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Målsætninger og VMP III
Omfattende investeringer i forbedret 
rensning af spildevand har generelt øget 
kvaliteten af vores ferske vande. Det gælder 
især de søer, som har modtaget meget 
spildevand gennem tiden, men ikke desto 
mindre er langt de fleste danske søer fortsat 
eutrofierede, og 2/3 opfylder ikke deres 
målsætning i dag. For nogle søer er årsagen, 
at tidligere tiders synder fortsat påvirker 
miljøtilstanden i søerne via frigivelse af 
fosfor fra søbunden, men for de fleste søer 
er de nuværende tilførsler af næringsstof-
fer stadigvæk for høje. Tilsvarende opfylder 
omkring 1⁄2 af vandløbene ikke amternes mål-
sætning. Her skyldes manglende opfyldelse 
af målsætninger påvirkning fra udledning af 
spildevand fra især spredt bebyggelse, samt 
påvirkning af vandløbets fysiske forhold pga. 
oprensninger og hyppig grødeskæring (Figur 
1). Dertil kommer indvinding af grundvand 
omkring storbyer, som også har betydning for 
vandløbenes økologiske tilstand. 

VMP III indeholder landsdækkende virke-
midler, der lægger op til at reducere både fos-
for- og kvælstoftilførslen fra landbruget med 

det formål at forbedre miljøkvaliteten i søer 
og fjorde. Det er positivt for vandmiljøet, at 
fosfor nu også inddrages i reguleringen, fordi 
fosfor ofte er det begrænsende næringsstof i 
søer, samt i nogle fjorde. De centrale mål for 
reduktionen af næringsstoffer fra landbruget 
til vandmiljøet, som skal opfyldes inden 2015, 
er halvering af fosforoverskuddet i landbru-
get, reduktion af fosfortilførslen til vandmil-
jøet ved etablering af randzoner langs vand-
løb og reduktion af udvaskningen af kvælstof 
med 13 % i forhold til 2003. 

Vandrammedirektivets målsætninger skal 
være opfyldt i 2015, og man skal derfor vur-
dere, hvilke foranstaltninger der skal sættes i 
værk inden for de enkelte vandområder. Så-

fremt det ikke muligt at opfylde målsætnin-
gerne i 2015, kan de enkelte medlemslande 
søge om udsættelse i op til 2 perioder af 6 år. 
Den endelige deadline for opfyldelse af mål-
sætningerne kan altså blive 2027, hvis det skyl-
des tekniske årsager, eller der er meget væ-
sentlige samfundsøkonomiske argumenter 
herfor. Endvidere kan de generelle krav lem-
pes for stærkt fysisk forstyrrede vandområder.

Virkemidler i VMP III 
Et centralt mål i VMP III er en halvering af 
landbrugets fosforoverskud. Baggrunden er, 
at landbrugsjorden er blevet tilført langt mere 
fosfor med gødning gennem det sidste århun-
drede, end der er fjernet med afgrøder. Fos-
foroverskuddet toppede omkring 1980 med 
et årligt overskud på 30 kg fosfor pr. ha, mens 
overskuddet i 2000 var omkring 15 kg fosfor 
pr. ha. Balance i fosforregnskabet har der kun 
været under de to verdenskrige. Derfor er der 
i gennemsnit akkumuleret ca. 1400 kg fosfor 
pr. ha gennem de sidste 100 år (Figur 2). Ty-
pisk indeholder de øverste 0,75 meter af land-
brugsjorden omkring 4600 kg fosfor pr. ha i 
modsætning til 2700  kg fosfor pr. ha på ikke 
landbrugsjord /1/. I landbrugsjorden er kun 
en mindre del af fosformængden tilgængelig 
for planter og vandmiljø.

