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• Hvor stor er brinkerosionens betydning for 
fosfortab til vandsystemerne?

• Hvor gode er restaurerede vandløb og 
ådale til at tilbageholde fosfor?  

Baggrund
Fra kilde til hav strømmer vandet og på dets 
vej gennem bække og åer eroderer vandet 
i brinkerne og løsriver sediment, organisk 
stof og fosfor (figur 1). En del af det grove 
materiale bliver tilbageholdt i selve vandløbet 
og her anvendt i opbygningen af nye brinker. 
En anden del går i transport ved bunden og i 
selve vandfasen, som suspenderet stof, med 
dets indhold af fosfor bundet til især jern
forbindelser. 

Længere nedstrøms i vandløbet bliver 
vand løbet større og her vil der under natur
li ge forhold ske midlertidige oversvømmelser 
af ådalene hvorved dele af det eroderede se
di ment og fosfor igen deponeres, som sand 
og næringsrigt slam. Vandsystemet er i en dy
namisk ligevægt hvor der hele tiden sker en 
mindre eksport af materiale mod havet. 

I tiden med hoved og detailafvandinger 
hvor vandløb blev udrettet blev den naturlige 
ligevægt og dynamik sat ud af kraft ved efter 
udretninger at beskytte de nye stejle brinker 
med faskiner og ved gennem uddybninger af 
profilet, at sikre mod oversvømmelser af 
ådalene.

I de sidste 40 år er denne udvikling vendt. 
Hovedafvandinger er stoppet og i stedet er 
der gennemført tusinder af projekter over det 
ganske land med genskabelse af vandløbets 
naturlige fysiske forhold. En del projekter har 
gendannet den naturlige dynamiske ligevægt 
ved genslyngninger af vandløb og samtidig 
tilladt de periodevise oversvømmelser af en
gene.

Et større VMPIII forskningsprojekt kaldet 

BUFFALOP (BUFFering Agriculturel Loss of 
P) har i de sidste 3 år forsket i de dynamiske 
processer i vandløb relateret til erosion og 
sedimentation, med fokus på at besvare 
spørgsmål som:

Fosfor i åer og dale: Kilde eller filter?
Fosfor fra brinkerosion, betydning af randzoner og vigtigheden af 

fosforådale er emner som har været til diskussion i forbindelse med 

Vandmiljøplan III, Grøn Vækst og nu de nye Vandplaner. Vi har i et 

forskningsprojekt igennem tre år studeret de tre processer i et helt 

vandsystem – Odense Å – og har nye resultater, der kan guide i den 

nye management af vandområder.
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Figur 1: Konceptuel figur over fosfor erosion og sedimentation fra udspring til udmunding i 
et vandløbssystem.
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Kilde eller filter?

Hvor kommer fosfor fra?
I forarbejdet til VMP III blev der gennemført 
en beregning af de enkelte tabsposter for 
fosfor til overfladevand (Poulsen & Rubæk, 
2005). Udredningen viste, at brinkerosion 
potentielt var den største tabspost i det natio
na le fosforregnskab. Udredningen var baseret 
på den foreliggende viden og mange af de 
op gjorte tabsposter var baseret på begrænset 
viden.

Siden da er der udviklet et nyt modelværk
tøj til nationale opgørelser af næringsstofud
ledningerne til havet /1/. I den nye nationale 
opgørelse er både brutto udledningen af fos
for, tilbageholdelsen af fosfor i vandsyste
merne og netto udledningen til havet opgjort 
for perioden 19902008 (tabel 1).

