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Mariager Fjord – 
indsatsmuligheder og pris
Mariager Fjords miljøtilstand er sårbar, og hovedproblemet er belast-

ningen med næringsstoffer. De undersøgelser, der er foretaget for at 

belyse sammenhæng mellem miljømål og næringsstofbelastning og 

beskrivelsen af, hvordan næringsstofbelastningen kan reduceres og 

hvad det vil koste, svarer i princippet til det, der fremover skal gøres 

for alle vandområder ifølge Vandrammedirektivet.

LISBETH WIGGERS

JØRGEN BIDSTRUP

Mariager Fjords miljø er sårbart. Fjordens 
ustabile tilstand skyldes, at der tilføres for 
store mængder næringsstoffer. Både kvælstof 
og fosfor har betydning for miljøtilstanden, 
og der skal derfor gøres en indsats for at redu-
cere tilførslen af begge næringsstoffer. 

Resultaterne af de undersøgelser, der er sat 
i værk af Århus Amt og Nordjyllands Amt, vi-
ser sammenhængen mellem miljømålsætning 
og næringsstofbelastningen. Det er under-
søgt, hvordan næringsstofbelastningen kan 
reduceres, så miljømålet nås, og hvad det vil 
koste. På baggrund af disse resultater kan der 
opstilles en indsatsplan frem mod opfyldelse 
af miljømålsætningen. For Mariager Fjord er 
det mål, der sigtes mod i denne sammen-
hæng, den regionale målsætning – i Vandram-
medirektiv sammenhæng vil målet være ”god” 
økologisk tilstand.

Målsætning
I amternes regionplaner er opstillet en 
økologisk målsætning for fjorden. Målsæt-
ningen er beskrevet som en sigtdybde på 
4 m om sommeren, gode iltforhold året 
rundt til 10 meters dybde samt udbredte 
bevoksninger af ålegræs i mere end 2 meters 
dybde. For at nå denne målsætning viser 
modelberegninger /1/, at der både skal ske 
en reduktion i tilførslen af kvælstof og fos-
for. Kvælstoftilførslen skal reduceres med i 
størrelsesordenen 50% i forhold til i dag og 

fosfortilførslen med 10-25%. Dette svarer til 
en fremtidig belastning i størrelsesordenen 
550-640 tons kvælstof og 16-20 tons fosfor. 
Reduktionen i kvælstof- og fosfortilførslen 
kan i nogen grad substituere hinanden: 
målsætningen vil f.eks. kunne opnås ved en 
kvælstof- og fosfortilførsel på hhv. 550 tons og 
20 tons eller på 640 tons og 16 tons. 

De efterfølgende beregninger for at 
opfylde målsætningen er baseret på en gen-
nemsnitlig stofafstrømning fra vandløbene. 
Hvis målsætningen skal opfyldes ikke bare i 
gennemsnitsår men i næsten alle år, skal be-
lastningen være mindre. 

Belastningen i dag og ved målsætning
Fjorden tilføres i dag knap 1250 tons kvælstof 
og knap 22 tons fosfor (beregnet ved en 
gennemsnitlig afstrømning i vandløbene). 
For kvælstofs vedkommende er 78% land-
brugsbidrag, 12% baggrundsbidrag og resten 
kommer fra spildevand, dambrug og et atmos-
færisk bidrag på fjorden. For fosfor stammer 
ca. 1/3 fra hver af kilderne: landbrug, bag-
grundsbidrag og punktkilder (spildevand og 
dambrug m.v.) /6/.

Den kvælstoftilførsel, der kommer fra land-
bruget, er overvejende et resultat af land-
brugsdriften for 20-30 år siden, idet langt det 
meste af det vand, der siver ned i jorden, 
strømmer til grundvandet, der i dette område 
er 20-30 år om at nå ud i vandløbene /2/. Be-
regninger for kommunerne omkring Mariager 
Fjord viser, at det fald, der er sket i udvask-
ningen i Mariager Fjords opland, er i samme 
størrelsesorden som på landsplan/3/. 