Da landbrugsjordens evne til at tilbage-
holde mere fosfor er nedsat som følge af ak-
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kumuleringen, stiger risikoen for øget fosfor-
transport til vandmiljøet. Dette gælder især på 
jorde med mange husdyr, og som samtidig  
har ringe evne til at tilbageholde fosfor. På 
nuværende tidspunkt har vi dog kun be-
grænset viden om fosforudvaskning, og vi har 
ikke de redskaber, som kan anvendes til at 
udpege de marker, hvor der er størst risiko 
for øget udvaskning af fosfor. Derfor er emne 
i fokus i forskningsprogrammet under VMPIII.

Et andet virkemiddel i VMP III er etablering 
af 50.000 ha randzoner langs vandløb. Denne 
ordning er baseret på frivillighed. Etablering 
af randzoner vil bidrage til at fange en del af 
den fosfor, som transporteres til vandløbene 
fra marker. Denne fosfor vil dermed ikke 
blive ført videre til søer og fjorde, hvor de el-
lers vil bidrage til eutrofieringen. Randzon-
erne forventes også at føre til et nedsat bidrag 
af fosfor fra brinkerosion. Hvor stor en effekt 
randzonerne vil få, er meget usikkert og af-
hænger også af, om fosfor fjernes fra randzon-
erne via høslæt. Der er et stort behov for at 
analysere dette i forskningsprogrammet un-
der VMP III. 

Et sidste endnu ikke effektueret virkemid-
del er forbedret rensning af spildevand fra 
spredt bebyggelse. Når dette er gennemført, 
forventes det at ville reducere udledningen af 
fosfor til vandmiljøet med 40 – 50 tons fosfor 
pr. år /2/.

Effekter af VMP III

Et af de centrale mål i VMP III, nemlig en 
halvering af landbrugets fosforoverskud, 
har ingen virkning her og nu. Selv om den 
planlagte halvering af fosforoverskuddet gen-
nemføres i de kommende år, vil risikoen for 
øget udvaskning fra marker nemlig fortsat 
stige, da der stadigvæk tilføres mere fosfor 
til landbrugsjorden, end der fjernes. Derfor 
vil reduktionen i landbrugets fosforover-
skud ikke føre til en lavere fosfortilførsel til 
vandmiljøet, men kun en aftagende stigning 
i akkumuleringen på markerne. VMP III kan 
heller ikke sikre, at der tilføres mindst fosfor 
på de marker, hvor risikoen for udvaskning 
er størst, da landbrugets fosforforbrug vil 
blive reguleret ved afgifter. 

Hvis vi ser på, hvilken indflydelse randzon-
erne og den forbedrede spildevandsrensning 
vil få på søernes økologiske kvalitet, vil effek-
ten være begrænset. Baggrunden er, at rand-

zoner og spildevandsrensning kun skønsmæs-
sigt vil mindske tilførslen af fosfor med ca. 50 
tons fosfor årligt til de søer, som i dag har en 
miljømålsætning. Dette svarer til omkring 1⁄4 
af  behovet for fosforreduktion, hvis DMU’s 
forslag til målsætninger skal opfyldes/3/. 

For vandløbene indholder VMP III heller 
ikke virkemidler, som vil forbedre tilstanden i 
større vandløb væsentligt. Den tidligere ved-
tagne rensning af spildevand fra spredt bebyg-
gelse vil derimod forbedre tilstanden i mange 
mindre vandløb. Såfremt de frivillige aftaler 
om placering af 4.000 ha vådområder langs 
vandløb etableres i sammenhængende områ-
der, kan man også håbe på, at afvandingsbe-
hovet på de lavtliggende marker bliver min-
dre, og grødeskæring og oprensning i 
vandløbene dermed bliver mindre hårdhæn-
det. Presset på vandløbene er nemlig øget 
gennem de sidste år, fordi dræning har med-
ført, at jorden i ådale efterhånden ”sætter 
sig”, hvilket øger kravet om hyppig grøde-
skæring og oprensning af vandløbene. 

