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Hvorfor overvåge reetablerede  
vådområder?  
Vådområder er naturens mest komplekse systemer. Virkemiddelsef

fekten på kvælstof er veldokumenteret, mens effekterne på fosforba

lancen er knap så entydige. Artiklen sammenfatter den nuværende 

viden om vådområders effekter på fosforbalancen. Resultaterne de

monstrerer at vi stadig ikke kan kvantificere og forudsige effekten af 

vådområder på fosfor. Overvågning af retablerede vådområder er 

derfor påkrævet og vi giver eksempler på den nyeste forskning på 

området. 
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Vådområders renseevne
Ånære vådområder udgør arealmæssigt ofte 
kun en beskeden del af det samlede vandop
land, men på trods af dette har de ånære 
vådområder en meget betydelig funktion som 
landskabets nyre, hvor landbrugets nærings
stof fer omsættes eller tilbageholdes i det re
doxaktive ådalssediment. Ånære våd områders 
naturlige renseevne kan dermed bidrage til 
at sikre at landbrug, natur og vand miljø kan 
forenes. Reetablerede vådområders positive 
effekt i forhold til at reducere kvælstofbelast
ning er utvetydig og veldokumenteret /1/. 
Anderledes usikkert forholder det sig imid
lertid med vådområders effekt i forhold til 
fosfor, hvor der i den internationale litteratur 
er mange eksempler på at reetablering af våd
områder kan have både positive og negative 
effekter på fosforbalancen /2/. At virkemiddel
seffekten på fosforbalancen ikke er entydig 
er ikke overraskende, da fosfor ind går i man
 ge puljer og fluxe (Figur 1). Man ge ånære 
lavbundsarealer har som følge af fosforop
hob ning i sedimentet en risiko for intern fos
forfrigivelse når vådområder reetableres /3/. 
Samtidig kan nedstrøms liggende vådområder 
der periodisk oversvømmes af vandløbsvand 
tilbageholde betydelige mængder partikulært 
fosfor ved deposition /4/. Nettoresultatet af
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Figur 1. Principskitse af fosforpuljer og fluxe der påvirker fosforbalancen ved reetablering af 
vådområder. 

hænger følgelig af størrelsesforholdet mellem 
fosfortilbageholdelse og fosforfrigivelse, og 
her har en lang række forhold som beskrevet 
tidligere i dette nummer afgørende betydning 
for størrelsen af disse puljer /3, 4/. Som det 
umiddelbart ses af figur 1 udgør fosfortilbage
holdelsen ved sedimentation pr. hektar overs
vømmet areal (10100 kg P /ha) kvantitativt en 
meget betydelig post set i forhold til den areal
baserede estimerede risiko for fosforfrigivelse 
(025 kg P/ha). Ved opgørelse af den samlede 
fosformassebalance for en ådal kan det således 
være meget afgørende, hvor stor en andel af 
det samlede reetablerede vådområdeareal der 
rent faktisk oversvømmes med vandløbsvand 
/4/. 

Virkemiddelseffekter kan opgøres på ådals
niveau fra kilde til udløb hvor de store over
svømmede engflader med fosfor sedimenta
tion oftest ligger nedstrøms i vandsystemet. 
Hvis et enkelt vådområde retableres med det 
formål at beskytte en nedstrøms liggende sø 
er det afgørende at have kendskab til den mu
lige fosfor effekt af det retablerede vådom
råde, både ved førundersøgelser og efterføl
gende overvågning. Der vil måske i mange 
tilfælde ikke forekomme oversvømmelser og 
deposition af fosfor med sedimentet, og fos
forfrigivelse fra sedimentet kan derfor bevirke 
en netto fosforfrigivelse fra vådområdet. Høst 
af biomasse kan fjerne i størrelsesorden 1015 
kg P/ha, men da planters primære 
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næringsstof optagelse foregår i sommer halv
året mens udvaskningen foregår i vinterhalv
året, er det meget usikkert om høst af bio
masse rent faktisk kan reducere risikoen for 
en netto frigivelse af fosfor. 

