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Eutrofiering – problemets omfang
Danmarks landskab flyder med næringsstof
fer. Fosfor (P) og kvælstof (N) ligger bundet 
i store puljer i jorden, på bunde af søer og 
fjorde og i Østersøen. Meget er bundet i 
or ganisk stof, men især for P er uorganiske 
forbindelser af stor betydning, f.eks. når P 
er bundet i jernforbindelser eller adsorberet 
til overfladen af partikler. Denne overflod 
af næring har negative effekter i alle økosy
ste mer. På land betyder næringsrigdommen 
en nedgang i biodiversiteten, når nøjsomme 
plantearter overvokses af brændenælder og 
høje græsser. I de nedre vandløb og søer for
armes økosystemerne af uklart vand, mudder 
og iltsvind. I havet går det helt galt. Kun en 
håndfuld af Danmarks 109 marine vandområ
der lever op til kravene for ’god økologisk 
tilstand’. I ferskvand er det primært P, som 
er problemet, men N spiller også en rolle. I 
havet er det omvendt. En nylig kortlægning 
viser, at for 75 % af de marine områderne er 
N det primært begrænsende næringsstof /1/. 
Tilsvarende viser det faglige grundlag for 3. 
generation af vandplaner /2/, at målopfyldelse 
i forhold til Vandrammedirektivet kræver at N
tilførslerne til havet reduceres med ca. 40 %. 
Reduktioner af Ptilførsler kan bidrage i nogle 
områder, men kan aldrig stå alene.

De nuværende tilførsler af N ligger omkring 
60.000 tons pr. år med en stigende tendens. 
Beregningerne i /2/ viser, at Ntilførslerne skal 
reduceres med 42 %. Dvs. at den stigende ten
dens skal vendes til et fald på omkring 7 % pr. 

år fra 2021 og frem til 2027, som er sidste frist 
for målopfyldelse i Vandrammedirektivet.

Det er ikke realistisk at opnå så omfattende 
reduktioner med tekniske tiltag på markerne, 
som f.eks. efterafgrøder. Betydelige land
brugs  arealer skal derfor ud af omdrift, i et om
fang på 15 til 30 % af det nuværende land
brugs areal. Vi ser derfor ind i en fremtid med 
gennemgribende forandringer i det danske 
landskab, hvor landbrugsjord, som i dag er 
drænet, gødet og i omdrift, i fremtiden bliver 
til vådområder, våde enge eller vedvarende 
græs uden dræning. Denne forandring bety
der, at problematikken med Pfrigivelse, når 
tidligere landbrugsjord oversvømmes, bliver 
helt central (se boks 1).

Forvaltning og perspektiv
I dag er der tilskud til at etablere vådområder. 
Denne tilskudsordning forvaltes bl.a. ud fra et 

kriterie om, at der ikke må ske en forøgelse 
af Ptilførslerne til de marine vandområder. 
Hvis de samlede Ptilførsler fra genetablering 
af vådområder i oplandet overstiger 1% af den 
samlede landbaserede Ptilførsel til den fjord 
der afvandes til, så giver man ikke tilladelse. 
Det betyder, at der for en fjord bliver en 
’pulje’ af nyt P, som må komme fra nye våd
om råder. Den restriktive ramme på 1 %, og 
det, at man kun kigger på den øjeblikkelige 
mertilførsel af P, betyder i praksis, at der 
man ge steder er et stop for etablering af nye 
vådområder. Formålet med denne artikel er at 
analysere, om denne praksis er hensigtsmæs
sig. Hvis den nuværende restriktive praksis 
ikke er videnskabeligt velfunderet, så bør man 
overveje at lave den om, så man nemmere kan 
få gang i processen med en nødvendig omlæg
ning af landskabet i en ’vådere’ retning.