De dyrkningsbetingede tabsposter for total 
fosfor, i alt 4401180 tons P pr. år, er opgjort 
på det foreliggende vidensgrundlag fra 2003. 
Bidraget fra brinkerosion ses af tabel 1 at 
være meget stort og udgøre ca. 50 % af det 
dyrkningsbetingede fosfortab, mens fosfortab 
fra drænede jorder er en anden stor tabspost. 
De nyeste beregninger af fosforudledningen 
til overfladevand med DKNP modellen /1/ 
viser, at den årlige gennemsnitlige udledning 
i årene 19902008 ligger på ca. 1800 tons P 
(tabel 1). Fratrækkes herfra et beregnet bag
grundsbidrag, er dyrkningsbidraget som gen
nemsnit i perioden på 1061 tons P. Det er 
altså i den øvre ende af det estimat af dyrk
ningsbidraget som fremkom ved VMPIII 
udredningen, som er nævnt ovenfor /2/. Fos
fortilbageholdelsen i søer og vådområder er 
også beregnet for hele landet, og det ses, at 
den er meget  specielt i vådområder, hvor 
den kun er på 15 tons P pr. år (tabel 1). De 
nationale opgørelser af fosfor tilbageholdel
sen er meget usikre. Det skyldes både mang
lende kortlægning af vådområders udstræk
ning og viden om forholdene i de enkelte 
vandområder da der både i søer og vådområ
der foregår komplekse biogeokemiske pro

ces ser så der både kan tilbageholdes og fri
gives fosfor (se anden artikel af Kronvang et 
al. i dette nummer). 

Vandløbsbrinker som fosforkilde
Et måleprogram for brinkerosion i Odense 
Å blev igangsat i efteråret 2006 hvor ca. 
3000 erosionspinde blev opsat i 180 felter 
på 36 strækninger af 100 m (se boks 1 og 
2). Siden da er erosionens omfang blevet 
målt hver forår – så der nu er data fra tre år. 
Brinkerosionen er mindst hvis randzonen er 
bevokset med naturlig vegetation af træer, 
idet omfanget af erosionen her, statistisk 
set er signifikant mindre end ved græs og 
urtevegetation i randzonen (figur 2). Der kan 
ikke konstateres signifikant forskel i erosion 
mellem vandløb af forskellige størrelser eller 
forskel i erosion hvis randzonen er smal eller 
bred (tabel 2).

En del af det sediment som løsrives ved 
erosionen af brinkerne sedimenterer igen i 
vandløbet. En proces som også er blevet op
gjort ved målinger med erosionspindene, da 
nogle pinde vil vise at der er sket en depone
ring af sediment. Forskellen mellem den 
målte brinkerosion og sedimentationen kan 
derfor betragtes som den andel der netto den 
vinter indgår i eksporten af fosfor ud fra op
landet. 

Brutto erosionen og netto eksporten af 
sediment og fosfor er vist i tabel 3 for de tre 
forskellige størrelser af vandløb i Odense Å 
systemet. Der er tale om nettoeksport fra alle 
størrelser af vandløb  dog stiger eksporten 
med størrelsen af vandløb. I tallene figurerer 
kun målinger af det løbende slid i form af pin

erosionen – ikke opgørelser af brinkernes 
kollaps. I de små vandløb kan dette bidrag 
potentielt være større end pinmålingerne 
viser, da der kan gå flere år før en brink er un
dermineret så meget, at den kollapser. Det 
skyldes brinkens mindre udstrækning og at 
vegetationen med rødder bedre vil kunne 
holde på brinkmaterialet. 

Fosforindholdet i brinker og den nære 
vandløbsbræmme er højt i Odense Å systemet 
(se Heckrath et al., dette nummer). Derfor vil 
der også falde meget fosfor ud i vandløbet 
med brinkmaterialet. En opgørelse af brutto 
og netto fosforleveringen for de tre måleår til 
Odense Å opstrøms Kratholm er vist i tabel 4. 
Der er konstateret et stort input af fosfor fra 
brinkerosionen på 8,510,2 tons P pr. år, men 
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Figur 2: Brinkerosionens omfang ved rand-
zoner med og uden naturlig træ vegetation. 
*: Statistisk signifikant forskel (P<0,05).