Vurdering af virkemiddelseffekten ved 
reetablering af vådområder bør omfatte en 
samlet kvantitativ vurdering af de mekanis
mer der bidrager til enten tilbageholdelse el
ler frigivelse af fosfor samt omsætning af kvæl
stof. Spørgsmålet er om vi har tilstrækkeligt 
kendskab til vådområdeprocesser og deres 
evne til at omsætte og tilbageholde nærings
stoffer? I forbindelse med VMPII vådområde 
genopretningen blev der søsat et overvåg
ningsprogram som skulle besvare dette. Der 
er som opfølgning på mange vådområdepro
jekter derfor gennemført en 1 årig overvåg
ning efter projekternes afslutning /1/. I det 

følgende vil vi vurdere på de anvendte meto
der og resultater, samt diskutere eventuelle 
nye tiltag og behov for overvågning. 

VMPII overvågning
Resultaterne fra overvågningen af 9 vådområ
der etableret under Vandmiljøplan 2 (VMP II) 
viser, at 67 af de reetablerede vådområder 
har en nettotilbageholdelse, mens 23 har en 
nettofrigivelse af fosfor  (Tabel 1). Af de våd
områder der har en nettofrigivelse af fosfor, 
ses  at 2 af de 3 områder  kun overrisles med 
drænvand . Vådområder der oversvømmes 
med vandløbsvand har derimod ofte en 
nettotilbageholdelse af fosfor, da mængden 
af fosfor der kan deponeres i vådområdet 
under oversvømmelser ofte er så betydelig 
at den overskygger en eventuel frigivelse af 
opløst fosfat fra den tidligere landbrugsjord 

(Figur 1). En reduktion i risikoen for fosfortab 
ved reetablering af vådområder på landbrugs
jord med betydelige fosforpuljer kunne opnås 
hvis overjorden, f.eks. svarende til dybden af 
pløjelaget, fjernes forud for reetablering af 
våd  områder  /5/. Der er konstateret tilsvar
ende resultater ved retablering af søer, hvor 
4 ud af 10 retablerede søer har viser en netto
frigivelse af fosfor (Tabel 2). Fosforfrigivelsen 
kan dels skyldes fosforfrigivelse fra vegetatio
nen i det første år efter reetableringen , og 
dels en frigivelse af jordens jernbundne 
fos for /3/. Et 1årigt overvågningsprogram 
af reetablerede vådområder er derfor langt 
fra tilstrækkeligt til at belyse dynamikken 
og effekten af reetablerede vådområder på 
længere sigt. 
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Lyngbygaards Å før og efter restaureringen med de opsatte målestationer der indrammer vådområdet. I alt 4 synkron-
målinger blev gennemført af vandføring og 32 prøvetagninger for analyse af kvælstof og fosfor koncentrationen i 
perioden december 2007- november 2008. Døgnmiddel vandføring ved de 3 stationer er beregnet ud fra Q-Q 
relationer til hydrometri station ved Årslev. Månedstransporten af kvælstof og fosfor er beregnet ved lineær inter-
polation mellem de målte koncentrationer multipliceret med døgnmiddelvandføringen. Der er indhentet data fra afløb 
fra Galten renseanlæg (132 analyser) og næringsstoftab fra det direkte umålte opland er model beregnet.

Tabel 1. Overvågningsresultater af fosforbalancen for reetablerede VMP II vådområder. 
Negative værdier er netto-friveilse og positive en netto-tilbageholdelse af P i vådområdet.

VMP II Vådområde 
lokalitet

P tilbageholdelse

kg P ha-1 år-1 %
Ulleruplund, overrislet engområde -0,43 -96

Gammelby Bæk, overrislet og 
oversvømmet mose og eng (usikker calc)

