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Hvad er referencen for N & P i vandløb?

Fastlæggelsen af referencekoncentrationen for kvælstof (N) og fosfor 

(P) i vandløb i et næsten uforstyrret dansk landskab er en stor  

opgave, da vores landskab gennem tid har undergået meget store 

forandringer. I et nordisk samarbejde har vi samlet den eksisterende 

viden om emnet, som er en af hjørnestenene for fastlæggelse af 

målene i Vandplanerne.

Referencetilstand
I forbindelse med EU’s Vandramme Direktiv 
udarbejder alle lande Vandplaner med det 
formål at forbedre miljø- og naturtilstanden 
i vandløb, søer og kystvande. En Vandplan 
gælder for en 6 årig periode og for perioden 
2022-2027 er planen netop nu under udarbej-
delse i Miljø- og Fødevareministeriet. 

Da Vandplanernes overordnede mål er at 
opnå en god kemisk og økologisk tilstand i 
vores vandløb, søer og kystvande er det vigtigt 
at have et ståsted for hvordan den højeste 
økologisk tilstand ser ud for næringsstoffer og 
de biologiske indikatorer som alger, smådyr, 
planter og fisk, samt hvilke påvirkninger der 
kan tillades ift. vandkvalitet og fysiske forhold 
herunder hydrologien.

Det er netop i definitionen af denne til-
stand at begrebet ’reference’ tilstand optræder 
og i Direktivet er den defineret som:

”Der er ingen eller kun meget svage men-
neskelige påvirkninger af de fysisk-kemiske og 
hydromorfologiske kvalitetselementer, set i 
forhold til en fuldstændig uforstyrret (refe-
ren ce) status. Det betyder også at de biologi-
ske kvalitetselementer er som i en uforstyrret 
tilstand med ingen eller kun yderst svage tegn 
på forstyrrelse.”

Definitionen er faktisk meget klar. Men alli-
gevel har mange forskere og forvaltere fået grå 
hår i deres arbejde med at forstå hvordan en 
sådan referencetilstand skal fastlægges. Det 
skyldes at det jo kræver indblik i en svunden 

tids sammenhæng mellem næringsstofkoncen-
tration og den økologiske tilstand målt med 
forskellige biologiske indikatorer. For vi har jo 
igennem århundreder udnyttet landskabets 
resurser og især i de sidste 150 år, hvor byer 
og landbrug har medført store omvæltninger i 
landskabet. Ændringer som alle i større eller 
mindre grad påvirker de hydromorfologiske, 
kemiske og økologiske forhold i vandløb, søer 
og kystvande. Så at filtrere disse mangeartede 
påvirkninger ud til rene enkeltparameter på-
virkninger er en meget udfordrende opgave 
(boks 1).

Senere udlægninger af referencetilstanden, 
som den der har været udlagt for vores kyst-
vande hvor udgangspunktet var en tilstand 
omkring år 1900 plus/minus 15 år har ikke 
gjort det lettere /1/. Der var netop på dette 
tidspunkt store omstillinger i gang i det dan-
ske samfund med industrialiseringen og land-
brugets begyndende brug af kunstgødning og 
store afvandingsprojekter. 

Men tilbage til hvordan en referencetilstand 
så kan fastsættes i forhold til Vandramme Di-

rektivet. Der er nemlig opstillet nogle vej vi-
sere for hvordan man kan fastlægge en given 
referencetilstand for et vandområde (boks 2). 

 
Nordiske metoder
I et større nordisk forskningscenter ’BIOWA-
TER: www.biowater.info’ har vi samlet sam-
men på hvordan referencetilstanden for 
næ ringsstoffer er fastlagt for vandløb i Norden 
/3/. I Norge, Sverige og Finland er der for lav-
landsvandløb, dels fastsat en reference ud fra 
observationer i udvalgte uforstyrrede lokali-
teter og vandområder, dels ud fra anvendelse 
af modeller og ekspert skøn (tabel 1). 

I Danmark har vi ikke fastsat referencekon-
centrationer af kvælstof og fosfor i forhold til 
de biologiske indikatorer i vandløb. Derimod 
er der blevet arbejdet en del med fastsættelse 
af referencekoncentrationer for især kvælstof i 
de vandløb, der transporterer vand og næ-
rings stoffer ud i vores fjorde og andre kyst-
vande /1/. Konklusionen blev at kvælstofkon-
centrationen i vandet som strømmer ud til 
kystvande mest tænkeligt lå mellem 1-2 mg 
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Repræsentation Metode

Interval i 
total kvælstof 
koncentration

(µg N/l)

Interval i 
total fosfor 

koncentration
(µg P/l)

Norge
Vandområder (< 

10% dyrket; ingen 
punktkilder)

Målinger 275-325 9-40

Sverige
Vandløb (<10% 

dyrket)
Model 306-775 10-30

Finland

Mindre vandløb 
(<10% dyrkning; 
<5% skovbrug; 

<0,8% by i oplandet)

Målinger 335-450 15-40

Tabel 1: Oversigt over referencekoncentrationer i de nordiske landes typer af vandløb vist 
som den range der arbejdes med, samt metodegrundlaget for fastsættelsen /3/.
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N/l. Senest er der arbejdet med yderligere re-
gionale analyser af kvælstof og fosfor koncen-
trationer i vandløb omkring år 1900 i et større 
modelprojekt, som ikke er endeligt rapporte-
ret /4,5/.   

