 
spærringer. Det er vurderet at denne indsats 
potentielt vil forringe dyrkningsmulighederne 
i 30.000 ha ådal som følge af at nuværende 
omdriftsarealer kan blive mere vandlidende 
og hyppigere oversvømmet. Det vurderes 
endvidere at denne indsats også vil have en 
synergieffekt i form af reduceret kvælstofaf
strømning  på landsplan af størrelsesordenen 
700 tons N. Udgifterne til ophør/reduceret 
vandløbsvedligeholdelse er opgjort til gen
nem snitligt 7.123 kr./km/år fraregnet de 
re ducerede omkostninger til vandløbsvedlige
holdelse. Udgifterne til restaurering, samt 
til genåbning af vandløb varierer med stør
relsen af vandløbene inden for et spænd på 
skønsmæs sigt 0,01  2 mio. kr./km/år.  

 
Referencer: 
www.blst.dk

Harley Bundgård Madsen (habma@ode.mim.dk) er kon

torchef i By og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Odense.

stig eggert Pedersen (stepe@ode.mim.dk) er chefkonsu

lent i By og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Odense.