Fosfor, landskab og fjorde
Lavbundsjorde er tidligere vådområder, som er inddraget som land

brugsjord. Ved udtagning ophører dræningen, og der kan potentielt 

frigøres fosfor. Vi argumenterer for, at dette problem ikke bør stå i 

vejen for at lavbundsjorde vådlægges, fordi fosfrigørelsen er lille og 

kortvarig i det store billede. Næringsstofdynamikker bør ses over 

årtier, omfatte hele landskabet og alle koblinger mellem fosfor og 

kvælstof.
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Fig. 1. Udvikling i tilførsler af fosfor (rød) og kvælstof (blå) til havet korrigeret for udsving i 
afstrømning tilbage fra 1980’erne. Data er fra det nationale overvågningsprogram. Data for 
2019 er foreløbige og data fra før 1990 er fra de tidligere amter.
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Fosfor koncentrationer i danske  
farvande
I havet findes P i en række forbindelser. Der 
er en hurtig omsætning mellem dem, så det 
er mest hensigtsmæssig at analysere koncen
trationen af total fosfor (TP). Figur 2 viser TP 
for to lokaliteter. De første målinger er fra 
ca. 1970, hvor konc. er omkring 1 µM. Herfra 
stiger TP og når et maksimum omkring 1985. 
Årsagen er udledninger fra rensningsanlæg. 
Midt i 1980’erne indføres Pfældning, og i 
løbet af 1990’erne er der Pfældning overalt. 
Effekten er, at TP i havet falder hurtigt frem 
mod år 2000. Kon centrationen er højere og 
mere svingende i den relativt lukkede Hor
sens Fjord i forhold til Øresund, men forløbet 
er nogenlunde det samme. Overordnet har 
reduktionen i tilførsler fra ca 20.000 tons pr. år 
omkring 1980 til ca 2100 tons pr år fra år 2000, 
givet en reduktion i TP på 52 til 64%, dvs. lidt 
mere end en halvering over omkring 1015 år.

De to stationer på Fig. 2 viser et mønster, 
som går igen på de 20 stationer, vi har analy
seret. Efter år 2000 er konc. svagt faldende i 
Horsens Fjord frem til 2012, hvorefter der er 
en stigende tendens. Vores hypotese er, at TP 
i fjorde, hvor tilførslerne fra land er stabile, 
primært styres af frigivelse af P fra en pulje i 
sedimentet, som gradvist reduceres over 
årene (se også Fig. 3, boks 2). Frigivelsen, og 
dermed TP i fjorden, afhænger dermed af ilt

forholdene i sedimentet det enkelte år i den 
pågældende fjord.

Det gennemgående mønster på tværs af 
fjor dene er et fald i TP på 1,15 % pr. år (± 0,32 
(standardfejl (SEM), bruges fremover, 
p=0,0004)). Her er fjordstationer defineret ud 
fra sæsonmønsteret for TP (Fig. 3). For Øre
sund er mønsteret anderledes. Her stiger TP 
signifikant med 1,31 % pr. år (± 0,50, 

p=0,018)). Stigende TP ses også i andre åben
vandsområder nær Østersøen. Noget som an
tagelig skyldes det stigende areal med iltsvind 
i Østersøen de sidste 25 år /4/, som giver en 
større frigivelse af P i det udstrømmende 
Østersøvand. Det overordnede billede i de 
åbne farvand er dog stabile TP (0,29 % pr. år 
(± 0,26, p=0,27)). En mulig forklaring er, at 
stigende tilførsler fra Østersøen modsvares af 
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Boks 1. Faktaboks med fosfor-jern kemi under iltede og iltfri forhold