Tabel 1. Oversigt over skønnede tabsposter for total fosfor fra landbrugsarealer til over-
fladevand i forbindelse med forarbejdet til VMPIII (Poulsen og Rubæk, 2005), samt den 
målte og modelberegnede diffuse fosforudledning, baggrundsbidraget og det resulterende 
dyrkningsbidrag fra land til vandløb, samt tilbageholdelsen i søer og vådområder. Alle målte 
og modelberegnede tal er gennemsnit for perioden 1990-2008 o for hele landet.

Tabsposter – total fosfor hele landet Total fosfor
(tons P pr. år)

Vanderosion – total P 7-25

Vinderosion 5-15

Brinkerosion 275-645

Dræn –alle jordtyper 65-405

Øvre grundvand 80

Sum af tabsposter 440-1180

Fosforudledning – diffuse kilder 1822

Baggrundsbidrag 761

Dyrkningsbidrag 1061

Tilbageholdelsen af fosfor i søer 145

Tilbageholdelsen af fosfor i vådområder 15
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Figur 3: Fosforformer i suspenderet stof i 
transport i Odense Å på forskellige årstider.
Numre på 2-aksen betyder: 1: Let adsorbe-
ret P, 2: Jernbundet P, 3 NaOH-opløseligt 
organisk P, 4: Aluminiumbundet P,  5: 
Humus-P, 6: Caliumbundet P, 7: Svært ned-
brydeligt organisk P.



52 • Vand & Jord

det er ikke alt fosfor som netto eksporteres 
ud af vandsystemet, idet noget af det løsrevne 
sediment med fosfor enten ikke skylles ud el
ler gendeponeres længere nedstrøms i brink
zonen og bunden af vandløbet. Netto ekspor
ten er størst efter den våde vinter 2006/2007, 
mens eksporten er mindst efter den tørre vin
ter 2008/2009 (tabel 4). Klima forhold har 
således større betydning for sedimentation 
end erosionsprocesser og dermed for den re
sulterende netto eksport af eroderet materi
ale med dets indhold af partikulært fosfor.  

Ved målestationen, Kratholm, i Odense Å 
er transporten af total fosfor blevet opgjort 
for de tre hydrologiske år 2006/07 til 
2008/2009 (oktober til september) for at 
kunne vurdere betydningen af brinkerosion 
som fosforkilde. I de tre måleår udgør bid

raget fra brinkerosion 1719 %, 1720 % og 17
25 % af den årlige total fosfor eksport fra 
Odense Å’s opland ved Kratholm målestatio

nen. Fratrækkes punktkilder og baggrundsta
bet fra oplandet i Odense Å stiger brinkero
sionens andel af dyrkningsbidraget til 2325 

Tabel 2: Gennemsnitlig årlig brinkerosion for perioden 2006-2009 ved forskellige kombina-
tioner af vandløb og randzoner.

Type af vandløbsstrækning Brinkerosion
mm/år

1. og 2. ordens vandløb 17

2. og 3. ordens vandløb 21

5. ordens vandløb 21

Kanaliserede vandløb 19

Naturlige vandløb 21

Vandløb med smal randzone (< 2 m) 17

Vandløb med bred randzone (> 10 m) 20

Vandløb med træer og buske i randzone 16

Vandløb med græs og urte vegetation i randzone 24

Kilde eller filter?
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%, 2833 % og 5172 % i de tre år. Brinkerosio
nens andel af dyrkningsbidraget i Odense Å er 
altså i samme størrelsesorden som antaget 
ved evalueringen af de nationale tabsposter 
for fosfor hvor bidraget blev anslået til at 
udgøre fra 2560 % (se tabel 1).

Da eksporten af fosfor i eroderet materiale 
fra brinker sker bundet til partikler er det 
rele vant at spørge på hvilken form fosfor er 
bundet. Er det eller kan det overhovedet blive 
tilgængeligt for planterne f.eks. algerne i 
Odense fjord? Vi har analyseret dette på in 
situ udtagne prøver af suspenderet stof ved 
Kratholm målestationen hvor en SubMarie 
prøvetager har været opsat igennem de tre år. 
Fosforformerne i partiklerne er analyseret ved 
sekventiel kemisk ekstraktion, hvor der først 
fjernes let adsorberet P (med vand), så jern
bundet P (ved at reducere jernoxider med 
dithionit i en neutral bikarbonatopløsning), 
dernæst aluminiumbundet P og meget orga
nisk P ved ekstraktion med natriumhydroxid 
(basisk) og endelig calciumbundet P (med 
kold saltsyre) samt den svært nedbrydelige 
organiske rest (ved glødning og syrekogning). 

