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Siden implementering af Vandmiljøplan II i 
1998, er diverse virkemidler kommet i brug 
for at reducere kvælstoftransporten til de 
danske kystvande. En af dem er reetablering 
af vådområder, som især har været hyppigt 
brugt i oplandet til Odense Å, hvor 1000 
ha vådområder er blevet reetableret. Kvæl-
stoftransporten i vandløbet ved Kratholm 
overvågningsstation er faldet fra ca. 1000 
tons N i år 2000 til ca. 600 tons N i 2016-2018. 
Windolf et al. 2016 har for perioden 2000-
2013 sammenlignet reduktionen i N transport 
mellem Odense Å oplandet og et kontrol 
opland, hvor reetablering af vådområder var 
betydeligt mindre. Det blev estimeret, at en 
reduktion i N-transporten på 124 tons N/år 
kunne henføres til reetablering af vådområder 
i Odense Å oplandet (dengang 860 ha vådom-
råder). Selvom mange vådområder er blevet 
genoprettet i oplandet til Odense Å, er der 
potentiale for yderligere restaurering. Med det 
følger potentialet for yderligere reduktion af 
kvælstoftransporten til Odense Fjord.

Potentielle vådområder og N fjernelse
En GIS-analyse blev brugt til at finde de po-
ten tielle vådområder, og til beregning af kvæl-
stoffjernelse (GIS: Geografiske Informations 
Systemer). Metodebaggrunden er sammenfat-
tet i Boks 1.

Ud over de allerede restaurerede 1000 ha 
vådområder, er der yderligere 1937 ha poten-
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Figur 1. De potentielle og reetablerede vådområder i oplandet til Odense Å. De reetablerede 
vådområder vises med sort kant, de potentielle med N-fjernelse over 90 kg N/ha vises med 
grøn kant, og potentielle vådområder med N-fjernelse under 90 kg N/ha vises med orange 
kant. Vådområder med oversvømmelse er udfyldt med blåt, oversvømmelse + overrisling 
er udfyldt med lyserødt, oversvømmelse + diffust er udfyldt med grønt, overrisling er udfyldt 
med gult, diffust er udfyldt med orange. 
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tielle vådområder, som har en beregnet N-fjer-
nelse på mindst 90 kg N/ha/år, hvilket er kri-
teriet for at opnå finansiering af et potentielt 
genopretningsprojekt. Beregningerne viser, at 
de potentielle vådområder sammenlagt kan 
fjerne 308 tons N per år. Derudover blev der 
fundet 1644 ha vådområder med en kvælstof-
fjernelse på under 90 kg N/ha. For disse area-
ler blev der beregnet en fjernelse på 97 tons N 
per år. Tabel 1 viser kvælstoffjernelsen fordelt 
efter vådområdetype. Placering af vådområ-

derne kan ses i Figur 1.

Sammenligning med målte data
Den samlede kvælstoffjernelse i de restaure-
rede vådområder blev beregnet til 91,7 tons 
N/år efter metoden beskrevet i Boks 1, hvilket 
er under de 124 tons N, som Windolf et al. 
2016 estimerede. Estimatet fra Windolf et al. 
2016 gælder for de 860 ha vådområder, som 
var restaurerede på daværende tidspunkt, og 
vådområdearealet er siden da steget til 1000 

ha. Den teoretiske beregning underestimerer 
i visse tilfælde N-fjernelsen. Et eksempel 
på det er Karlsmosen: kvælstoffjernelsen i 
Karlmosen blev beregnet til 93 kg N/ha/år, 
mens den forventede N-fjernelse estimeret før 
restaurering var på 270 kg N/ha/år (inklusiv 
ændring i arealanvendelsen) /6/. Den målte 
fjernelse i Karlmosen var på 337 kg N/år i 2003 
(372 kg N inklusivt ændring i arealanvendelse) 
/6/. I dette tilfælde er den beregnede kvælstof-
fjernelse underestimeret. Dette skyldes, at 