Ifølge prognosen for fuld gennemførelse af 

Vandmiljøplan II vil kvælstofudledningen 
blive reduceret med i størrelsesordenen 48% 
/4/. Hvis vi får et fald i samme størrelsesorden 
i Mariager Fjords opland vil det svare til, at 
kvælstoftilførslen til fjorden reduceres til om-
kring 730 tons kvælstof/år (ved gennemsnitlig 
afstrømning) /3/. Det forudsætter dog, at der 
opnås samme effekt af de forskellige virkemid-
ler i Mariager Fjords opland som beregnet på 
landsplan – herunder, at de forskellige for-
mer for omlægning af landbrugsjord til skov, 
vådområder m.v. også finder sted i oplandet. 
Med andre ord skal der også arbejdes på at nå 
de 48% reduktion.

Selv ved en reduktion svarende til den, 
som forventes ifølge Vandmiljøplan II, vil kvæl-
stoftilførslen til fjorden stadig være for stor i 
forhold til målsætningen. Den vil skulle redu-
ceres med yderligere 90-180 tons, se figur 2. 

For fosfor er tilførslen fra spildevand og 
dambrug reduceret med mere end 80%, og 
det er begrænset, hvor meget mere fosfor, 
der kan fjernes herfra. Fra landbruget kan 
man ikke forvente, at der – som for kvælstof 
– er en reduktion på vej. Landbrugsjorden 
har modtaget et overskud af fosfor siden 
50’erne, og i Vandmiljøplan I og II har fosfor 
kun været reguleret gennem harmonireg-
lerne, som primært sigter mod en regulering 
af kvælstof. Selvom landbruget har reduceret 
anvendelsen af handelsgødning markant, og 
selvom Vandmiljøplan III indeholder et mål 
om at halvere fosforoverskuddet, er der fort-
sat et overskud, så fosforophobningen vil fort-
sætte. Dette vil alt andet lige øge risikoen for 
en øget fosforbelastning fra landbruget. Hvis 
ikke landbrugsbidraget til fjorden skal stige, 
vil det kræve en væsentlig indsats. En reduk-
tion vil selvsagt kræve endnu mere.

Figur 1. Sammenhængen mellem belastning, 
miljøtilstand, miljømålsætning og belastning ved op-
fyldelse af miljømålsætning.
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Indsatsmuligheder
Hvordan kan fjordens næringsstofbelastning 
reduceres? Hvilke muligheder er der for at 
finde de sidste tons kvælstof og fosfor? 

Reduktionen skal findes enten i udlednin-
gerne fra punktkilderne, i landbrugsbidraget 
eller ved, at næringsstofferne fjernes fra fjor-
den. 

For de forskellige punktkilder er det under-
søgt, hvor stor yderligere reduktion i kvæl-
stof- og fosfortilførslen, der maximalt vil 
kunne opnås ved bedre spildevandsrensning, 
nedlæggelse af dambrug eller omlægning til 
ét stort modeldambrug, bedre rensning af de 
regnbetingede udledninger eller af spildevan-
det fra spredt bebyggelse /5, 6/.

For landbrugsbidraget er der regnet på for-
skellige former for udtagning af landbrugsjord 
til anden anvendelse – herunder skovrejs-
ning, etablering af vådområder og omlægning 
til miljøvenlige jordbrugsordninger (MVJ). Ef-
fekten af en ændring i den nuværende land-
brugsdrift – f.eks. anvendelse af flere efteraf-
grøder, reduceret gødningsanvendelse eller 
erstatning af vinterkorn med vårkorn samt be-
tydning af flere eller færre dyreenheder er be-
skrevet gennem modelberegninger for ty-
piske sædskifter for området /7/. Der er 
desuden foretaget estimater af effekten af at 
omlægge fra en bedriftstype til en anden. En 
ændring fra f.eks. planteavlsbrug til svinebrug 
vil give et større kvælstofoverskud – og her-
med efterhånden også en større udvaskning, 
mens en ændring fra et kvægbrug til et svine-
brug vil give et mindre overskud – og på sigt 
også en mindre udvaskning. Generelt vil den 
største effekt kunne opnås ved en differentie-
ret indsats i oplandet som målrettes mod de 
områder, hvor der sker den mindste kvælstof-
fjernelse mellem rodzonen og vandløbene.