Vandrammedirektivet og 
referencetilstand

Hvis ikke VMP III kan forventes at medføre 
væsentlige forbedringer af vandkvaliteten i 
vandløb og søer, hvad kan vi så vente os af 
Vandrammedirektivet? Vandrammedirektivets 
mål er at sikre en god økologisk kvalitet i 
både overfladevand og grundvand, så ud-
gangspunktet er ambitiøst. Den økologiske 
kvalitet skal fastsættes på baggrund af biolo-
giske indikatorer (kvalitetselementer) og ind-
deles i 5 kvalitetsklasser : høj, god, moderat, 
ringe og dårlig. Da alle vandområder i princip-
pet skal opfylde mindst god økologisk tilstand 
senest i 2015, er grænsen mellem god og 
moderat tilstand særlig interessant. God 
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Figur 2. Fosfor er gennem de sidste 100 år akkumuleret i landbrugsjorden, da der tilføres mere fosfor end 
der fjernes med afgrøderne (efter A. Kyllingsbæk).

Figur 3. Oversigt over de fem økologiske klasser i 
Vandrammedirektivet. EQR er forholdet mellem den 
nuværende tilstand og referencetilstanden i et om-
råde. Værdien kan variere mellem 0 og 1 (efter 8).
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økologisk tilstand forudsætter, at der kun er 
tale om ”en mindre afvigelse” fra den upå-
virkede tilstand (referencetilstanden) ifølge 
Vandrammedirektivet (Figur 3). Denne måde 
at anskue en tilstand i forhold til en upåvirket 
tilstand er ny for den danske administration af 
vandområder, men ikke uden problemer.

Det er nemlig ikke så ligetil  at fastsætte 
referencetilstanden. I dag er de fleste søer eu-
trofierede, og langt de fleste danske vandløb 
er påvirkede af især vandløbsvedligeholdelse, 
som skal sikre afvanding af landbrugsarealer. 
Så vi kan ikke umiddelbart gå ud i naturen og 
se, hvordan den upåvirkede referencetilstand 
er. Hvad kan man så gøre? 

For søernes vedkommende er en af meto-
derne at anvende palæolimnologiske meto-
der, hvor biologiske rester i forskellige dyb-
der af søbundens mudder analyseres. 
Sammenholdt med en datering kan disse ana-
lyser bruges til at beskrive tilstanden tilbage i 
tiden. Disse analyser viser, at søerne generelt 
har udviklet sig gradvist siden sidste istid, og 
at det vanskeligt giver mening at tale om én 
referencetilstand. De største ændringer for de 
fleste søer er dog sket i perioden 1900-1950 /
4/. Der er imidlertid meget stor forskel mel-
lem søerne, og en del af søerne var forholds-
vis næringsrige også i 1800-tallet. Indtil nu er 
der dog kun gennemført palæolimnologiske 
analyser i få søer, så det er vanskeligt at udtale 
sig generelt. Samtidig har de palæolimnolo-
giske analyser også en begrænsning i forhold 

til hvor præcis et fosforniveau, der kan bereg-
nes tilbage i tiden. Derfor er det problematisk 
at fastlægge generelle niveauer for økologisk 
kvalitet ud fra én referencetilstand, som 
forudsat i Vandrammedirektivet. 