Boks 1. Baggrund for beregningerne
De potentielle arealer blev fundet ved at opstille en indeks model baseret på følgende input data: 1) Et kort over estimere-
de lavbundsjorde i år 1900 /2/, 2) Høje målebordsblade, som indeholder vådområde signatur fra år 1842-1899, 3) Poten-
tielt oversvømmede arealer (beregnet efter metode beskrevet i Boks 2) og 4) Flade ripariske (i.e. vandløbsnære) arealer i 
GIS. Til hvert vådområde blev der beregnet et direkte opland, og N-tabet fra det direkte opland blev beregnet på bag-
grund af jordtype, landbrugsaktivitet og nedbør i oplandsarealet /3/.

Et kort over potentielt drænede arealer blev brugt til at afgøre om, hvorvidt oplandet var drænet /4/. De arealer, hvor sand-
synligheden for dræning var mindst 50%, blev betegnet som værende drænet. N-fjernelse ved overrisling blev sat til 50%, 
og øget til 75% de steder, hvor der på baggrund af jordtyperne i vådområdet kunne forventes infiltration /3/. I de ikke dræ-
nede oplande blev N-fjernelsen sat til 75%, da der blev antaget at vandet løber som overfladenært grundvand gennem 
vådområdet. Kvælstoffjernelsen via oversvømmelse blev antaget til at være 1,5 kg N/ha/dag inden for en afstand af 100 
m fra vandløbet, og med en varighed på i alt 60 dage per år (16% af tiden, oversvømmelse beregnet efter metode beskre-
vet i Boks 2). Derudover blev der tilføjet en reduktion i kvælstoftab på 50 kg N/ha/år for landbrugsarealer i omdrift, der 
blev retableret som vådområde /3/. N-fjernelse i de allerede restaurerede vådområder blev beregnet på samme måde.
Potentielle vådområder placeret i bebyggede arealer blev sorteret fra. Derudover blev kortet over potentielt dræning brugt 
til at vurdere, hvorvidt et areal potentielt kan restaureres. De vådområder, der blev vurderet til at være drænet og/eller 
hvor oplandet var drænet blev vurderet til potentielt at kunne indgå i et restaureringsprojekt. Mange af de arealer, som 
hverken var drænede eller havde et drænet opland, var placeret i skove.

Der blev sorteret i de potentielle vådområder yderligere, således at vådområder med en beregnet N-fjernelse på over 500 
kg N/ha ikke er medtaget, da der er en høj risiko for tab af P fra arealet /3/.
Yderligere er der også beregnet oversvømmelse for 36 dage (10% af tiden, se Boks 2) for at lave en over-slagsberegning 
over anslået sedimentation af partikelbundet fosfor (PP) /5/. Årsagen til at P-deponering kun er beregnet for 10% af tiden 
skyldes at deponering af P-beriget sediment er begrænset, da der erfa-ringsmæssigt højst kan tilbageholdes 10% af den 
årlige PP transport i et givent vandløb, og brug af en længere tidsperiode ville ikke nødvendigvis resultere i mere realisti-
ske tal /5/.

Tabel 1. Vådområdeareal, direkte oplandsareal, det totale kvælstoftab fra det direkte opland, den totale kvælstoffjernelse opdelt efter type. 
Tallene inkluderer reduceret kvælstoftab ved ændret arealanvendelse (50 kg N/ha ved ændring fra omdrift til vådområde /3/.
Diffust = Oplandet er ikke drænet, og vandet løber som overfladenært grundvand gennem vådområdet 
Oversvømmelse er beregnet for 60 dage
Overrisling = Dræn fra oplandet er afbrudt, og vandet strømmer hen over vådområdet  

