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Årtiers indsats overfor punktkildebelastning 
har medført en betragtelig reduktion i til
før slen af næringsstoffer fra spildevand til 
ferskvandssøer. Samtidig er landbrugets gød
ningsforbrug og generelle dyrkningspraksis 
(krav til efterafgrøder, randzoner mv.) regu
leret for at mindske den diffuse belastning. 
Mens fosfor stadig tilføres i overskud på 
mar kerne /1/ ligger gødningsnormerne for 
kvælstof nu under det økonomiske optimum 
/2/. Ikke desto mindre modtager en stor del 
af de danske ferskvandssøer forsat for meget 
næringsstof fra oplandet, resulterende i dårlig 
økologisk tilstand /3/. For at opnå god økolo
giske tilstand, som er kravet i EU’s Vandram
medirektiv, kræves derfor især yderligere 
re duktion af diffus næringsstofbelastning, se 
fig. 1.

Til forskel fra punktkilder er diffus belast
ning fra oplandet betydelig mere kompleks at 
adressere fordi næringsstoftabet afhænger af 
en række transport og procesmekanismer, 
som influeres af lokale geologiske og land
skabsbetingede forhold  under ét oplandska
rakteristika, se fig. 2.

Der er flere muligheder for at undersøge 
hvilke af disse karakteristika, der har størst 
betydning for næringsstofeksporten. Flere 
studier benytter sig af procesbaserede model
ler, der omfatter både udvaskning, overfla de
afstrømning og grundvandstransport, men på 
grund af kravene til rumligt detaljerede data 
er modellerne ofte begrænset til relativt af
grænsede projektområder. Som alternativ ba
serer vores analyse sig på en statistisk gen

nemgang af landsdækkende vandkvalitetsdata 
for 204 ferskvandssøer og de tilhørende op
landskarakteristika. Analysen identificerer 
derfor på et overordnet plan en sammen
hæng mellem arealanvendelse og søernes 
vandkvalitet /4/.

Databeskrivelse
Den statistiske analyse er foretaget på data 
fra en række landsdækkende geografiske data 
(hældning, geologi mv. se fig. 2), vandkvalitet
sdata (total fosfor (TP), total kvælstof (TN) og 
klorofyl a) og morfologiske data (dybde, areal 
og opholdstid) for danske ferskvandssøer. 
Data fra markblokkortet blev brugt til at be
skrive landbrugsarealets udbredelse på det 
lokale niveau. De oplandsbeskrivende karak
teristika er via GISbaserede værktøjsfunktio
ner trukket ud for hver sø’s opland samt 
for en række ånære og sønære landzoner 
(i landzoner som strækker sig hhv. 25, 50, 
100, 200 og 400 meter fra vandoverfladen). 
Vandkvalitetsdata er repræsenteret af en 

logaritmisk transformeret gennemsnitskon
centration af hhv. TP, TN og klorofyl a for 
hver enkelt sø i perioden 1999 – 2007. Denne 
tidsperiode er valgt fordi markblok register
data ikke er valide før 1999 og for at undgå 
indflydelse fra oppløjningen af de ca. 80.000 
ha braklagt jord efter 2007.    

Søer med overvejende diffus 
 belastning
Mange år efter afskæring af punktkildebelast
ning kan søers vandkvalitet fortsat være 
sty ret af intern belastning, dvs. ophobede 
næringsstoffer, som frigives fra søernes bund
sedimenter. Derfor er de søer, der tidligere 
har eller fortsat er påvirket af punktkilder, 
jf. den individuelle vurdering af kildebelast
ning til målsatte søer i Vandplanerne, ikke 
medtaget i analysen. For nærmere at belyse 
arealanvendelsens indflydelse på vandkvalitet 
har vi således kun inkluderet søer, som ho
vedsageligt er påvirket af diffus belastning.

Oplandets betydning for  
søers vandkvalitet
Vores undersøgelse tyder på, at vandkvalitet i ferskvandssøer på

virkes af landbrugsarealet i hele oplandet, snarere end af landbrugs

intensiteten i de ånære arealer. Begrænsning af diffus belastning til 

de mange eutrofierede danske ferskvandsøer skal derfor rettes mod 

hele oplandet, og ideelt bør der skelnes mellem ekstensiv og inten

siv praksis afhængig af differentierede områders sårbarhed.
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Figur 1. Den gennemsnitlige procentuelle kildefordeling af fosfor (venstre) og kvælstof 
(højre) tilførsel til 10 nationale overvågningssøer. Efter /3/.
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Landbrug og skov
Ikke overraskende viste analysen, at den 
pro centvise andel af landbrug i oplandet 
forklarede en betydelig del af forskellen i 
vandkvalitet, hvor vandkvaliteten forringedes 
med øget procentvis landbrugsareal. Modsat 
havde forøgelsen af andelen af skov en posi
tiv effekt på vandkvaliteten. Både gennem
snitlig hældning i hele oplandet og i ånære 
områder samt geologiske forhold, i form af 
opdeling mellem høj og lavalkaline søer, 
blev inddraget, men der viste sig ingen statis
tisk signifikant forskel mellem grupperne.