Sænkningen af grundvandsspejlet ved dyrkning af vådområder fører til iltede forhold i det tidligere vandmættede jordprofil. 
Tilgangen af ilt fører til nedbrydning af organisk stof og frigivelse af uorganiske næringsstoffer. Samtidig bliver reducerede 
stoffer som f.eks. jernsulfider oxideret og jern(III) hydroxider akkumuleres i jorden. Fosfor binder godt til jern(III) og ligger 
som en jernbundet pulje i jorden. Når jorden vådlægges, især ved stærkt nedbrudt tørvejord, hvor jorden har sat sig og er 
sunket, vil området ofte blive vanddækket. Herved opstår meget hurtigt anaerobe forhold og jern reduceres fra jern(III) til 
jern(II). På samme tid foregår der sulfatreduktion, hvorved reduceret jern kan udfældes som jernsulfid og efter føl  gende 
som pyrit. Det reducerede jern kan også udfældes sammen med fosfat og danne vivianit. Hovedparten af det mo biliserede 
fosfat, som når jordoverfladen, vil dog blive tilbageholdt, når jern igen iltes. Ilten danner dermed en ’P-barriere’.

Fig. 2. Koncentrationer af total P i henholdsvis Horsens Fjord og Øresund. Data er fra det 
nationale overvågningsprogram (NOVANA). Data fra før midt i 1980’erne er mere usikre end 
senere pga. mindre systematik i prøvetagningen.
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de faldende koncentrationer i fjorde og kyst
nære områder så nettoresultatet er uændrede 
koncentrationer i de åbne indre farvande.

Vi har undersøgt sæsonmønsteret for TP ved 
at opdele året i 36 perioder af 10 dage. Der ef
ter har vi analyseret mønsteret for alle 20 sta
tioner og inddelt dem i to gruppe (Fig. 3).

I de åbne områder falder TP fra midt i fe
bru ar og når et minimum efter 120 dage, dvs. 
først i maj. Faldet skyldes, at P optages i plan

te plankton, som derefter sedimentere ned un
der springlaget, samtidig med at tilførslerne 
fra vandløb også falder. Herefter er koncentra
tionen stabil eller svagt stigende hen mod vin
terniveauet, som nås i december. Den svagt 
stigende tendens for TP fra midt juli (ca. peri
ode 20) skyldes primært at uorganisk P (DIP) i 
bundvandet stiger kraftigt i juli /5/ og at dette 
gradvist opblandes til overfladen. 

I fjordene starter året på samme måde med 

et optag af P i planteplankton, som derefter 
sedimenterer ud. I tillæg kommer et optag i 
bentiske planter og faldende tilførsler fra 
vandløb, hvilket betyder mere i fjordene. Mini
mumskoncentrationen nås lidt tidligere, om
kring dag 100, men stiger derefter markant til 
et maksimum i slutningen af august. Tilførsler 
af P fra vandløb er fortsat faldende, så stignin
gen skyldes en frigørelse af DIP fra fjordbun
den. Alle stationer følger et af de to mønstre, 
med undtagelse af Mariager Inderfjord, som 
har et sæsonmønster midt i mellem. Årsagen 
til de to forskellige sæsonmønstre skyldes 
graden af kontakt mellem vandsøjle og bund. 
I langt de flest fjorde opblandes vandsøjlen 
igennem sæsonen, så frigørelsen af DIP fra 
fjordbunden påvirker hele vandsøjlen Det be
tyder at planteplanktonnet ikke oplever Pbe
grænsning. I de åbne farvande er vandsøjlen 
permanent lagdelt, og DIP fra bunden trans
por teres kun langsomt op over springlaget. 

Kilder til fosfor i fjorde
Ovenstående analyse af sæsonmønsteret i 
TP kan bruges til at kvantificere den relative 
betydning af kilderne til P i fjordene. Der er i 
praksis tre kilder; bidraget fra vandløb der ud
munder i fjorden, frigivelse af P fra fjordbun
den og så import af P over fjordens rand fra 
de havområder der ligger uden for. Det sidste 
bidrag er netto negativt, da koncentrationen 
af P udenfor fjorden er lavere end inden i fjor
den, men det repræsentere stadig en brutto
kilde. Bidraget via vandløb kan beregnes 
ud fra data for tilførsler. Hvis man laver den 
antagelse, at stigningen i TP fra minimumsvær
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Fig. 3 Sæsonvariation for TP i overfladen for to typer af farvande samt tilførsler til havet 
via vandløb. Året er opdelt i 10-dages perioder og normaliseret så værdien 1 svarer til den 
gennemsnitlige koncentration for hver station og år (havet) og år (for tilførsler via vandløb). 
Derefter er middelværdien for hver 10-dages periode beregnet for de to typer af stationer. I 
alt indgår data for 24 stationer i datasættet fordelt med 12 opblandede fjordstationer og 12 
åben vandstationer. Årsmiddel for TP er angivet for de to typer farvande.

