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Hvor forsvinder Kvælstof hen?
Den altdominerende kilde til kvælstof i 
vand miljøet er udvaskninger fra landbrugs
arealerne. Landbrugserhvervets overskud af 
kvælstof har som gennemsnit for perioden 
19902008 været omkring 364.000 t N, hvoraf 
204.000 t N er udvasket fra rodzonen under 
de dyrkede marker mod grundvand, dræn og 
vandløb. Hertil kommer en mindre kvælstof
udvaskning fra udyrkede arealer på ca. 8.000 
t N. Dermed har den samlede gennemsnitlige 
årlige kvælstofudvaskning været omkring 
212.000 t N. Kun 67.000 t N af dette kvælstof 
er dog  som gennemsnit for perioden  nået 
frem til fjorde og øvrige kystnære vande. Der 
er med andre ord ’forsvundet’ 68% af det 
udvaskede kvælstof på vandets vej fra ’jord
tilfjord’, /1/. 

Der har siden 1990 været et markant fald i 
såvel landbrugserhvervets kvælstofoverskud 
som i den klimanormaliserede samlede kvæl
stofudvaskning. Det har også medført et fald 
(38 %) i den klimanormaliserede tilførsel af 
kvælstof fra diffuse kilder til de marine vande 
/2/. Kvælstofreduktionen fra ’jordtilfjord har 
gennem perioden varieret fra 5974 % (se 
figur 1).

Men hvor forsvinder alt det kvælstof nu 
hen? I /1/ er det nylig forsøgt at identificere 
de væsentligste tabsprocesser samt at kvantifi
cere disse (Tabel 1). I det ferske overfla de
vand er der således anslået en samlet kvæl

stofreduktion på 24.000 tons N/år som 
gen nemsnit for perioden 19902008. Da kvæl
stoftilførsen fra diffuse kilder til fjorde og 
kyst nære farvande er målt og beregnet til 
67.000 t N må resten af det ’forsvundne’ kvæl
stof (121.000 t N) antages at være reduceret i 
grundvandet. 

Kvælstofreduktionen i det ferske overfla de
vand udgøres altovervejende af en reduktion 
i søer (8.400 t N/år) og i vandløb (15.100 t N/
år). Kvælstofreduktion ved oversvømmelser i 
ådale og ved reduktion i retablerede vådom
råder udgør – som gennemsnit for perioden  
kun en mindre post (300 t N/år). Det be mær
kes her, at den anførte reduktion i 

reta blerede vådområder ikke omfatter reduk
tion i retablerede søer gennem perioden. 
Denne post er medregnet i den samlede 
anslåede reduktion i søer. Reduktionen i reta
blerede vådområder har udviklet sig gennem 
perioden siden 1990, og ses på seneste ak
tuelt tilgængelige tal kan det anslås, at der 
samlet for alle retablerede vådområder – in
klu sive søer – i 2010 har været en årlig kvæl
stofreduktion på mellem 2000 og 2600 t N/år 
hvis man skønner ud fra de beregnede tal fra 
DMU’s overvågningsrapport af Vandmiljøplan 
2 vådområder /4/.

For de metoder og antagelser, der ligger 
bag de anførte estimater for kvælstofreduktio
nen i overfladevand henvises til /1/. Dog kan 
her bemærkes, at de beregnede kvælstofre
duktioner i større søer er modelberegnet for 
godt 600 større danske søer og vurderes at 
være relativt sikkert bestemt. For øvrige tabs
poster er der generelt antaget arealspecifikke 
reduktionsrater med niveauer, der er baseret 
på fundne værdier i danske vandområder og/
eller gennemsnitlige rater fundet ved littera
turstudier. Den anførte reduktion i vandløb er 
således beregnet ved anvendelse af sådanne 
gennemsnitlige ’litteratur’værdier og esti me
rede arealer af danske vandløb. I sagens natur 
vil der derfor være en ganske betydelig usik
kerhed knyttet til de anslåede reduktioner i 
vandløb. De enkelte tabsposters størrelse 
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Tabel 1. Nøgletal for kilder, transport og reduktion af kvælstof, 1990-2008. Efter /1/.

1000 t N/år 

Udvaskning dyrket areal 204

Udvaskning udyrket areal 8

Samlet N-udvaskning 212 212

Reduktion i grundvand 121
Brutto udledt til vandløb, diffuse kilder 91

Reduktion, små søer 0,6

Reduktion, store søer 7,8

Reduktion skovvandløb og små vandløb 6,3

Reduktion, vandløb (> 2m) 8,8

Retablerede vådområder 0,1

Reduktion , oversvømmelse i ådale 0,2

Reduktion i fersk overfladevand 23,7 24
Tilførsel til marine vande, diffuse kilder  67

 + Spildevand 7,6

 + Spildevand, direkte til havs 2,8

Total tilførsel til marint vand 77
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som de er anført i tabellen skal således be
tragtes som et – usikkert  første lands dæk
kende bud på størrelsesordenen af kvælstof
reduktionen og dens fordeling på de enkelte 
tabsposter. 