Næringsstoffer kan fjernes fra fjorden ved 
etablering af muslingebrug. Muslingerne bin-
der næringsstofferne fra fjordvandet i alger-
nes vækstperiode, og ved høst af muslingerne 
fjernes næringsstofferne.

Tabel 1 viser den reduktion i kvælstof- og 
fosfortilførslen til fjorden, der er beregnet for 
de forskellige former for indsats. For fosfor er 
kun beregnet effekt for en indsats i forhold til 
punktkilderne og for vådområder – de øvrige 
tiltag på landbrugsområdet har primært en ef-
fekt i forhold til kvælstofbelastningen.

For kvælstof er der regnet med en gennem-
snitlig reduktion mellem rodzone og vandløb 
på 50% for hele oplandet /2/(beregningen af 
reduktion er under revurdering – reduktio-
nen er muligvis større, og hermed er effekten 
af en reduktion i rodzoneudvaskningen min-
dre) . For de tiltag, der giver en reduktion i 
rodzoneudvaskningen, er der kun beregnet at 

være en halvt så stor reduktion i tilførslen til 
vandløbene og fjorden – hvilket er indregnet.

Man skal være opmærksom på, at effekten 
af alle tiltagene ikke umiddelbart kan summe-
res – f.eks. kan man ikke samtidig indregne 
en effekt af at nedlægge to dambrug og alle 
otte dambrug – eller af skovrejsning og æn-
dring i landbrugspraksis på de samme land-
brugsarealer.

Mariager Fjord

For kvælstof vil maksimal indsats på punkt-
kildeområdet højst kunne give en reduktion 
på godt 30 tons. En væsentlig øget indsats for 
skovrejsning, etablering af vådområder og an-
vendelse af miljøvenlige jordbrugsordninger 
vurderes maksimalt at kunne give en reduk-
tion på godt 100 tons. En del af indsatsen på 
disse områder er dog allerede forudsat at 
skulle ske for at nå til en reduktion svarende 

Berørt
areal ha

Reduktion til 
fjord

Reduktion til 
fjord

kg
N/ha

tons N 
i alt

tons P i alt

Renseanlæg
Yderligere fosforfjernelse 0,6
Yderligere kvælstoffjernelse 11
Dambrug
2 dambrug nedlægges 6,9 0,5
Alle 8 dambrug nedlægges 19,6 1,5
4 dambrug erstattes af modeldambrug 6,2 0,5
Regnbetingede udledninger
5 mm basiner på 10 største udløb 1,8 0,5
5 mm basiner på alle udløb 2,5 0,6
Største udløb i Hobro 0,13 0,033
Største udløb i Hadsund 0,15 0,039
Spredt bebyggelse
Nedsivning/kloakering 0 1,6
Fosfatfrit vaskepulver 0 0,4
Skovrejsning
Privat skovrejsning m. amtstilskud 500 15
Statslig skovrejsning 265 6,5
VMPII vådområder
Villestrup Å v. Barsbøl 42 13 0,3
Korup Å v. Korup Mølle dambrug 70 12,6 0
Onsild Å v. Fyrkat 90 21,3 0,15
Kastbjerg Å 100 25 0,1
Miljøvenlige jordbrugs-
foranstaltninger
Efterafgrøder 200 15-17 3,5 0
40% reduktion i N gødskning 500 17-20 4,3 0
Miljøvenlig drift af græs og naturarealer 485 55 13,5 0
Ændring i landbrugspraksis
Efterafgrøder - gns.for hele det dyrkede 
areal

36000 2,5 92

10% reduceret norm 36000 4,2 151
10% reduceret norm + efterafgrøder 36000 6,7 240
Vinterkorn -> vårkorn m. efterafgrøder 36000 8,8 316
Halvering af svinemængden 50
Halvdelen af kvægbrugsareal -
>planteavl