Type
Vådområde-

areal, ha
Direkte 

opland, ha 
Belastning, kg 

N år
N-fjernelse, kg 

N år

N-fjernelse under 90 kg N/ha Oversvømmelse 9 170 2.461 692

Oversvømmelse + Overrisling 1.222 2.352 69.542 69.639

Oversvømmelse + Diffust 31 23 577 1.869

Overrisling 356 1.004 32.123 24.143

Diffust 26 53 1.128 1.154

Total 1.644 3.603 105.832 97.496 

N-fjernelse over 90 kg N/ha Oversvømmelse 12 34 1.265 1.294 

Oversvømmelse + Overrisling 1.567 8.393 329.523 245.963

Oversvømmelse + Diffust 74 427 13.060 13.380

Overrisling 258 1.852 73.691 44.644

Diffust 27 95 2.908 2.692

Total 1.937 10.802 420.447 307.971

Total 3.581 14.405 526.278 405.468

Vådområder ved Odense Å
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Karlmosen er dimensioneret til at stå under 
vand i op til 45% af tiden /6/. Resultatet af 
den teoretiske beregning for de restaurerede 
vådområder kan ses i Tabel 2.

Usikkerheder
Den reelle kvælstoffjernelse kan i nogle til-
fæl de afvige fra den beregnede, f.eks. i Gede-
bækken var den målte fjernelse i 2005 kun 
90 kg N/ha (125 kg N/ha inklusivt ændring 
af areal anvendelse), mens den forventede 
var på 215 kg N/år /7/. I Karlsmosen var den 
målte fjernelse 93 kg N/år i 2002 pga. en lang 
nedbørsfattig periode, men kun et år senere 
var den målte kvælstoffjernelse på 372 kg N/
ha /6/. Der foretages kun overvågning i få af 
de reetablerede vådområder, og som regel 
foregår overvågningen i året lige efter reeta-
blering. Mængden af data, der kan bruges 
sammenligning af den målte og den bereg-
nede kvælstoffjernelse er derfor begrænset. 
Det vides, at nogle af de reetablerede vådom-
råder indeholder permanent vandækkede are-
aler /8/. Ved beregning af oversvømmelse for 
127 dage i de restaurerede vådområder, bliver 
den estimerede kvælstoffjernelse 127 tons år-
ligt i de allerede restaurerede vådområder.

Ved overrisling med drænvand blev der an-
vendt en N-fjernelse på 50% som angivet 
iføl ge retningslinjerne fra Naturstyrelsen /3/. 
Ved høj N belastning falder fjernelsen til un-
der 50%, især hvis arealforholdet mellem op-
land og vådområde er højt. Til gengæld er fjer-
nelsen over 50% ved lav belastning.

I de potentielle vådområdearealer indgår i 
alt 91 ha søer. Pga. manglende data kan kvæl-
stoffjernelsen i disse søer ikke beregnes, og 
derfor kan den reelle fjernelse være højere. 
Hvis der antages en hydraulisk opholdstid i 
søerne på en uge, kan der forventes en fjer-
nelse på 11,5% af kvælstof belastningen til 
disse søer. 

Der blev ved beregningerne anvendt en N-
fjernelse på 1,5 kg N per ha oversvømmet ar-
eal per dag. Dette estimat gælder ved 
kvælstof koncentrationer på 5 mg/l og derover 
– ved lavere koncentrationer forventes der en 
N-fjernelse på 1 kg N per ha oversvømmet 
are al per dag /3/. Ved anvendelse af den lave 
N-fjernelse ville den samlede beregnede N-
fjernelse på 405 tons N falde med 30 tons N. 
Gennem de seneste 5 år (2014/2015 til 
2018/2019) i perioden december-marts er den 
gennemsnitlige nitrit-nitrat-N koncentration 
målt ved Kratholm på 4,7 mg N/l /9/. 

De potentielle vådområder, som vil blive 
overrislet med drænvand og som vil have en 
beregnet kvælstoffjernelse på over 500 kg N/
ha/år blev der set bort fra. Disse områders 
samlede areal på 36 ha havde en beregnet 

kvælstoffjernelse på 28,6 tons N/år, og hvis en 
restaurering skulle ske må projekterne modi-
ficeres, så belastningen mindskes. F.eks. kan 
en del af drænvandet bypasses, så en pas-
sende belastning strømmer igennem vådom-
rådet. Hvis disse vådområder restaureres med 
en fjernelse på max. 500 kg N via overrisling, 
kunne der potentielt fjernes 19.3 tons N år-
ligt. Den samlede fjernelse i de potentielle 
våd områder ville derved stige til 424,8 tons N 
årligt.