Palæolimnologiske undersøgelser kan ikke 
anvendes til at fastlægge referencetilstanden 
for vandløb, da vandløbets sediment er for 
ustabilt over længere perioder. I stedet skal 
der etableres et referencenetværk i de vand-
løb, der eksisterer i dag. Da langt de fleste 
vandløb, med undtagelse af nogle få skov-
vandløb, er påvirkede i større eller mindre 
omfang, vil det for de fleste typer af vandløb 
være umuligt at finde egentlige referencer. 
Derfor foreslår vi at operere med begrebet 
”lempede referencevandløb”. Det vil være 
vandløb, hvor det vurderes, at de biologiske 
kvalitetselementer svarer til høj økologisk 
kvalitet, uden at f.eks. koncentrationen af 
næringsstoffer nødvendigvis afspejler upå-
virkede forhold. Langt de fleste vandløbsop-
lande er domineret af landbrug og vil derfor 
have næringsstofkoncentrationer, der er 
højere end i en upåvirket naturtilstand. Er 
vandløbet i et sådant opland ikke blevet fysisk 
modificeret på lange strækninger, og er store 
dele af de ånære arealer udyrket, kan de bio-
logiske kvalitetselementer tolkes som en 
tilnærmet referencetilstand og dermed anven-
des som indikatorer for en referencetilstand, 
selvom oplandet og vandløbet som helhed 
ikke er uberørt af menneskelige aktiviteter. 

Samme vandløb kan naturligvis ikke anvendes 
som reference for koncentrationer af nærings-
stoffer. For visse vandløbstyper, f.eks. store 
vandløb, vil det sandsynligvis ikke være muligt 
at finde egnede strækninger, selv med anven-
delsen af lempede kriterier. I sådanne tilfælde 
må de nødvendige oplysninger sammensæt-
tes på baggrund af ekspertvurderinger, histori-
ske data eller brug af data fra referencevand-
løb uden for Danmark, f.eks. de baltiske 
lande, der på mange måder er sammenligne-
lige med de danske /5/. 

Økologiske klasser - søer
Indholdet af fosfor er formentlig den enkelte 
faktor, som i største grad styrer tilstanden i 
søer. Fastsættelse af de økologiske kvalitets-
klasser for søer kan derfor vurderes ved at 
analysere de biologiske faktorer langs en 
fosforgradient. Analyserne kan gennemføres 
for forskellige søtyper, opdelt efter alkalinitet, 
farvetal, saltholdighed og vanddybde, fordi 
forskellige søtyper ikke nødvendigvis viser 
samme respons på eutrofiering. Empiriske 
sammenhænge mellem søvandets fosforind-
hold og en række biologiske indikatorer, som 
bl.a. er klorofyl a, undervandsplanters dyb-
degrænse og andelen  af rovfisk, viser, at der 
sker meget betydelige ændringer langs fosfor-
gradienten fra 0 til >200 μg fosfor pr. liter . 

Den faglige analyse af, hvor grænserne mel-
lem de 5 kvalitetsklasser ligger, kan laves ud 
fra en vurdering af, hvor der sker de første 
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Figur 4. Målsætninger for de danske søer i det landsdækkende overvågningsprogram, udtrykt ved eller omregnet til koncentration af totalfosfor. Amternes nuværende 
målsætninger er sammenlignet med DMU’s forslag til målsætninger for grænsen mellem god og moderat økologisk tilstand i relation til Vandrammedirektivet for hen-
holdsvis dybe søer < 25 ug P pr. liter og lavvandede søer < 50 ug P pr. liter.
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betydelige ændringer set i forhold til den upå-
virkede tilstand. Kravet til god økologisk til-
stand er foreslået til 12,5-25 µg fosfor pr. liter 
og 25-50 µg fosfor pr. liter for henholdsvis 
dybe og lavvandede søer (Tabel 1). Disse fos-
forniveau vil efter vores nuværende viden 
sikre, at hovedparten af søerne bliver klarvan-
dede og dermed opnår et rigt plante- og dyre-
liv. Koncentrationerne er lavest for dybe søer, 
fordi de empiriske sammenhænge fastslår, at 
der her sker betydelige ændringer i den økol-
ogiske tilstand ved lavere fosforkoncentra-
tioner /6/. 

De nuværende målsætninger, som er fast-
sat af amterne, varierer meget og er for nogle 
søer noget lempelige og tillader fosforkon-
centrationer på over 100 µg fosfor pr. liter. 
Også sammenlignet med forslagene til fremti-
dige krav er de nuværende målsætninger 
meget varierende (Figur 4) /7/. Det vil have 
stor betydning for søernes fremtidige tilstand, 
hvordan Vandrammedirektivet føres ud i livet 
og dermed supplerer virkemidlerne i VMP III.