Tabel 1. Beregning af den relative betydning af ekstern (vandløb) og intern (frigivelse fra bunden) tilførsel af P for ti fjorde med gode data. 
Minimum og maksimum er henholdsvis den lavest og højeste TP-koncentration (middel over 2010 til 2019) og de tilhørende 10 dags perio-
der. P-frigørelsen pr. areal (mmol m-2 år1) og den samlede frigivelse (tons P år-1) er beregnet ud fra fjordens gennemsnitsdybde og areal. 
Endelig er ratioen beregnet ud fra data for tilførsler via vandløb (ekstern, tons P år-1). Middel konc. af uorganisk P for dag 90 til 130 (perio-
den med potentiel P-begrænsning) er også beregnet. Farven angiver en vurdering af betydningen af en temporær stigning i P-tilførslen fra 
vandløb. Grøn – lav bekymring. Gul – middel og orange – høj.

Fjord Minimum
Min. 

periode
Maxi-
mum

Max. 
periode

Forskel
Middel 
dybde

Fosfor 
frigi-
velse

Areal 
(km2)

Intern
Ek-

stern
Ratio DIP

Løgstør 0,39 10 2,95 25 2,56 5,7 14,6 1354,19 613 245 2,5 0,05

Skive 0,45 9 6,53 22 6,08 6,0 36,6 132,06 145 92,8 1,6 0,06

Isefjorden 0,40 8 1,65 26 1,25 6,9 8,6 361,79 96,2 59,7 1,6 0,06

Horsens 0,44 11 1,78 23 1,34 3,1 4,2 35,58 4,6 22,1 0,2 0,06

Kolding 
fjord

0,53 10 1,81 32 1,28 2,7 3,5 6,79 0,7 17,5 0,0 0,08

Vejle 0,55 11 1,53 31 0,98 11,0 10,8 109,53 36,5 44,1 0,8 0,10

Odense 0,60 10 2,36 21 1,76 2,4 4,2 61,99 8,0 43,6 0,2 0,18

Roskilde 0,77 10 8,24 23 7,47 3,1 23,3 52,22 37,8 15,0 2,5 0,22

Mariager 0,73 12 3,29 25 2,56 10,0 25,5 17,57 13,9 9,76 1,4 0,23

Randers, 
Inder

1,64 14 3,18 22 1,54 3,1 4,8 4,13 0,6 105 0,0 0,40

Middel 0,65 10,5 3,33 25,0 2,68 5,40 13,6 214 96 66 1,1 0,14
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dien om foråret til maksimumsværdien i 
sen  sommeren (se Fig. 3) skyldes den interne 
frigivelse, så kan man beregne den relative 
betydning af P fra vandløb og intern frigivelse, 
når man tager hensyn til vanddybe og areal. 
Dette er en ret simpel antagelse, som ikke 
tager hensyn til eksporten af P ud af fjorden, 
og til at der kontinuert tilføres P fra vandløb 
om sommeren, som altså vil bidrage til noget 
af stigningen. Disse to processer er dog mod
sat rettede, og vil, i nogen grad, opveje hinan
den. I tabel 1 er dette beregnet for ti fjorde.