I vores udredning om referencen for næ-
ringsstofkoncentrationer i vandløb i de nordi-
ske lande har vi set på de landskaber og pro-
cesser, som ændrer på referenceforholdene 
(Boks 1). Vi fandt at både geogene forhold, 
som forekomst af marine leraflejringer, for-
hold som ændringer i jordens puljer af kulstof 
og næringsstoffer ved gødskning, 
jordbearbejd ning og afvanding, samt lokale 
bio geokemiske processer i grundvand og 
overfladevand, påvirker fastsættelsen af refe-
rencekoncentrationen af kvælstof og fosfor i 
vandløb (se boks 1). 

Derfor er det en mulighed at anvende en 
tilgang, hvor ovenstående elementer inddra-
ges hvis der især i de meget forstyrrede lav-
lands landskaber skal fastsættes en reference. 
Et eksempel er, at man i Sverige har anvendt 
en modeltilgang hvor udgangspunktet i et 
dyrket landskab er et reference landskab, som 

er drænet og ligger hen som ugødet brak /6/. 
Vi har prøvet at anvende denne tilgang i vores 
danske landskab ved at overføre den svenske 
model tilgang fra et skånsk landskab, som er 
rimeligt sammenligneligt med i hvert fald det 
østdanske landskab (figur 1). Den svenske 
model er opsat på i alt 16 mindre danske op-
lande, hvor der i vandløbet er foretaget målin-
ger af total N og total P koncentrationen un-
der NOVANA programmet. De 16 vandløb 
dræner oplande uden væsentlig påvirkning fra 
landbrug (<10%) og punktkilder, og ligger 
spredt ud over det meste af landet (figur 1).  

I den svenske modeltilgang er der ikke ta-
get hensyn til vigtige processer i landskabet, 
som brinkerosion (mest fosfor), tilstrømning 
af fosfor med reduceret grundvand og reten-
tion af kvælstof i grundvand og overfladevand. 
Derfor har vi tillagt et brinkerosions bidrag til 
de svenske modelberegninger af fosforkon-
centrationen. Dette brinkerosion bidrag stam-
mer fra gennemsnittet af målingerne af kon-
centrationen af partikelbundet fosfor i de 16 
oplande. I forhold til de modellerede kvælstof 
koncentrationer med den svenske model har 

vi anvendt den lokale modellerede retention 
af kvælstof i grundvand inden for de enkelte 
oplande /7/. I den oprindelige svenske me-
tode er der anvendt en 50% retention af kvæl-
stof i grundvand /6/. Vi har så sammenlignet 
disse modelresultater med vores egne målin-
ger af kvælstof- og fosforkoncentrationen i 
mindre vandløb, som afvander oplande med 
en meget lille påvirkning fra landbrug og 
spildevand (figur 1).

Målingerne af total kvælstof og total fosfor 
koncentrationerne i de 16 vandløb er generelt 
højere end de resultater, som kommer ud af 
at anvende den svenske model for reference-
koncentrationen i dyrkede oplande (figur 2 og 
tabel 2). Men når vores lokale viden om reten-
tion af kvælstof og yderligere fosforkilder, som 
brinkerosion og reduceret grundvand, så op-
nås der resultater, som i ca. halvdelen af op-
landene er i samme størrelsesorden, som de 
udførte målinger. Der er dog store afvigelser 
og disse er især tydelige for total fosfor, men i 
visse tilfælde også for total kvælstof (figur 1 og 
tabel 2). Der er derfor behov for at arbejde 
yderligere med metoden til fastlæggelse af re-
ferencekoncentrationer i danske vandløb. Da 
alle de nordiske lande har problemer med 
fastlæggelse af referencekoncentrationer af 
næringsstoffer i deres lavlands vandløb – er 
det en oplagt mulighed at søge efter en fælles 
nordisk løsning.
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Tabel 2:  Gennemsnit (± standardafvigelse) af de målte og beregnede referenceværdier for total N og total P i de 16 mindre vandløb.

Målinger i 16 mindre oplande Svensk model
Svensk model inklusiv brinkerosion (P)  
og lokal N-retention i grundvand (N)

Total N (µg N/l) 1066 ± 415 1505 ± 436 1038 ± 816

Total P (µg P/l) 65 ± 36 15 ± 2 33 ± 2
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Figur 1: Målte koncentrationer af total fosfor og total kvælstof i 16 mindre, næsten uforstyrrede vandløb i Danmark, sammenlignet med en 
svensk modelbaseret beregning af referencekoncentrationer af total fosfor og total kvælstof i et dyrket landskab og denne metode tillagt 
brinkerosion (for P) og lokale grundvandsretention af kvælstof. Indsat er et DK kort med beliggenheden af de 16 vandløb og oplande.