6000 ca. 16 95

Halvdelen af kvægbrugsareal -
>svinebrug

6800 ca. 9 55

Muslingebrug
4 anlæg (2000 tons produktion) 15,8 2,2

Tabel 1. Effekt af forskellige former for indsats i fjordens opland beregnet dels i kg/ha og den samlede 
effekt på det berørte areal. For indsats, der reducerer udvaskningen af kvælstof fra rodzonen er i beregnin-
gerne indregnet en reduktion på 50% mellem rodzone og vandløb. 
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til Vandmiljøplan II prognosen. Ændringer i 
landbrugspraksis på hele landbrugsarealet vil 
give den største effekt – i beregningerne gi-
ver en ændring fra dyrkning af vinterkorn til 
vårkorn størst effekt, men også reduceret 
norm med eller uden ekstra efterafgrøder i 
sædskifterne har stor effekt. Den beregnede 
effekt af ændringer i landbrugspraksis er dog 
under forudsætning af, at hele landbrugsarea-
let er omfattet.

For fosfor vil en maksimal indsats i forhold 
til spildevand og punktkilder kunne reducere 
fosfortilførslen med ca. 4 tons. Etablering af 
vådområder er skønnet at kunne give ca. 0,5 
tons, mens et stort muslingebrug vurderes et 
kunne reducere fjordens fosforindhold med 
2,2 tons. For landbrugstiltagene er der gene-
relt ikke beregnet nogen effekt på fosforom-
rådet, da de fleste tiltag er rettet mod at redu-
cere kvælstofbelastningen. Der er i dag et 
fosforoverskud i oplandet – størst på husdyr-
brugene. En fortsat ophobning af fosfor i jor-
den øger risikoen for en større tilførsel til 
vandløb og fjord. Denne ”negative reduktion” 
er der dog ikke sat en størrelse på i beregnin-
gen af fremtidig tilførsel.

Hvornår vil man kunne måle 
effekten?
Hvornår vil man så kunne se en effekt i fjor-
den af en eventuel indsats?

Effekten vil kunne ses, så snart tilførslen til 
fjorden er reduceret. Der er dog en naturlig år 
til år variation i tilførslen på grund af forskelle 
i vandafstrømningen, som i starten kan sløre 
effekten af den indsats, der gøres. Men set 
over en længere periode vil effekten vise sig 
som et lavere gennemsnitstilførsel af kvælstof 
og fosfor – og hermed også færre år med 
overhængende risiko for iltsvind i hele vand-
søjlen.

En indsats over for spildevand og andre 
punktkilder vil umiddelbart give en mindre 
tilførsel til fjorden. På samme vis vil fjernelse 
af næringsstoffer med muslinger virke umid-
delbart. 

En del af den diffuse fosfortilførsel kommer 
fra et erosionsbidrag eller fra brinkerosion. En 
indsats for at begrænse erosion og brinkero-
sion vil umiddelbart reducere tilførslen til fjor-
den. Størstedelen af den diffuse fosfortilførsel 
til Mariager Fjord kommer dog i form af op-
løst fosfat, som strømmer til via det øvre 
grundvand. Hvis ophobningen af fosfor i land-
brugsjorden fortsætter, vil udvaskningen stige 
før eller siden. En indsats for at bremse ophob-
ningen eller for at reducere jordens fosforind-
hold dér, hvor det er størst, vil begrænse ud-
vaskningen – men der vil formentlig gå 
mindst de 20-30 år, som størstedelen af grund-
vandet er undervejs til vandløbene, før det vil 
kunne måles. Hvis jordens fosformætning er 
høj, vil der kunne sive fosfor fra jorden i 
mange år før udvaskningen kommer ned på 
udgangsniveauet. 

En reduceret kvælstofudvaskning fra rodzo-
nen vil heller ikke kunne måles med fuld ef-
fekt i tilførslen til fjorden før efter 20-30 år. 
Netop derfor har man ikke endnu kunnet 
måle nogen videre nedgang i transporten i 
vandløbene som følge af Vandmiljøplanerne. 
Men vi forventer, at den er på vej. Effekten af 
en miljøindsats skal ikke kun vurderes på den 
umiddelbare effekt men skal også ses i det 
lange perspektiv.