Tabel 1 viser, at den interne Pfrigivelse 
dominerer i fem af de ti fjorde. Det gennem
gående træk for disse fjorde er lang opholds
tid for vandet. I fire fjorde er vandløb den helt 
dominerende kilde. Vejle Fjord har en mel
lem status. Vurderet på den baggrund, og på 
graden af Pbegrænsning, er fjordene opdelt i 
tre kategorier for deres følsomhed over for en 
mindre midlertidig stigning i Ptilførslen fra 
vandløb. I seks fjorde optræder der enten ikke 
Pbegrænsning eller den interne frigivelse do

minere. To fjorde, Horsens og Kolding fjorde, 
vil være følsomme for en stigning i P
tilførslerne, da vandløb spiller en stor rolle for 
tilførslerne og Pbegrænsning optræder. Vejle 
og Odense fjorde indtager en mellemstatus.

Beregningerne i tabel 1 er for den seneste 
dekade; 2010 til 2019. Ved at gennemføre 
samme beregninger for de to foregående de
kader, kan man vurderer udviklingen over tid 

(Tabel 2). Overordnet er det et fald i både 
konc. og Pfrigivelsen fra sedimentet. De eks
terne tilførsler falder med 19 % fra 9099 til 00
09 og igen med 10 % til den seneste de ka de, 
så der er et samlet fald på 26 % fra 9099 til 10
19 (Fig. 1). Dette kommer efter et bety deligt 
fald i de eksterne tilførsler i 1980’erne, så det 
er forventeligt, at TP falder mere, henholdsvis 
med 42 og 35% for minimum og mak simum 
konc. pga. et efterslæb. (Tabel 2). Forskellen, 
og dermed estimatet for intern Pfrigivelse fal
der tilsvarende med 28 %. Faldet er dog afta
gende, og kun på 6 % mellem de sidste to 
dekader, hvilket er mindre end faldet på 1,15 
% pr. år nævnt ovenfor. Det skyldes, at i fire af 
de ti fjorde er frigivelsen fra fjordbunden 
steget fra 0009 til 1019. Antagelig pga. sti
gende kvælstoftilførsler og dermed mere ud
bredt iltsvind.

Frigivelse af fosfor fra tidligere land-
brugsjord – mængder og tidsforløb
Frigørelsen af fosfor til vandmiljøet kontrolle
res af forskellige biogeokemiske processer 
såsom nedbrydning af organisk stof, redox 
processer, Poptag i planter og mikroorganis
mer, dannelse af Pholdige mineraler og jor
dens hydrologi. På grund af den varierende 
betydning af disse processer, er det vanskeligt 
at forudsige, hvor meget P der frigøres til 
vand miljøet ved en vådlægning, men ofte sker 
der i dag en overestimering af Peksporten, 
fordi man undervurderer den efterfølgende 
tilbageholdelse, når Pjernforbindelser igen 
udsættes for ilt /6/.

Undersøgelser af Ptilbageholdelse, eller tab 
over vand – jord overgangen (se boks 1), 
viser, at forøget tab af P til vandmiljøet kun 
optræder, hvis det molære Fe:P forhold er la
vere end 3 i det anaerobe porevand. Ved 
højere Fe:P forhold vil P helt overvejende ud
fældes, og dermed blive tilbageholdt, når 
pore  vandet kommer i kontakt med ilt. I de 
tilfælde, hvor der er målt en høj Pkonc., f.eks. 
over 100 µM i porevandet i starten, har man 
set, at koncentrationen falder til under 1 µM 

Boks 2. Faktaboks om fosfor i marine sedimenter
I fjordbunden er P bundet i 
en række fraktioner. Figu-
ren viser dybdefordelingen 
af 6 fraktioner i Aarhus Bugt 
i µmol P g-1 tørvægt. Profi-
len er fra 1989 og viser der-
for situationen lige efter de 
meget høje P-tilførsler fra 
spildevand (se Fig. 1). 
Mængden af apatit-bundet 
P (blå) er konstant med 
dybden og meget lidt reak-
tivt. Organisk bundet P fin-
des både som refraktærer 
(mørkegrøn) og labile stof-
fer (lysegrøn). Den labile 
fraktion findes især tæt på 
overfladen og P herfra vil 
langsomt frigives. Fosfor 
findes også adsorberet til 
overflader (de hvide frak-
tioner). Langt den størst og 
mest dynamiske fraktion er 