Mulighed for optimering af  
kvælstoffjernelsen
Kvælstofbelastningen til vådområderne varie-
rer i forhold til landbrugsintensiteten i de 

direkte oplande. I restaureringsprocessen kan 
man således prioritere arealer med høj kvæl-
stofbelastning og hermed højt potentiale for 
kvælstoffjernelse. 

I Odense Å systemet er der en del udret-
tede vandløbsstrækninger, hvilket forhindrer 
vandstanden i vandløbene i at gå over deres 
bredder selv ved høj vandafstrømning. Disse 
vandløbsstrækninger ville blive genslynget un-
der en restaureringsproces, og hermed er der 
potentiale for yderligere kvælstoffjernelse ved 
oversvømmelseshændelser.

Potentiel deponering af fosfor
Ud over en reduktion i kvælstoftransporten 
til nedstrøms liggende recipienter er våd-

Vådområder ved Odense Å

Tabel 2. Beregnet kvælstoffjernelse i allerede reetablerede vådområder langs Odense Å. 
Vådområdeareal, direkte oplandsareal, totale kvælstoftab fra det direkte opland i de forskel-
lige restaureringsprojekter.
/D/ Diffust = Oplandet er ikke drænet, og vandet strømmer som overfladenært grundvand 
gennem vådområdet 
/Os/ Oversvømmelse, beregnet for 60 dage
/Or/ Overrisling = Dræn fra oplandet er afbrudt, og vandet strømmer hen over vådområdet 

Projektnavn Type
Vådom-

råde 
areal, ha

Direkte 
oplands 
areal, ha

Belast-
ning, kg 

N år

N-fjer-
nelse, kg 

N år

N-fjer-
nelse, kg 
N/ha år

Mæbækken Os + Or 11 40 1.927 1.872 172

Sandholt 
Møllebæk

Os + Or 55 83 3.037 3.339 61

Silke Å Os + Or 147 261 8.036 11.378 77

Odense Å  ved 
Brobyværk 

Os + Or 104 234 10.736 11.654 112

Odense Å Etape 1 Os + Or 69 91 2.663 4.656 68

Odense Å Etape 2 Os + Or 296 734 20.733 22.719 77

Brahetrolleborg 
Gods

Os + Or 46 76 1.117 3.127 69

Geddebækken Os + Or 44 85 3.024 1.748 40

Karlsmosen Os + Or 63 171 5.720 5.839 93

Hammerdam Or 10 75 1.479 847 86

Posens Mose OS + D 26 465 10.306 8.660 331

Sallinge Å sydvest 
ved Boltinge

OS + D 3 60 1.405 1.181 417

Sallinge Å nord-
vest ved Boltinge

Os + Or 3 10 360 408 134

Sallinge Å øst ved 
Boltinge

Os + Or 8 21 620 884 105

Sallinge Å ved Fin-
dinge

Os + Or 37 81 2.627 3.165 86

Sallinge Å ved 
Præstebrogyden

Or 2 58 1.414 713 396

Sallinge Å ved 
Dalsmøllevej

Os 3 18 599 131 46

Sallinge Å ved Sal-
linge

Os + Or 23 128 4.965 3.996 174

Sallinge Å ved Ge-
stelevlundevej

Os + Or 36 139 3.656 4.174 115

Sallinge Å ved Sal-
lingelunde

Os 16 60 2.688 1.199 73

Total 1.001 2.890 87.113    91.691 -
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Boks 2. Beregning af oversvømmelse i hele oplandet til Odense Å
Oversvømmelse kan beregnes ved brug af GIS-værktøjer ved at vandstanden i vandløbet hæves. På denne måde over-
svømmes arealer langs vandløbet, hvis topografi ligger under den hævede vandstand. Som regel beregnes oversvøm-
melsen for et givent stykke vandløb på baggrund af målte data. Typisk vælgers f.eks. de højeste 10% af målte vandstan-
de, og derved beregnes oversvømmelsen 10% af tiden (0.9 fraktil). 
Der er få målestationer i oplandet til Odense Å, og alene kan de ikke bruges til at estimere vandstandsstigninger og her-
med oversvømmelse i hele oplandet. Til gengæld er en vandstandsstigning i vandløbene afhængig af vandløbets op-
strøms længde (se Figur 2.1). 