Mest miljø for pengene 
På samme vis, som det er krævet i forbindelse 
med Vandrammedirektivet, er der lavet en 
samfundsøkonomisk analyse af prisen for de 
forskellige former for indsats således, at det 
er muligt at udvælge de tiltag, der giver mest 
miljø for pengene /8/. I en samfundsøkono-
misk analyse ses på den samfundsøkonomiske 
pris eller gevinst – ikke på, hvem der har 
indtægten eller udgiften. Det betyder f.eks., 
at en kompensation fra stat eller amt til en 

dambruger eller landmand ikke er en sam-
fundsøkonomisk udgift, da modtageren har 
en tilsvarende indtægt. 

Samfundet er i denne analyse antaget at 
være Danmark. Et tilskud fra EU til miljøven-
lige jordbrugsforanstaltninger er derfor en 
samfundsøkonomisk indtægt.

I den samfundsøkonomiske analyse for 
Mariager Fjords opland er de forskellige ind-
satsmuligheder prissat. For de forskellige 
former for landbrugsindsats er beregnet æn-
dring i dækningsbidrag ved omlægning af 
landbrugsareal til anden anvendelse. For eta-
blering af et stort dambrug og for muslinge-
brug er udgiften negativ svarende til, at det er 
en samfundsøkonomisk gevinst. Dette skyl-
des, at der er beregnet en større indtægt fra 
disse virksomheder end omkostning ved eta-
bleringen.

Analysen er lavet som en Cost-Effectiveness 
Analysis (CEA). Prisen er gjort op i forhold til 
en effekt – her udtrykt som kg N eller kg P. 
På denne måde kan prisen pr. kg N eller kg P 
reduceret rangordnes for de forskellige 
former for indsats. 

Da den miljømæssige effekt i Mariager 
Fjord af at reducere fosfortilførslen med 1 
tons svarer til den effekt, der kan opnås ved 
at reducere kvælstoftilførslen med 25 tons, 
kan en reduktion i fosfor omregnes til en 
kvælstofekvivalent reduktion. Den miljømæs-
sige effekt af et tiltag kan derfor udtrykkes i 
enheden kg (N + N-ækvivalent). Prisen pr. 
miljøeffekt eller pr. kg (N + N-ækvivalent) for 
de forskellige tiltag kan på denne måde sam-
menlignes og rangordnes. 

Figur 3 viser de rangordnede samfundsøko-
nomiske omkostninger. Muslingebrug og 
modeldambrug vil ifølge beregningerne give 
en samfundsøkonomisk gevinst. De laveste 
omkostninger pr. effekt fås ved anlæggelse af 
VMPII vådområder og reduceret gødnings-
norm i landbruget. Også nedlæggelse af dam-
brug og flere efterafgrøder ligger i den relativt 
billige ende, mens yderligere spildevandsrens-
ning og reduktion af de regnbetingede udled-
ninger er dyrt i forhold til effekten.

Den samfundsøkonomiske analyse er vel-
egnet til at vise, hvornår en indsats bliver uri-
meligt dyr (disproportional) i forhold til pri-
sen for andre former for indsats. Men der 
ligger ikke nogen nærmere analyse af, hvem 
der skal betale og hvem der eventuelt mod-
tager ved de forskellige former for indsats. I 
en CEA indgår der heller ikke nogen økono-
misk vurdering af, hvilken betydning en ind-
sats i øvrigt vil have - f.eks. effekt på grundpri-
ser og turisme af mere skov og en ren fjord 
eller betydning af, at en indsats også i nogle 
tilfælde kan medvirke til at sikre drikkevands-