jern-bundet P (rød), ligesom i jorde på land. Den er dominerende ved sedi-
mentoverfladen, hvor jern findes som Fe(III). Det er især det jernbunde P, som 
er ansvarlig for frigivelsen af P til vandfasen i løbet af sommeren (Fig. 3) når 
iltkoncentration i vandet over sedimentet falder. Et stykke nede i sedimentet er 
der stort set altid iltfrit og jern er reduceret til Fe(II), mens sulfat er reduceret til 
sulfid, som binder sig til Fe(II). Dermed er der ikke noget jern til at binde uorga-
nisk P, som derfor frit diffundere opad og ud i vandsøjlen, hvis der ikke findes 
frit Fe(III) ved sedimentoverfladen. Vi kender ikke puljen af jernbundet P i dag, 
men nedgangen i P-frigivelsen for de 11 fjorde (Tabel 2) fra 21,6 til 14,1 mmol 
m-2 pr. sæson over 20 år tyder på en langsomt udtømning af puljen. I udgangs-
punktet forventede vi en hurtig nedgang i puljen, men dels tilføres der hele ti-
den nyt P og meget af det frigivne P føres tilbage til sedimentet. Det har især 
betydning i mere lukkede fjorde, hvor vi også ser at den interne frigivelse er 
betydelig og faktiske stigende de senere år i f.eks. Limfjorden.

Tabel 2 viser middelværdier (µM) for de ti fjorde for tre dekader samt ratioer for værdier mel-
lem dekaderne.

Dekade
Minimum P 

konc.
Maximum P 

konc.
Forskel

P-frigivelse 
(mmol m-2)

1990-99 1,13 5,15 4,02 18,8

2000-09 0,83 3,86 3,03 14,5

2010-19 0,65 3,33 2,68 13,6

Ratio ’00-
09’/90-99’

0,73 0,75 0,75 0,77

Ratio ’10-
19’/00-09’

0,79 0,86 0,88 0,94

Ratio ’10-
19’/90-99’

0,58 0,65 0,65 0,72
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når vandet bliver iltet. Fe:Pforholdet i topjor
den er derfor vigtigt for både størrelsen og 
varigheden af Ptab. Til gengæld viser under
søgelser, at en vis lav frigivelse kan forsætte i 
3040 år for jernrige jorde /7/ og at de kun 
langsomt vender tilbage til en lavere Pstatus 
/8/. Et lavt Fe:P forhold i både mineral og tør
vejord (<10 mol:mol) giver potentielt en ri
si ko for et højt Ptab til vandmiljøet /8/, men 
denne vil dog ofte aftage over nogle år.

Diskussion og perspektiver
Analysen af den relative betydning af intern 
frigivelse og Ptilførsel fra vandløb viser, at den 
interne frigivelse ofte er betydelige og i nogle 
fjorde den dominerende kilde til P om som
meren. Endvidere viser sæsonforløbet i Fig. 
3, at TP kun er lav i en kortere perioden om 
foråret. Typisk i 40 til 50 dage omkring midt i 
april. En stigning i tilførslerne via vandløb, på 
f.eks. 10 %, vil altså ikke, på kort sigt, betyde 
en stigning i de samlede tilførsler på 10 %, 
men typisk en langt mindre stigning, og f.eks. 
i Limfjorden kun en stigning på omkring 3 
%. Den forventede negative effekt af øget 
Pudledning vil antagelig opvejes af, at de nye 
vådområde vil give en lavere kvælstoftilførsel, 
som betyder mere for algevæksten i fjorden 
end P. En mindre algevækst giver mindre ilt
svind og dermed mindre intern frigivelse af 
P, hvilket vil opveje en stigning i Ptilførslerne 
fra land.  