-0,4 - 20 -7 - 75

Egebjerg Enge, oversvømmet eng/mose 0,13 6

Karlsmosen, overrislet og oversvømmet 
mose og eng 

8,1 – 9,0 53-60

Snaremose, overrislet eng og mose 2,6 18

Lindkær, overrislet eng og moseområde -0,5 -11

Geddebækken, overrislet eng og mose 0,5 21

Nagbøl Å, remeandreret, overrislet og 
oversvømmet

0,9 11

Hjarup Bæk, remeandreret, overrislet og 
oversvømmet

12 42

Figur 2: Q-Q sammenhænge mellem de 
opsatte målestationer i Lyngbygaards Å til 
bestemmelse af stofbalancer og den ned-
strøms hydrometristation ved Årslev.
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Det bør understreges at overvågningen af 
vådområderne under VMP II primært var mål
rettet mod kvælstof, og at et mere præcist 
prø vetagningsprogram rettet mod fosfor ville 
have været ønskeligt. Det ville dog også have 
været ganske bekosteligt, fordi det ville have 
krævet hyppigere prøvetagning  dvs. helt op 
til daglig prøvetagning  samt måling af sedi
mentation for at få den partikulære fosfors 
skæbne bedre belyst. Målinger af fosforba lan
cer i forskellige ’naturlige’ vådområder som 
modtager en stor nitratbelastning fra det 
tilstødende opland fremgår af tabel 3. Det 
viser sig, at på grund af den store nitratbe
lastning og denitrifikation med omsætning af 
organisk kulstof i det iltfrie miljø i vådområ
det sker der i mange tilfælde en netto frigi
velse af fosfat. Så en alt for stor nitratbelast
ning af naturlige og retablerede vådområder 
kan være kritisk i forhold til risikoen for fos
forfrigivelse. 

Et case studie  Lyngbygaards Å
Lyngbygaards Å genopretningen er et VMPII 
vådområde projekt som blev igangsat i ef ter
året 2007 med genslyngning af en ca. 2,5 km 
udrettet og kanaliseret strækning af vandlø
bet, samt sløjfning af en pumpestation (Boks 
1). Hovedformålet med projektet var at fjerne 
kvælstof i de nydannede vådområder og over
svømmede enge, samt at forbedre de fysiske 
forhold i vandløbet. 

Projektet blev overvåget fra starten ved op
sætning af et antal målestationer i projektom
rådet til udtagning af punktmålinger med 
hen blik på at kunne opstille en vand og stof
balance for det nye opstrøms vådområde på 
40 hektar (se boks 1). Denne metode er den 
normalt anvendte til overvågning af retable

rede vådområder under VMPII  /1/. I Lyngbyg
aards Å gennemførte vi som en del af et forsk
ningsprojekt et hyppigere måleprogram end 
den sædvanlige med ugentlig prøvetagning i 
vinterperioden og månedlig i sommerperio
den. I alt er der udtaget 32 vandprøver gen
nem året.

Vandbalancen blev opstillet på baggrund af 
synkronmålinger af vandføring ved de 3 må
lestationer, som blev relateret til en ned
strøms hydrometri station ved Årslev (figur 

2). Stofbalancerne blev beregnet ved at fra
trække bidrag fra opstrøms station, tilløb, ren
seanlæg og direkte opland fra nedstrøms må
lestation (tabel 1). På årsbasis blev der 
til bageholdt 7820 kg nitrateN svarende til 195 
kg N/ha vådområde (tabel 4). Tilsvarende blev 
der netto frigivet 63 kg fosfor svarende til 1,58 
kg P pr. hektar vådområde (tabel 4). 

Den månedlige omsætning af nitrat er vist i 
figur 3. Som forventet sker der en fjernelse af 
nitratkvælstof i alle månederne efter retable
ringen af vådområdet. Kvælstoffjernelsen er 
relativt set størst i sommer perioden, mens de 
absolutte værdier for kvælstoffjernelse er 
størst i vinterperioden. Den månedlige fosfor
tilbageholdelse er også vist i figur 3. Der sker 
en nettotilbageholdelse i 10 af de 12 måneder. 
I december 2007 er der en lille frigivelse af 
fosfor, mens frigivelsen er stor i april 2008. I 
begge tilfælde kan det formentlig forklares 
ved fysiske påvirkninger fra et netop afsluttet 
gravearbejde i slutningen af 2007 og et gen op
taget gravearbejde i april 2008. I begge til
fæl de er der formentlig tale om en netto ero
sion af vandløbs brinker og bund og derfor 
tab af partikulært bundet fosfor. Udelades 
april måned fra massebalancen er der i de re
ste rende 11 måneder en nettotilbageholdelse 
af fosfor på 129 kg P hvilket svarer til at våd
området tilbageholder 3,5 kg P pr. ha.