Hvor meget kvælstof fjernes i  
ådalene?
En af årsagerne til, at kvælstofreduktionen i 
grundvand kan beregnes til 121.000 tons N 
(Tabel 1) er, at kvælstofreduktionen i ådale 
og andre vandløbsnære arealer, der gennem
strømmes af grundvand, ikke opgøres sær
skilt, men indgår som en post i grundvandet. 
Ådalenes andel i kvælstofreduktionen er 
svær at estimere, men den kan godt være 
betydelig. Studier af danske ådale viser, at 
den relative kvælstoffjernelse næsten altid 
er meget høj dvs. nær 100 %, hvad enten 
kvælstofbelastningen er høj eller lav (Tabel 
2). Forskellen i absolut mængde kvælstof, der 
kan fjernes, er næsten udelukkende koblet 
til landbrugsintensiteten i oplandet, jo mere 
intensivt jo højere kvælstofudvaskning og 
dermed også højere kvælstoffjernelse. De 
to ådale i tabel 2 med lille kvælstoffjernelse 
trods intensivt landbrugsopland, Stevns 
Å og Gjern Å ved Sminge Vad, har meget 
begrænset grundvandsgennemstrømning. 
Det er fordi drænene fra Stevnsoplandet 
udmunder direkte i åen og derved bypasser 
vandet ådalsmagasinet. Ved Sminge Vad lige 
før Gjern å udmunder i Gudenåen domineres 
de hydrologiske forhold af overfladevand, og 
oversvømmelse af de vandløbsnære arealer er 
det fremherskende samspil mellem ådal og å.

Overrisling af engarealer med drænvand er 
undersøgt i en række tilfælde, og kvælstoffjer
nelsen ligger i intervallet 32  99 %, med 

højeste fjernelse når vandet fuldkommen infil
treres i jorden (Tabel 3). Mest interessant er 
undersøgelsen ved Storåen, fordi den foregik 
over en periode på 14 år, og resultaterne viser 
en vedvarende høj kvælstoffjernelse på i gen
nemsnit ca. 200 kg N ha/år for perioden 1997
2005 /3/. 

Ved implementeringen af Vandmiljøplan 2 
blev det på baggrund af ovennævnte forsk
ningsresultater estimeret at genetablering af 
16000 ha vådområder  inklusive lavvandede 
søer ville fjerne 5600 tons N eller i gennemsnit 
350 kg N ha/år. Hvordan er det så gået? Man 
må konstatere, at man endnu ikke er nået op 
på 16000 ha genetablerede vådområder, men 
skønsmæssigt ligger tallet omkring 10000 ha, 
og nye projekter kommer stadig til da vådom
rådeindsatsen er fortsat under Vandmiljøplan 
3 og den forsætter også under Grøn Vækst. 

Kvælstoffjernelsen, i de 477 ha vådområde 
der er blevet overvåget, er opgjort til 99,5 tons 

N /4/ og det svarer til 208 kg N/ha/år (tabel 
4). Der kan konstateres betydelige forskelle 
arealerne imellem. To arealer har en kvælstof
fjernelse der ligger langt under 200 kg N/ha/
år, nemlig Kabbel og Egebjerg Enge med hen
holdsvis 39 og 53 kg N/ha/år. Ved Kabbel Ho
vedgård er vand og stofbalancen meget 
usikker og kvælstoffjernelsen kan meget vel 
være højere. Ved Egebjerg Enge kan kvælstof
fjernelsen forbedres ved at gøre oversvøm
melserne mere naturlige blot ved at man fjer
ner sikringsdiget langs vandløbet. Et enkelt 
område – Ulleruplund 170 kg N/ha/år  ligger 
under den beregnede værdi på 210 kg N/ha/
år. To områder: Horne Mølleå (meget få må
linger derfor usikker) og Lindkær viser over
ensstemmelse mellem beregnet og målt kvæl
stoffjernelse, og det ene område har 
po  ten tiale til at fjerne mere kvælstof end be
regnet. Snaremose ”Sø” og Karlsmosen viser 
større kvælstoffjernelse end beregnet, og spe
cielt den længerevarende monitering af Sna
remose har vist, at området fungerer stabilt. 
Man ville have fået betydelig bedre informa
tion såfremt overvågningen af vådområderne 
havde fortsat i nogle år, bl.a. fordi man ville 
have fået mere sikre stofbalanceopgørelser, 
mere viden om hvordan kvælstoffjernelsen 
foregår i de forskellige typer af vådområder, 
og ikke mindst hvordan vådområderne reage
rer under skiftende klimatiske forhold. Det 
må heller ikke glemmes, at det kræver tid for 
de genetablerede vådområder at komme i 
bio logisk ligevægt, og det har formodentligt 
indflydelse på kvælstofomsætningen. 