Forskel mellem dybe og lavvandede 
søer
Der var betydelig forskel mellem dybe og 
lavvandede søer. Lavvandede søer (< 3 
meter i middeldybde) havde generelt højere 
næringsstofkoncentration end dybe søer, 
i oplande med sammenlignelig størrelse 
af landbrugsarealet, hvorimod alle søerne 
havde samme relative stigning (hældning) 
i næringsstofkoncentrationer som følge af 
øget landbrugsareal, se fig. 3. Endvidere 
havde de lavvandede søer større variation i 
næringsstofkoncentration end dybde søer, 
hvilket kan forklares med de overordnede 

økologiske systemforskelle, der er mellem 
de to søtyper. Lavvandede søer har generelt 
større vekselvirkning mellem vand og sedi
ment på grund af det relativt mindre overlig
gende vandvolumen pr. bundareal. Intern be
lastning samt resuspension som følge af vind 
eller fiskeoprodning i sedimentet har dermed 
potentielt større betydning for vandkvaliteten 
i søer med lille middeldybde.

De å-nære zoner
Vi undersøgte om vandkvaliteten i søerne 
kunne forklares bedre med arealanvendelsen 
i nærheden af søer og vandløb end for hele 

Figur 2. Konceptuel figur af oplandets karakteristika i forhold til påvirkning af fer-
skvandssøers vandkvalitet samt nationale GIS temalag inkluderet i analysen.
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oplandet. Til dette formål udlagde vi GIS buff
erzoner omkring søer og vandløb med stør
relser på 25, 50, 100, 200 og 400 m, se fig. 4.

Forskellen i vandkvalitet mellem fersk
vandssøer forklaredes bedst af hele oplandets 
procentvise landbrugsareal og kun i mindre 
grad af landbrugsprocenten i de 5 udlagte 
landzoner omkring både vandløb og søer. 
Dog bidrog 25 meterlandzonen omkring 
vandløb, som den eneste zone/buffer, med 
yderligere forklaring af fosforkoncentrationen 
i søerne ved samtidig inddragelse af oplan
dets resterende landbrugsprocent. Fosforkon
centrationen i søer med vandløb i oplandet 
var endvidere stærkere relateret til hele op
landets procentvise landbrugsareal end for 
søer uden vandløb. Sø og opland bindes altså 
tættere sammen via vandløb, der fungerer 
som transportører af oplandets næringsstof
overskud. Kvælstofkoncentrationen i søerne 
var ikke på samme måde betinget af tilste de
værelsen vandløb eller den ånære landzone/
buffer, hvilket sandsynligvis skyldes, at en stor 
del af det danske landbrugsareal er drænet 
/5/. Dræning har i flere studier vist sig som 
betydende for den samlede kvælstofeksport 
fra landbrugsarealer /6/ fordi de naturlige 
jord og grundvandsprocesser omgås og der
med ikke påvirker transport og nedbrydning.

Hele oplandet skal i spil
Analysens vigtigste konklusion er, at vandkva
liteten i søerne i høj grad er et produkt 
af arealanvendelsen i hele oplandet. De 
rand zoneforanstaltninger, som er den nu
værende politiske tilgang til begrænsning 
af næringsstofeksport, har en positiv effekt, 
men er effektive med mindre hele oplandet 
kommer i spil. Måske overraskende peger 
analysen også på, at oplandets samlede be
regnede næringsstofbalance på landbrugs
arealerne ikke har samme forklarende be
tydning for vandkvaliteten som det egentlige 
procentvise landbrugsareal. At jorden kul ti
veres som landbrugsjord har altså alene en 
negativ effekt på søernes vandkvalitet, upå
ag tet af gødningsoverskuddet. På trods af de 
omfattende reguleringer af gødningsforbrug 
i landbruget indikerer analysen således, at 

landbrugsarealet ideelt skal mindskes for at 
opnå tilstrækkelig reduktion af den diffuse 
belastning fra oplandet. Med hele oplandet i 
spil kunne detailudpegning af fosforfølsomme 
og kvælstoffølsomme landbrugsarealer (som 
illustreret i Vand & Jord årgang 17.februar 
2010 /7/) være vejen frem. Herved kunne 
dele af det danske landbrugsareal udpeges og 
tages ud af drift samtidig med, at landbruget 
vil kunne intensiveres i mindre følsomme om
råder. Udpegede arealer kunne for eksempel 
konverteres til flerårige energiafgrøder, der 
har betydeligt lavere næringsstoftab end tra
ditionel landbrug /8/. Samtidig er det vigtigt 
at pointere, at pløjelagets indhold af fosfor 
fortsat er højt trods gødningsreguleringer 
/1/. En indsats med målrettede virkemidler 
til reduktion af denne pulje er derfor også 
vigtig, særligt fordi danske søer ofte er fosfor
begrænsede. 
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Figur 3. Relation mellem oplandets procent af landbrug og procent af skov samt vandkvalitet i 204 søer hovedsageligt påvirket af diffus 
næringsstofpåvirkning. Søerne er delt i lavvandede og dybe søer med et kriterium på 3 meter i middeldybde.

Boks: Konceptet
Analysen benytter forklaringsværdien af den variation, der forekommer 
i vandkvalitet mellem søer ud fra oplandets karakteristika – altså i hvor 
høj grad for eksempel det relative landbrugsareal forklarer forskellen 
mellem søernes vandkvalitet. Søerne er også forsøgt grupperet ud fra 
om de bl.a. er lavvandede eller dybe eller ligger i et sandet eller leret 
opland (udtrykt via søernes alkalinitet) for herigennem at se på om 
overfladeaktiviteten på bedre eller ringere vis beskriver vandkvaliteten. 
For flere detaljer se /4/.
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Figur 4. Eksempel på GIS-baserede zoner udlagt omkring vandløb og søbred til udtrækning af data. Eksemplet repræsenterer oplandet for 
Ravn Sø med 100 meters zone omkring vandløb og 400 meters zone fra søbred.
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