Overvågning af retablerede vådområder 
ved opstilling af stofbalancer som i Lyngbyg

Figur 3: Månedlig stofbalance baseret på punktprøver for det retablerede vådområde ved 
Lyngbygaards Å efter genslyngning og slukning af afvandings pumpen.

Søer
Areal 

Projekt-
område

Søens 
areal

Søens 
dybde

Belast-
ning

Tilbage-
holdt Tilbageholdt

ha ha m tons P/år kg P/ha/
år

%

Vilsted Sø 913 472 1,0 3,70 -0,01 -265

Slivsø 203 160 2,2 2,60 2,9 23

Aarslev Engsø 210 100 1,0 6,00 -1,3 -5

Nakkebølle Ind. 110 85 1,0 0,86 2,7 35

Gødstrup Engsø 90 55 0,5 0,31 0,9 26

Hals Sø 53 42 1,7 0,05 0,7 67

Ødis Sø 40 26 1,5 0,05 -2,3 -192

Skibet Enge 40 26 0,6 0,28 3,0 43

Wedellsborg H. 27 11 0,3 0,48 16,2 91

Rødding Sø* 33,2 21,1 1,1 0,10 -6,0 -192

*Tilførslen til søen kan være større

Tabel 2: Resultater af overvågede VMP II retablerede søer med hensyn til deres evne til at 
tilbageholde fosfor. Negative værdier er netto-friveilse og positive en netto-tilbageholdelse 
af P i vådområdet.
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ville denne respons ikke blive afdækket.
 En anden og ny prøvetagningsmetode be

står af plasticrør, der fyldes med et adsorbe
rende materiale, som har en høj sorptionska
pacitet overfor nitrat og fosfor (Boks 2). Som 
et første eksperiment i et nyt forskningspro
jekt (MONITECH_ MONItoring TECHnology) 
blev der installeret SorbiCeller i en forsøgsop
stilling i Lemming. Her er der etableret 6 
strømrender, som hver er 12 m lange. 

Vandføringen i de enkelte render kan varie
res men er på maksimum 7 l/s når alle strøm
render er i funktion. Formål med dette første 
eksperiment var at afprøve hvorvidt der er en 
proportionalitet mellem gennemstrømning i 

SorbiCell’s og strømhastighed under kontrol
lerede forhold. Sorbicellerne blev opfugtet og 
direkte eksponeret til det strømmende vand 
ved at montere dem på en holder under for
skellige strømhastigheds forhold i 3 af 
renderne (Foto1).

Figur 5 viser sammenhæng mellem det ak
kumulere fosfor og prøvevolumen beregnet 
på basis af sporsaltudvaskning fra SorbiCells. 
Liniens hældning er lig med den målte fosfor 
koncentration i vandet ved anvendelse af 
SorbiCells. SorbiCell koncentrationen af fos
for er på 35 μg/l i den 1 uge og 39 μg/l for de 
celler som har været eksponeret i 2 uger i 
renderne. Idet alle SorbiCeller blev ekspo ne

aards Å giver kun et billede af den samlede ef
fekt af alle de processer som foregår i vådom
rådet (Figur 1). Det er derfor svært at måle 
effekterne af enkeltprocesser uden anven
delse af nye overvågningsmetoder og tekno
lo gier. Samtidig kan næringsstofbalancer ba
se ret alene på punktmålinger, fejlestimere 
næringsstofeffekterne da punktudtagningerne 
ikke nødvendigvis fanger høje koncentratio
ner ved ekstreme afstrømninger  