Økologiske klasser – vandløb
I dag har vi ikke en systematiseret viden 
om de mest uberørte vandløb i Danmark, 

hvorfor vandløbene ikke kan opdeles i de 5 
kvalitetsklasser med udgangspunkt i referen-
cetilstanden. Derudover er smådyr den 
eneste indikator, som har været anvendt til at 
vurdere vandløbenes økologiske kvalitet. Den 
økologiske kvalitet vurderes ud fra Dansk 
Vandløbsfaunaindeks (DVFI), som opdeler 
vandløbene i  7 kvalitetsklasser på baggrund 
af forekomsten af smådyr (Figur 5). Med  
udgangspunkt i vores nuværende kendskab 
har vi foreslået, at grænsen mellem moderat 
og god økologisk tilstand bliver faunaklasse 
5. Men denne grænse må revurderes, når 
de andre biologiske kvalitetselementer som 
vandplanter og fisk også tages i betragtning. 
Inddragelse af vandplanter og fisk betyder, at 
færre vandløb vil opfylde målsætningen, fordi 
vandplanter og fisk er indikatorer for andre 
menneskelige påvirkninger end dem, der 
registreres ved DVFI.

Behov for indsats
Det er forbundet med stor usikkerhed at 
vurdere, hvor stor en indsats der skal til for 
at leve op til Vandrammedirektivets krav. 
For at give et indtryk af størrelsesordenen er 
der i det følgende angivet nogle skøn over, 

hvor store landbrugsarealer det vil blive nød-
vendigt at omlægge eller tage ud af drift for 
at opfylde DMU’s forslag til krav for de større 
vandløb og søer.

Nogle vandløb er så stærkt fysisk påvirkede, 
at det vil være særdeles vanskeligt at reeta-
blere dem. Ifølge vores beregninger drejer det 
sig om 3.000 - 5.000 km vandløb ud af de 
24.600 km danske vandløb, som i dag har en 
miljømålsætning /5 /. De øvrige målsatte 
vandløb antages at skulle opfylde Vandram-
medirektivets krav om god økologisk kvalitet. 
Ud fra en grov vurdering kan vandløbenes fy-
siske tilstand forbedres tilstrækkeligt ved ud-
tagning af 23.000 – 34.000 ha af de lavbunds-
jorde, som ligger omkring vandløbene /3 /.   

Såfremt DMU’s forslag til god økologisk 
kvalitet skal opfyldes i de søer, som har en 
miljømålsætning i dag, vurderer vi, at tilfør-
slen af fosfor at skulle reduceres med mindst 
135 tons fosfor årligt udover den allerede be-
sluttede reduktion på 50 tons fosfor årligt. 
Denne vurdering er foretaget med udgangs-
punkt i 27 ferske overvågningssøer og giver 
som sådan kun et meget groft landsdækkende 
skøn. Udlægning af de 23.000 – 34.000 ha 
lavbundsjorde omkring vandløb vil skønsmæs-
sigt mindske tilførslen til søerne med 20 tons 
fosfor årligt. Der mangler altså mindst 115 
tons fosfor årligt. Heraf kan op til 24 tons fos-
for pr. år evt. klares via yderligere reduktioner 
på renseanlæg og dambrug. Hvis reduktionen 
alene skal opnås ved mindsket tilførsel fra 
landbrugsarealer, svarer dette skønsmæssigt 
til udtagning af mindst  49.000 ha lavbunds-
jorde, samt ændringer af landbrugsdriften på 
yderligere mindst 75.000 ha landbrugsarealer 
/3/. 