Perspektivering
I Grøn Vækst er det planen at genetablere 
10.000 ha vådområder og dette tiltag skal 
sammen med udlæggelse af randzoner og 
etable ring af efterafgrøder kunne fjerne 

Kvælstoffilter
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Tabel 2. Kvælstoffjernelse i ådale, der gennemstrømmes af grundvand. 

Lokalitet kg NO3-N   ha/år %
Stevns å, eng 57 97

Rabis bæk, eng 398 56

Gjern å systemet (A, B, C, D, E):

A, Voldby bæk, eng 1992  
1993 
1994

326
340
119

59
65
68

B, Voldby bæk, mose (1993) 2100 97

B, Voldby bæk, mose (5 års målinger) 1079 97

C, Søby Vad, eng (5 års målinger) 541 96

D, Søby Vad, eng (5 års målinger) 398 97

E, Sminge Vad, eng 10.4 100

Brede å, enge (63 ha) 1996 92 71

Brede å, enge (94 ha) 2000 108 96

Gudenåens Kilder, enge (57 ha) 8.4 57

Figur 1.  Udvikling i dansk landbrugs kvælstofoverskud, klimanormaliseret N-udvaskning 
(dyrkede + udyrkede arealer) og klimanormaliseret kvælstoftilførsel fra diffuse kilder til kyst-
områderne. Kvælstofreduktionen er beregnet som (N-udvaskning - N-transport(diffus)*100/
N-udvaskning).



66 • Vand & Jord

6.300 tons kvælstof. Hvor meget kvælstof 
kan de nye vådområder fjerne? Opskaleres 
resultaterne fra overvågningen af Vandmiljøp
lan 2 vådområder inklusive de genetablerede 
søer /4/  dvs. 477 ha vådområder og 1676 
ha lavvandede søer  vil disse meget præcist 
fjerne 200 kg N/ha/år, og det vil give 2.000 
tons N i alt. Det bør bemærkes, at en strat
egisk og målrettet indsats ved udpegningen 
af nye vådområder, er nødvendig. Vådområ
derne skal ligge i landbrugsoplande med høj 
kvælstofudvaskning ellers vil der ikke blive 
tilført nok kvælstof til vådområderne. 

Siden Vandmiljøplan 2 har der ikke været 
forsket og moniteret i nyanlagte vådområder. 
Man har altså ikke opdateret den nødvendige 
viden om, hvorledes disse nyanlagte vådområ

der fungerer over en længere årrække  ingen 
tidsserier af kvælstoffjernelsen  man ved ikke 
om vådområderne altid er anlagt helt opti
malt, man har ikke detaljeret kendskab til 
hvorledes andre næringsstoffer influerer på 
kvælstoffjernelsen, og man ved ikke, hvor le
des de biologiske forhold udvikler sig  og det 
til trods for at man investeret mange millioner 
i vådområdeindsatsen. Man må håbe, at pen
gene er givet godt ud. 

Opgørelserne af kvælstoffjernelsen i store 
og små vandløb er meget usikre, og også her 
kunne der med fordel laves en målrettet ind
sats for at få forbedret estimeringen af disse 
to poster samt undersøgt de forhold som 
regu lerer dem.
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Kvælstoffilter

Tabel 3. Kvælstoffjernelse på engarealer, der overrisles med drænvand. Den procentuelle 
kvælstoffjernelse er i forhold til belastningen. Det er skønsmæssigt angivet hvor mange 
dage om året, at drænene løber. 

Kvælstoffjernelse
kg NO3-N ha/år

Kvælstoffjernelse
%

Funktion
dage pr. år

Glumsø, rørskov  520-2725 65-54  270

Stevns Å, eng  350 99  120

Syv Bæk, eng  300 72  200

Stor å, genskabt 
eng 1990-2005

 200 32  270   

Tabel 4. Kvælstoffjernelse fra den etårige overvågning af Vandmiljøplan 2 vådområder. Der 
er endvidere angivet bidraget fra ændret arealanvendelse samt den beregnede kvælstoffjer-
nelse fra forprojektet.

Projektområde
Målt 

N-fjernelse  
kg N ha/år

Ændr. areal-
anv.  

kg N ha/år

Målt + ænd 
areal-anv.  
kg N ha/år

Beregnet N  
kg N ha/år

Egebjerg enge 53 - 53 200

Hellegård å ! - ! 280

Kappel 14 25 39 140

Geddebækken 90 35 125 215

Horne Mølleå 220 35 255 200

Karlsmosen 337 35 372 270

Lindkær 191 35 226 235

Snaremose 
”Sø”

256 35 291 200

Frisvad M.bæk (op til 95) (279)! 279

Ulleruplund 133 37 170 210

Gammelby 
Bæk

83 22 105 343

Nagbøl Å 163 24 187 300

Hjarup Bæk 170 30 200 475