 
Overvågningsmetoder
En mulig overvågningsmetode er anvendelse 
af kontinuert prøvetagningsudstyr som kan 
afdække svingninger i koncentrationen 
af fosfor former fra dag til dag. En sådan 
metode har tidligere været anvendt i det 
nationale overvågningsprogram (NOVANA) 
til opgørelser af transporten af total fosfor i 
dræn og vandløb. Metoden kan både anven
des med tidsproportional og flowproportio
nal prøvetagning. Et eksempel er fra VMP 
II vådområdet ved Egebjerg enge som blev 
restaureret i 1999. Her blev der udtaget og 
analyseret på døgnprøver fra udløb og indløb 
af vand til vådområdet fra vandløbet (figur 4). 
Figuren viser med al tydelighed nødvendig
heden af hyppig prøvetagning hvis vådområ
dets dynamik skal afdækkes. Udsvingene i 
koncentrationerne af nitrat og fosfat skyldes 
gennembrud af nyt oversvømmelsesvand fra 
vandløbet ind til vådområdet. Hvis der kun 
var udtaget vandprøver en gang om måneden 

Figur 4: Daglige målinger af koncentrationen af nitrat og opløst fosfat med kontinuer prøve-
tagning i indløb til vådområde ved Egebjerg enge. Bemærk de periodiske peak-koncentra-
tioner der kan være svære af måle ved punktmålinger.  

Beskyttelse af vådområder og overfladevand
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ret for det samme vand fra vandløbet, burde 
koncentration for alle Sorbicells være ens. 
Spredningen omkring den lineære sammen
hæng i figur 5 er dermed udtryk for målepræ
cision, som er 22% af den målte værdi.

 Under forsøget blev koncentrationen af to
tal fosfor og opløst orthofosfat målt på vand
prøver udtaget hver time i en af strømren
der ne. De målte koncentrationer af total 
fosfor, opløst orthofosfat og opløst fosfor i 

strømrenderne er vist i tabel 5 sammen med 
gennemsnits koncentrationen målt med Sor
bi Cells. Det ses at den målte koncentration af 
fosfor med SorbiCells i begge perioder er 
meget højere end den målte koncentration af 
opløst fosfat og total opløst fosfor. Koncentra
tionen af fosfor målt med SorbiCells ligger 
tættere på den målte koncentration af total 
fosfor i renderne, specielt efter de to uger 
(tabel 5). De testede SorbiCells er med glas 
filtre med en porestørrelse på 100160 μm. I 
SorbiCell prøvetagningsceller sker der derfor 
en vis filtrering. De anvendte filtre i denne 
test betyder, at kolloider og den fine fraktion 
af partikelbundet fosfor kan trænge ind i cel
lerne, mens større partikler holdes uden for. 
Visuelt giver kolloiderne anledning til farv
ning af cellerne. Sortfarvning tyder på humus 

og organisk belagte kolloider, mens rødfarv
ning tyder på okkerholdige kolloider.

Figur 6 viser korrelation mellem akkumule
ringshastighed af fosfor og vandstrømnings
hastighed. Disse første foreløbige resultater 
tyder på en proportionalitet mellem disse to 
hastigheder.  En egentlig validering skal fo
re gå ved tre vandløbsstationer opsat ved et 
vådområde område i MONITECH projektet. 
Her er der mulighed for at afprøve installatio
ner under reelle forhold og at lave sammen
ligninger med vandprøver, som bliver udtaget 
på traditionel vis som punktprøver og med 
automatiske prøvetagere (ISCO).

Perspektivering
Overvågning af retablerede vådområder er 
ophørt efter VMP II. Det betyder, at uvurder
lig viden om de enkelte vådområders evne 
til at omsætte og tilbageholde næringsstoffer 
og kulstof går tabt. I forbindelse med imple
mentering af Grøn Vækst aftalen og Vandplan
erne er reetablering af vådområder et meget 
centralt virkemiddel, men uden overvågning 
får vi ingen viden om virkemiddelseffekten af 
de nye vådområder.  Vådområders evne til at 
fjerne nitratN er generelt veldokumenteret, 
men risikoen for at retablerede vådområder 
i kortere eller længere perioder bliver en ny 
fosforkilde er absolut til stede /3/. Det viser 
tidligere fosforbalancer for både naturlige 
og retablerede vådområder. Ved beregning 
af de enkelte poster i det nationale fosfor
regnskab skal vi derfor kende til omfanget 
af sådanne ’nye’ kilder, da de ellers fejlagtigt 
risikerer at blive fortolket som en del af dyrk
ningsbidraget. Så der er gode grunde til altid 
at foretage en overvågning af retablerede 
vådområder – specielt hvad angår deres fos
fordynamik.  