Et yderligere argument kommer fra en vur
dering af tidsperspektivet for en udtømning af 
Ppuljen i fjordenes sediment. Hvis man anta
ger, at den fundne reduktion i TP i fjordene 
på 1,15 % pr år for perioden 2000 til 2020 re
præsenter en eksponentielt faldende trend 
(’halen på en udtømningen af den store pulje 
som var opbygget før ca. 1990), så vil der, 
uden ændring i eksterne tilførsler, gå 36 år før 
den nuværende koncentration af TP er faldet 
med 1/3. Det tilsvarende tidsperspektiv på en 
reduktion af den nuværende TP med hen
holdsvis 1/4 og 1/2 er henholdsvis 25 og 60 år. 
Ud fra sådan en overslagsberegning, og en an
tagelse om at TP skal ændres væsentligt, f.eks. 
med 1/3, før at økosystemet reagerer, kan 
man slutte, at tidsperspektiver for en forbed
ring af fjordenes økosystem i forhold til P er 
nogle årtier. Derfor bør en midlertidig stig
ning i Ptilførslerne fra vådområder med et 
lavt Fe:P forhold ikke stå i vejen for en langsig
tede miljøgevinst. Anderledes er det for våd
områ der med et højt Fe:P forhold, men her er 
Pudledningerne lave, så også her vil den posi
tive effekt på kvælstofudvaskningen antageligt 
overskygge en lille, men vedvarende, merud
ledning af P.

Endnu et argument mod at bekymre sig for 
meget om en mindre stigning i tilførslerne via 
vandløb kommer fra det forhold, at fjordene 
også udveksler P med de åbne vandområder 
uden for fjorden. De højeste vandføringer i 
vandløb, og dermed tilførsler af P, findes om 
vinteren, hvor der også er en høj grad af vand
udveksling mellem fjord og åbne havområder. 
Det er således kun en fraktion af en given 
mertilførsel fra vandløb om vinteren, som vil 
indgå i fjordens Pcyklus om sommeren.

Et argument som bør indgå i forvaltnings
praksis er selvfølgelig forekomsten af søer i 
vandsystemet. Søer er generelt Pbegrænsede, 
så en mertilførsel af P til søer vil være kritisk. 
Anlæggelse af P vådområder opstrøms søer er 
dog et lovende virkemiddel, idet disse vådom
råder tilbageholder partikulært fosfor og su
spenderet stof ved oversvømmelseshændelser 
når de designes til at blive ovesvømmet ved 
store afstrømninger /8/.

Sammenfattende finder vi, at der for en del 
fjorde er belæg for en mindre restriktiv praksis 
omkring mertilførsler af P ved vådlægning af 
lavbundsjorde. Det er ikke sandsynligt, at min
dre og/eller forbigående stigninger i Ptil før
slen vil have en længerevarende negativ effekt 
i fjorden, når man samtidig indregner de posi
tive miljøeffekter, der kan opnås ved redu ce
rede kvælstofudledninger. 

Grundlæggende må vi erkende, at nærings
stoffer, og det gælder både fosfor og kvælstof, 
forbliver i landskabet og havmiljøet i årtier – i 
århundrede, hvis vi snakker store systemer 
som Østersøen /9/. Fokus bør derfor ikke 
være på hvad det sker inden for 5 til 10 år, 
men på hvordan vi over generationer kan re
ducere de samlede puljer af både kvælstof og 
P som cirkulerer i landskabet. Og vi skal se på 
hele landskabet, fra marken, over fersk vands
systemer, til fjordene og det åbne hav, som en 
helhed. Fordele i landskabet, fx for biodiver
sitet og rekreative muligheder, ved at gen
ska be våd områder, bør ikke hindres af en 
forbi gå ende forsinkelse af fjordenes genopret
ning. Kun ved en omfattende vådlægning af 
landbrugsjord kan vi genopretter de biogeo
ke mi ske balancer, og genoprette de skader 
der er sket pga. af de sidste hundrede års in
tensive brug af næringsstoffer i både landbrug 
og hus holdninger, og tidsperspektivet bør 
være dekader og generationer og ikke år. 