Mariager Fjord

Figur 2. Nuværende tilførsel af kvælstof og fosfor 
til fjorden, forventet tilførsel, når Vandmiljøplan II 
er slået fuldt igennem i tilførslen til fjorden samt 
tilførslen ved opfyldelse af miljømålsætningen. 
Målsætningen kan opfyldes ved forskellige kombi-
nationer af kvælstof- og fosfortilførsel hvoraf 2 er 
vist på figuren. Mål 1 angiver målene ved den størst 
mulige reduktion i fosfor og mål 2 angiver målene 
ved en mere realistisk fosforreduktion
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kvaliteten. Gør man ikke noget i oplandet, vil 
det også have en miljømæssig og økonomisk 
konsekvens, som heller ikke er indregnet. 
Prisen i den samfundsmæssige CEA er alene 
sat i relation til en effekt – her miljøeffekt i 
Mariager Fjord – af en given indsats. I en sam-
let vurdering af en indsatsstrategi bør de øv-
rige forhold også inddrages.

Hvem kan gøre hvad?
De forskellige indsatsmuligheder, der er be-
skrevet for oplandet til Mariager Fjord, er en 
blanding af nogle, som amterne umiddelbart 
kan sætte i værk eller kræve lavet, andre som 
amter og stat kan hjælpe på vej enten med 
tilskud eller ved politisk at åbne for dem og så 
indsatsmuligheder, som myndighederne reelt 
ikke har nogen indflydelse på. 

Blandt de, som amterne har umiddelbar 
indflydelse på, er dambrugsprojekterne. Amt-
erne kan på forskellig vis indgå aftaler om ned-
læggelse af dambrugsproduktionen – og evt. 
samtidig åbne for en mulighed for at bygge et 
nyt stort nyt modeldambrug. Amterne har 
også beføjelser til at stille krav til kommuner 
eller virksomheder om bedre spildevandsrens-
ning og reducerede udledninger fra de regn-
betingede udledninger. 

Etablering af vådområder kan amterne 

hjælpe aktivt på vej ved at beslutte at gå ind i 
projekterne og staten kan bevilge støtte til 
etableringen, men der skal også være en lods-
ejerinteresse. De miljøvenlige jordsbrugsord-
ninger er frivillige ordninger. Ved at udpege 
områder i oplandet, hvor der kan søges støtte 
til disse ordninger, har amterne en vis indfly-
delse på udbredelsen i oplandet, mens tilskud 
bevilges fra stat og EU. Det samme gælder til 
dels for den statslige skovrejsning, hvor amt-
erne udpeger skovrejsningsområder, mens 
det er staten, der kan yde det økonomiske 
tilskud. Privat skovrejsning kan eventuelt di-
rekte støttes fra amterne. 

Etablering af muslingebrug i fjorden er i 
dag begrænset af bestemmelser i regionpla-
nen. Hvis amterne ønsker at åbne for denne 
mulighed, kræver det en politisk beslutning 
om at ændre bestemmelserne i regionplanen.

De forskellige ændringer i landbrugsprak-
sis, som det vil være nødvendigt at inddrage i 
større eller mindre omfang, hvis målet skal 
nås, har myndighederne ingen direkte indfly-
delse på. Der vil formentlig kunne opnås en 
reduktion i næringsstofbelastningen gennem 
dialog med landbruget og ved opmærksom-
hed fra det enkelte landbrug på næringsstof-
overskuddet og miljøbelastningen. Men der 
er tale om frivillige aftaler med landbruget.

Mariager Fjord

Konklusion
Beregningerne for Mariager Fjord viser, at det 
både i regional sammenhæng og i forbindelse 
med de krav, som man står over for i Vand-
rammedirektivet, bliver svært at nå målene 
uden en mulighed for at kunne stille differen-
tierede regionale miljøkrav til landbrugsbe-
drifter, som er i overensstemmelse med de 
krav til miljøkvalitet, som man er pålagt at 
skulle leve op til. Vandmiljøplanerne har 
bidraget til en reduceret kvælstofbelastning, 
men de er ikke tilstrækkelige.
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Figur 3. Den samfundsøkonomiske omkostning ved de forskellige former for indsats. Prisen er udtrykt i 
forhold til miljøeffekt i fjorden – her udtrykt som pris pr. kg reduceret kvælstof og fosfor (omregnet til kvæl-
stofekvivalent effekt). En negativ omkostning er udtryk for, at det vil være en samfundsøkonomisk indtægt.