Overvågningen kan foretages med flere me
toder. Vigtigst er det at gennemføre en eller 
anden form for prøvetagning som kan gengive 

Figur 6: Figuren viser sammenhæng mel-
lem den hastighed hvormed fosfor akkumul-
eres og strømhastigheden i strømrenderne.

Tabel 4. Årlig fosforbalance for det retablerede vådområde langs Lyngbygaards Å. Måleperi-
oden er december 2007 til november 2008. Massebalancen er bestemt som summen af det 
indkomne kvælstof og fosfor til vådområdet minus den mængde som løber ud af området.

Tabel 3. Oversigt over forskningsresultater med opstilling af fosforbalancer for vådområder. 
Negative værdier er netto-friveilse og positive en netto-tilbageholdelse af P i vådområdet.

 Område P Belastning P Tilbageholdelse Tilbageholdt
kg PO4

3--P ha-1 år-1 %
Stevns å, eng 2,92 2,80 96

Rabis bæk, eng 0,36 0,36 100

Gjern å: - - -

A, Eng, 1992 1,70 -0,88 -52

A, Eng, 1993 1,57 -0,36 -23

A, Eng, 1994 1,20 0,47 39

B, mose 4,00 -16,40 -410

C, mose og eng* 0,53 - 0,64 -0,05 - -0,70 -7 - -232

* Gennemsnit af 5 års undersøgelser

Lyngbygaards Å 
vådområde

Årlig balance
Total P (kg) Nitrat-N (kg)

Opstrøms station 1.242 74.340

Tilløb 112 9.110

Renseanlæg 219 4.780

Direkte opland 112 4.020

Nedstrøms station 1.749 84.430

Netto vådområde -63 7.820

Vådområde (kg /ha) -1,58 195

Figur 5: Figuren viser sammenhæng mel-
lem akkumuleret fosfor (mg) og prøvevolu-
men beregnet på basis af udvaskning af 
sporsalt. Hældningen på denne figur er lig 
med en beregnet fosfor koncentration på 
0,035 ± 0,0076 μg/l.

Foto 1: Strømrende med opsatte SorbiCells.
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Tabel 5. Målte tidsvægtede koncentrationer af forskellige fosfor former i 3 forsøgsrender 
hvor SorbiCells var opsat ved forskellige strømhastigheder i henholdsvis 1 og 2 uger. Vand-
prøver er udtaget hver time med automatisk prøvetager under forsøget.

Målinger på puljede uge vandprøver fra 
ISCO prøvetager (μg P/l)

Målinger med SorbiCell’s
(μg P/l)

1. uge 2. uge 1+2 uge 1 uge 1+2 uge

Total P 56 29 42,5 - -

Opløst 
orthofosfat P

11 6 8,5 - -

Total opløst P 18 7 12,5 - -

SorbiCell P - - - 34,6 38,8

Environ. Qual. 38:114.
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koncentrationen af forskellige fosforformer. 
Indtil videre kan dette sikres med prøvetagn
ing med automatiske prøvetagere. Per
spektivet med de nye SorbiCells er, at prøve
tagningsceller tillader enkel måling af 
gennemsnitskoncentrationer over længere 
tidsperioder i felten. Når cellerne er installe
ret kræves ingen yderligere opsyn eller infra
struktur i form af strøm, pumper eller lig
nen de. Metoden kan reducere antallet af 
kemiske analyser og feltbesøg, der er nød
vendige for at afdække en given måleperiode.

 Forsøg for Hollandske myndigheder har 
vist at der kan opnås god sammenlignende 
resultater for nitrat målt med forskellige me
toder /6/. Formålet med MONITECH projek
tet er at opnå dokumentation for de interne 
processer i retablerede vådområder hvad 

angår deres hydrologi, næringsstofdynamik, 
emission af drivhusgasser og biodiversitet. 
Desuden skal projektet undersøge og teste 
forskellige overvågningsstrategier herunder 
anvendelsen af SorbiCells, undersøge sam
menhæng mellem afstrømning og prøvetag
ningshastighed, og optimere metoden til at 
kunne danne grundlag til forenklede målin
ger af stofbalancer i felten. 
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