References
1. Christensen, J.P.A., H. KnudsenLeerbeck, A. Erichsen 

& K. Timmermann (2020) Kortlægning af marine 

vandområders fosforfølsomhed. I Andersen, H. E. & 

Heckrath, G. (redaktører). 2020. Fosforkortlægning 

af dyrkningsjord og vandområder i Danmark. Aarhus 

Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og 

Energi, 338 s.  Videnskabelig rapport nr. 397 http://

dce2.au.dk/pub/SR397.pdf

2. Erichsen, A.E., K. Timmermann, T. C. Larsen, S. E. B. 

Nielsen, J. P. A. Christensen & S. Markager. Applica

tion of the Danish EPA’s Marine Model Complex and 

Development of a Method Applicable for the River 

Basin Management Plans 20212027 (in prep).

3. Thodsen, H., Tornbjerg, H. & Larsen, S.E. 2020. 

Udvikling i afstrømningsnormaliseret totalkvælstof 

transport fra målt opland mellem 2018 og 2019. 

Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø 

og Energi, 6 s. – Fagligt notat nr. 2020|64 https://

dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Nota

tet_2020/N2020_64.pdf

4. Reusch, T.B.H, J. Dierking, H.C. Andersson, E. 

Bonsdorff, J. Carstensen, M. Casini, M. Czajkowski, 

B. Hasler, K. Hinsby, K. Hyytiäinen, K. Johannesson, 

S. Jomaa, V. Jormalainen, H. Kuosa, S. Kurland, L. 

Laikre, B.R. MacKenzie, P. Margonski, F. Melzner, 

D. Oesterwind, H. Ojaveer, J.C. Refsgaard, A. Sand

ström, G. Schwarz, K. Tonderski, M.  Winder, & M. 

Zandersen. (2018). The Baltic Sea as a time machine 

for the future coastal ocean. Sci. Adv.; 4.

5. Lyngsgaard, M.M., K. Richardson, S. Markager, M. 

Holtegaard, M. Olesen & J.P.A. Christensen. (2014) 

Deep primary production in coastal pelagic systems: 

importance for ecosystem functioning. Marine Ecol

ogy Progress Series 517, 1533.

6. Petersen, R. J., Prinds, C., Iversen, B. V., and Kjær

gaard, C., 2018. Fosfortab fra våde lavbundsjorde. 

Vand & Jord, 25(3), 131134.

7. Walton, C.R., Zak, D., Audet, J., Petersen, R.J., 

Lange, J., Oehmke, C., Wichtmann, W., Kreyling, 

J., Grygoruk, M., Jabłonska, E., Kotowski, W., Wis

niewska, M.M., Ziegler, R., Hoffmann, C.C. (2020) 

Wetland buffer zones for nitrogen and phosphorus 

retention: Impacts of soil type, hydrology and 

vegetation. Sci Total Environ: 138709. https://doi.

org/10.1016/j.scitotenv.2020.138709.

8. Hoffmann, C.C., Andersen, H.E., Kronvang, B., & 

Kjaergaard, C. 2018. Kvantificering af fosfortab fra N 

og P vådområder. Notat fra DCE 15. oktober 2018.

9. Lønborg, C & S. Markager. Nitrogen in the Baltic Sea: 

Longterm trends, a budget and decadal time lags in 

responses to declining inputs. Submitted to Biogeo

chemistry

Stiig Markager (markager@bios.au.dk) er professor i 

økologi og biogeokemi i marine økosystemer ved Aarhus 

Universitet og arbejder bl.a. med effekter af nærings

stoffers i havet. Carl C. HofMann og DoMinik Zak er begge 

seniorforskere samme sted og arbejder med dynamik 

af kulstof og næringsstoffer i lavbundsjorder. JeSper p.a. 

CHriStenSen er specialkonsulent med speciale i dataanalyse 

også ved Aarhus Universitet. Henning S. JenSen er lektor 

emeritus ved Syddansk Universitet med speciale i fosfor

omsætning i sedimenter.