Tabel 3: Brutto og netto levering af fosfor fra brinkerosion i forskellige størrelser af vandløb i 
Odense Å oplandet.

Figur 4: Sammenhænge mellem oversvøm-
melsens varighed (antal dage) og antallet 
af oversvømmelser i vinterperioden holdt 
op mod den gennemsnitlige deponering af 
fosfor. Resultater er fra en oversvømmet 
engparcel (ca. 100 m transekt vinkelret 
på vandløbet) ved en genslynget del af 
Odense Å. 

 Mobiliseret fosfor P
(tons P)

Netto fosfor eksport
(tons P)

Vandløbs 
orden

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2006-2007 2007-2008 2008-2009

1 og 2 5.3 5.0 5.0 1,0-1,5 0,5-1,0 1,3-1,9

3 og 4 2.4 1.8 2.2 2.0 1,0 0,1-0,3

5 2.6 1.7 1.6 2,6-2,8 2,2 1,0-1,2

Sum 10.2 8.5 8.7 5,6-6,3 3,7-4,2 2,4-3,4

Metoden er især specifik for jernbundet P /3/.
Fosfor i suspenderet stof er på alle årstider 

primært bundet til jernforbindelser med et 
gennemsnit på 59 % (figur 3). Fosfor bundet 
til aluminium oxider og lermineraler udgør i 
gennemsnit 13,5 % og fosfor indbygget i om
sætteligt organisk stof 11,3 %. Løst adsorberet 
P udgør derimod kun en mindre del af total P 
i suspenderet stof (1,7%)og svært nedbry de
ligt organisk bundet P 4,3 %. Jernbundet P og 
let adsorberet P er umiddelbart biotil gæn ge
lige i søer og fjorde. Let adsorberet P frigives 
ved mødet med saltvand mens jernbundet P 
kan sedimentere; men frigives igen fra over
fla desedimentet om sommeren når der er 
dårlige iltforhold. Dette er f. eks. vist i Holck
enhavn Fjord, der har same oplandstype som 
Odense Å /4/.  Også dele af den organiske 
pulje er lettilgængelig for algevækst, så helt 
op til 7080 % af det fosfor som transporteres 
i Odense å med det partikulære stof vil kunne 
blive biotilgængeligt.  

Sedimentation af fosfor i ådale
Udover sedimentation i selve vandløbet sker 
der også en sedimentation ved midlertidige 
oversvømmelser af ådale /5,6/. Ved denne 
proces aflejres sediment og fosfor på engene 
mere eller mindre permanent. Skæbnen af 
det aflejrede fosfor kendes ikke men en del 
af det afsatte fosfor kan efterfølgende blive 
optaget i engvegetationen og en anden del 
kan blive genopløst og genudvasket i det 
tidlige forår. Eksperimenter i laboratoriet har 
vist, at det kun er en mindre del af det afsatte 
fosfor som potentielt kan blive genudvasket 
(<20 %) /6,7/. Formentlig vil den største del 
af det fosfor, som bliver frigivet fra sediment 
være en opløst uorganisk form, der kan blive 
optaget i vegetationen.