Opstrøms længden kan beregnes i 
GIS ved hjælp af funktionen ”Trace 
Upstream”, hvor opstrøms længden 
beregnes for en række punkter i et di-
gitaliseret vandløb. På denne måde 
kan der estimeres stigninger i vand-
standen i hele oplandet til Odense Å. 
Herefter kan en estimeret stignings-
værdi for et punkt i vandløbsnetvær-
ket lægges sammen med dens topo-
grafiske værdi fra højdemodellen. 
Dette er en nem måde at estimere 
det oversvømmede areal på, og kræ-
ver en minimal mængde målte data. 
Således kan oversvømmet areal esti-
meres i ethvert opland, så længe der 
er adgang til målte vandstandsstig-
ninger og en vandløbsfil. 
Oversvømmelse beregnet med den-
ne metode blev sammenlignet med 
en oversvømmelse på baggrund af 
MIKE11 beregnede vandstande i 
Odense Å, Lindved Å, Sallinge Å, 
Holmehave Bæk, Hågerup Å og Silke 
Å. Det oversvømmede areal var ge-
nerelt ens i begge tilfælde, men nogle 
steder blev der beregnet større over-
svømmede arealer ved vandstande 
beregnet med MIKE 11 – i et areal 
var oversvømmelsen overestimeret, 
hvor den MIKE11 beregne vandstan-
de var hele 5 meter over vandstan-
den i højdemodellen.

Figur 2.1. Den lineære sammenhæng mellem log10 transformeret opstrøms længde og 
vandstandsstigningen for 13 målestationer i oplandet til Odense Å. Vandstandsstignin-
gen her er mellem 0.9 og 0.5 fraktilen – 0.5 fraktilen havde den højeste korrelation med 
vandløbets overflade i højdemodellen, og der er et lighedstegn mellem højdemodellen 
og 0.5 fraktilen. Hermed estimeres vandstanden for 10% af tiden i forhold til højdemodel-
len. Beregnede estimater for resten af vandløbsnetværket transformeres tilbage til meter 
ved at bruge en potensfunktion. 

Figur 2. De viste arealer er placeret 
således: A) Odense Å mellem Odense by 
og Odense Fjord, B) Odense Å ved Nørre 
Broby nederst og Holmehave Bæk øverst, 
C) Odense Å ved Lyndelse, D) Fandens 
Mose. Vandløb er markeret med lyserødt. 
Beregnet oversvømmelse for 10% af 
tiden er markeret med blå. Restaurerede 
vådområder er markeret med sort kant. 
Baggrunden er Høje Målebordsblade, som 
viser vådområde signatut (grønt) i årene 
1842-1899.

om råder også effektive til at tilbageholde 
partikulært bundet fosfor via sedimentation 
i forbindelse med oversvømmelseshændel-

ser. Det samlede oversvømmede areal i de 
potentielle vådområder er 1636 ha – her 
beregnet for 36 dage. På baggrund af model-

beregnet oplandstab af partikelbundet P /5/ 
og størrelsen på vandløbsoplandet i de over-
svømmede potentielle vådområder, kan der 
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i løbet af 36 dage per år forventes en tilbage-
holdelse af 3529 kg partikelbundet fosfor. 
Tilbageholdelse af fosfor kan forventes at blive 
højere, hvis flere vandløb genslynges. Kron-
vang et al (2016) har estimeret at genetable-
ringen af vådområder langs Odense Å allerede 
har reduceret transporten af partikelbundet 
fosfor med 3700 kg årligt /10/.
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Overtrædelse af EU lovgivning
Der er i øjeblikket en række overtræ del ses-
sager kørende vedrørende EU med lems-
lan denes gennemførelse og overholdelse af 
vandlovgivning. Overtrædelsessagerne er på 
forskellige niveauer.