Der er altså tale om betragtelige arealer, og 
så er der endda i disse skøn kun taget hensyn 
til de vandløb og søer, som har en miljømål-
sætning i dag. Det betyder, at mange mindre 
vandløb og søer ikke nødvendigvis bliver be-
skyttet af Vandrammedirektivet, også selvom 
de indeholder værdifulde naturområder.
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Figur 5. Dansk Vandløbsfaunaindex (DVFI) har 
gennem de sidste år været anvendt til at inddele 
danske vandløb i syv kvalitetsklasser. Vi angiver her 
et forslag til, hvordan Vandrammedirektivets krav om 
økologisk kvalitet kan relateres til Dansk Vandløbs-
faunaindex.
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Perspektivering
VMP III er et skridt i den rigtige retning mod 
bedre økologiske kvalitet i vandløb og søer, 
men planen vil ikke alene medføre markante 
forbedringer af vandmiljøet, selvom de frivil-
lige tiltag gennemføres i fuld udstrækning. 
Opfyldelse af  DMU’s forslag til målsætninger 
under Vandrammedirektivet kræver derfor en 
yderligere indsats. 

God økologisk kvalitet i vandløb er stærkt 
afhængig af de fysiske forhold. I mange vand-
løb vil god økologisk kvalitet kræve en accept 
af hyppigere oversvømmelser på lavest belig-
gende marker i nogle ådale, især i vest-Dan-
mark. På Sjælland er der tværtimod for lidt 
vand i nogle vandløb til at opnå god økologisk 
kvalitet på grund af indvinding af grundvand. 
Sammenhængende ådale uden hyppig vedlige-
holdelse af vandløbene og omfattende vand-
indvinding vil kunne blive til grønne korrido-
rer, hvor det naturlige dynamiske samspil 
mellem vandløb og omgivelser kan blive gen-
skabt til fordel for artsrigdom og økologisk 
kvalitet både i vandet og på land. 

Det vil ikke være muligt at opnå god økolo-
gisk kvalitet i alle danske søer uden meget 
store økonomiske omkostninger. Dette er en 

konsekvens af, at vi bor i et tæt befolket og 
intensivt opdyrket landbrugsland. Omkost-
ningerne for at opfylde god økologisk kvali-
tet i den enkelte sø er meget variable. Mål-
sætningen vil være opfyldt uden yderligere 
indsats i nogle søer, mens omkostninger kan 
være store i andre (Figur 6). Eksempelvis vil 
omkostningerne generelt være store i søer 
med et stort opland, hvor søens tilstand er 
langt fra opfyldelse af målsætningen. Det er 
derfor sandsynligt, at det for nogle søer vil 
blive nødvendigt af udnytte Vandrammedi-
rektivets undtagelsesbestemmelse, som gør 
det muligt at acceptere en lavere kvalitet, 
hvis opfyldelse af målsætningen om god 
økologisk kvalitet medfører meget store sam-
fundsøkonomiske konsekvenser. 

Vandrammedirektivet er et godt instru-
ment, hvor miljøtilstanden i vandområder 
holdes sammen med virkemidler i oplandet 
samtidig med, at de økonomiske omkostnin-
ger beregnes. Hvis man tænker i sammen-
hængende ådale, hvor søerne ligger som per-
ler på en vandløbssnor, kan man opnå at 
kæde det hydrologiske kredsløb sammen – 
ikke kun til glæde for planter og smådyr, 
men også for mange mennesker! 

Miljøkvalitet og Vandrammedirektivet
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Figur 6. Principskitse over omkostninger ved at opnå god økologisk tilstand.
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Høj God Moderat Ringe Dårlig

Lavvandede søer < 25 <50 <100 <200 > 200

Dybe søer <12,5 <25 <50 <100 >100

Tabel 1. Oversigt over DMU’s forslag til grænser for fosforkoncentration (μg fosfor pr. liter) i henholdsvis lavvandede og dybe danske søer. Dybe søer er søer dybere 
end 3 meter eller søer med lagdelt vandsøjle i mere end 2 måneder om året.