Vi har i projektet målt på sedimentationen 
af fosfor langs en genslynget vandløbs og 
ådalsstrækning i Odense Å. Målingerne er 
gennemført i flere transekter vinkelret på åen 
gennem fem vintre siden 2003. Deponeringen 

Kilde eller filter?
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af materiale aftager hurtigt med afstand til åen 
og deponeringen af materiale varierer fra år til 
år med antallet af dage, der har været over
svømmelse i den pågældende vinterperiode 
og/eller antallet af enkelte oversvømmelser 
(Figur 4). En beregning for hele den 78 hek
tar store ådal ved Odense i vinteren 
2004/2005 med forskellige deponerings mod
eller viser, at der blev tilbageholdt mellem 6,3 
og 14,0 tons sediment og 3,314,2 kg P pr. 
hektar ådal (Kronvang et al., 2009). Vinteren 
2004/2005 var tæt på gennemsnittet af de 5 
vintre hvor sedimentation af fosfor er blevet 
målt i ådalen. 

Perspektivering
I vandplanerne er et af virkemidlerne fosfor 
ådale, som skal være med til at nedbringe fos
forudledningen til sårbare vandområder. Den 
nye viden fra forskningsprojektet BUFFALOP 
viser, at udyrkede randzoner med naturlig 
trævegetation kan reducere brinkerosion 
med 3050% i forhold til åbne randzoner 
med græs og urtevegetation. Desuden viser 
vores resultater, at sedimentation er en vigtig 
proces for tilbageholdelse af fosfor  både i 
selve vandløbet og på oversvømmede enge. 
Ved restaurering af vandløb og/eller ophør 
af grødeskæring som begge er elementer i 
vandplanerne vil der umiddelbart eller på 
sigt ske periodevise oversvømmelser af de 
tilliggende engarealer. Sådanne oversvøm
me de enge kan tilbageholde 1030 kg P/ha 
alt afhængig af hvor meget vand der løber 
i vandløbet og hvor i Danmark de ligger. 
En beregning på landsplan viser, at det er 
forsvindende små mængder fosfor der i vore 
dages vandsystemer holdes tilbage i våd
om råder og på oversvømmede engarealer 
(15 tons P/år). Men potentialet er til stede, 
såfremt man giver vandløbene deres naturlige 
dimensioner tilbage og samtidig genetablerer 
de våde enge. Men det kræver tillige at de 
oversvømmede arealer udlægges optimale 
steder i de midterste eller nedre dele af vand
systemerne hvor der er brede engarealer 
langs med vandløbene.

Der er behov for et landsdækkende udpeg
ningsgrundlag, der kan vise hvor der skal og 

Tabel 4. Betydning af brinkerosion som fosforkilde i Odense Å oplandet igennem 3 år.

2006-07 2007-08 2008-09
Tons P

Brutto fosfor mobilisering 16,5 13,8 14,2

Netto fosfor eksport* 5,6-6,3 3,6-4,2 2,4-3,4

Fosfor transport i Odense Å ved Kratholm i 
hydrologiske år (oktober-september)

33,4 21,5 13,9

Brinkerosionens andel af transporten (%) 17-19 17-20 17-25

Brinkerosionens andel af dyrkningsbidraget (%) 23-25 28-33 51-72

*: Beregnet ved anvendelse af en koncentration på henholdsvis 200 og 400 mg P/kg 
sediment for det materiale, der tilbageholdes ved sedimentation i selve vandløbet.

kan laves vådområder og oversvømmede 
area ler. Dette bør ske under hensyntagen til 
andre forhold som hydrologi, biodiversitet, 
drivhusgas emission og fosforlækager. I 
forhold til randzoner viser vores resultater at 
der er et stort potentiale for, at randzonen 
med den rette tilplantning kan medvirke til at 
reducere fosforudledningen til vandområder. 
Samtidig vil træer langs vandløb være en til
pas nings foranstaltning til et ændret klima – 
så det er en winwin situation med beplant
ning af de nye 10 m randzoner. 

Der er også et behov for udvikling af meto
der og modeller til beregning af fosfor depo
neringen og det deponerede fosfor’s videre 
skæbne. Og endelig er der behov for at ef ter
vise effekter af randzoner og retablering af de 
periodevise oversvømmede enge for herigen
nem at kunne dokumentere effekterne og 
ind regne dem i modelleringen af de nationale 
udledninger af næringsstoffer. 
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