Kilde: European Commission CIRCABC, 24 
October 2019

Nye sager
I oktober 2019 har der været en række nye 
håndhævelses handlinger fra Komissionens 
side for manglende overholdelse af EUs vand-
relaterede lovgivning. Det drejer sig især om 
Miljøansvarsdirektivet, Direktivet om vurde-

ring af indvirkningen på miljøet og Havstrate-
gidirektivet.

Der er herunder sendt en begrundet udta-
lelse til Danmark vedrørende Miljøansvarsdi-
rektivet. Kommissionen tilskynder Danmark 
til at inkorporere regler om miljøansvar i den 
nationale lovgivning for at sikre beskyttelse af 
borgerne.

Herudover er sendt en åbningsskrivelse til 
Danmark og en række andre lande ved rø-
ren de direktivet om vurdering af indvirknin-
gen på miljøet. Kommissionen tilskynder 
landene til at bringe deres nationale lovgiv-
ning på linie med direktivet.                      

CH

Direktiv Antal 
sager

Vandrammedirektivet 12
Grundvandsdirektivet 2
Oversvømmelsesdirektivet 1
Miljøkvalitetskrav direktivet 
(EQS) 2

Nitratdirektivet 7
Byspildevandsdirektiv 31
Drikkevandsdirektivet 4
Havstrategidirektivet 14

Generel information om overtrædelsessager:
Der er flere trin:
• Lovgivning: Memlemslandene er forpligtigede til at overholde EU lovgivning vedta-

get af lovgiveren (EU parlamentet og Ministerrådet), og Kommissionen har ret og 
pligt til at undersøge overholdelsen og, hvor det er passende, starte søgsmål.  

• Åbning af overtrædelsesprocedure ("Letter of formal notice"): Formel kontakt mel-
lem Kommission og medlemsland. Hvis Kommissionen mener, at der kan være 
en overtrædelse af EU lov, som kræver åbning af en overtrædelsesprocedure, 
sender den en Åbningsskrivelse ("Letter of formal notice") til det pågældende 
medlemsland,og anmoder om kommentater inden en bestemt dato. Medlemslan-
det skal tage stilling til de punkter Kommissionen baserer sin beslutning på. 

• Begrundet udtalelse (“Reasoned Opinion”). I lyset af svaret eller manglende svar 
fra medlemslandet kan Kommissionen beslutte at sende en "Reasoned Opinion" 
til medlemslandet, der klart og tydeligt beskriver grundene til den mener, at der er 
en overtrædelse af EU lovgivningen og derfor opfordrer medlemslandet til at 
overholde loven inden en nærmere bestemt periode (normalt to måneder). 

Formålet er at bestemme om der virkelig er en overtrædelsessag, og hvis der er, at 
løse sagen på dette niveau uden at skulle gå til EU-domstolen. Afhængig af sva-
ret kan Kommissionen beslutte ikke at fortsætte sagen, for eksempel hvis med-
lemslandet giver troværdige forsikringer om dets intention om at revidere lovgiv-
ning eller administrativ praksis. 

• Forelæggelse for EU-domstolen (the European Court of Justice): Hvis medlems-
landet ikke følger den Begrundede udtalelse, kan Kommissionen beslutte at fore-
lægge sagen for EU-domstolen. Hvis domstolen dømmer at medlemslandet har 
fejlet, skal medlemslandet rette sig herefter. 

• Anden forelæggelse for EU-domstolen: Hvis et medlemsland ikke overholder en 
dom imod den, har Kommissioinen mulighed for at ansøge om en yderligere 
domstolsafgørelse, der kan idømme landet at betale en bøde eller en sanktion.

AKTUELT


