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1 Baggrund 

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ønsket en over-
lapsanalyse mellem jorderosionskortlægning og kortlægning af tab af fosfor til vandmiljøet. Analysen øn-
skes aht. styrelsens overvejelser om at basere både en konditionalitetsregulering (GLM 6 i CAP2020) og en 
eventuel CAP støtteordning for tab af jord og fosfor på jorderosionskortlægningen. 
 
I forbindelse med overvejelser om potentiale for en evt. støtteordning for reduceret fosfortab via mindsk-
ning af jorderosion har Landbrugsstyrelsen brug for en analyse af overlappet mellem AUs fosforrisikokort-
lægning og jorderosionskortlægning. En CAP-støtteordning vil skulle fokusere på andre arealer med risiko 
for fosfortab via erosion end de arealer, der måtte blive omfattet af det kommende GLM6 krav om reduce-
ret jordbearbejdning, og udover andre arealer med krav om reduceret jordbearbejdning 
 
Derfor er der i bestillingen ønsket: 

• Ud fra de to nævnte kortlægninger at fastlægge et overlapsareal gradueret efter erosionsrisiko og 
fosfortabsrisiko for på det grundlag at muliggøre udbud af støtte til frivillige tiltag på veldefinerede 
arealer, som både kan modvirke erosion og tab af fosfor til vandmiljøet.  

• Overlapsarealet bedes præsenteret for flere minimumsniveauer af P-tab/jorderosionsrisiko for at 
muliggøre forskellige valg af indsats. Niveauerne fastlægges hensigtsmæssigt i nogle klasser/inter-
valler (fx for jorderosion 2,5 tons jord/ ha, 5 tons, 7,5 tons og 11 tons). 

• At udarbejde et estimat over jordtilbageholdelses- og fosforeffekter for hvert af de foreslåede af-
skæringskriterier. 

 

2 Besvarelse 

2.1 Indledning 
Vanderosion på landbrugsjord er én af de processer, der transporterer fosforberiget jord til overfladevand 
og dermed kan udgøre en trussel mod vandkvaliteten. I denne rapport betegner vanderosion en omforde-
ling af jord i landskabet forårsaget af overfladisk vandafstrømning, mens eroderet jord benævnes som sedi-
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ment. Selvom spektakulære erosionshændelser er forholdsvist sjældne i Danmark pga. begrænsede højde-
forskelle i landskabet og en typisk kun svagt erosiv nedbør, forekommer erosion i alle landsdele - som regel 
i vinterhalvåret efter perioder med vedvarende regn og tøbrud eller om forår og sensommer ved skybrud. 
Der eksisterer kun et mindre antal systematiske erosionsundersøgelser fra Danmark (Schjønning, 1995; Ve-
ihe m.fl., 2003), og resultaterne peger på, at erosionsrater på de eroderede arealer kan sammenlignes med 
dem, der rapporteres fra andre nordeuropæiske lande (Van der Knijff m.fl., 2000; Kirkby m.fl., 2004). Såle-
des rangerer Danmark blandt de lande, der anses som sårbare over for vanderosion (Cerdan m.fl., 2010). 
Der findes ikke måledata om fosfortilførsel til vandområder ved vanderosion i Danmark. Imidlertid kan der 
konkluderes på grundlag af den internationale videnskabelige litteratur (Rekolainen m.fl., 2006), at vand-
erosion kan udgøre et vigtigt bidrag til fosfortab fra landbrugsjord til vand under danske forhold. 
 
En målrettet indsats mod erosionsbetinget fosfortab kræver en kortlægning af jordtransport fra landbrugs-
arealer til vandområder. Jorderosion forårsaget af vandafstrømning på marker varierer stærkt, afhængigt af 
et komplekst samspil af topografiske, klimatiske, jordfysiske/jordtypebestemte og dyrkningsrelaterede fak-
torer. Isoleret set har de enkelte faktorer kun en begrænset udsagnskraft, når det kommer til at estimere 
erosionsrisikoen. Derfor bør en vurdering af erosionsrisikoen og jordtransporten i landskabet inddrage alle 
disse faktorer. Praktisk kan det lade sig gøre ved hjælp af modellering, der også tager højde for effekten af 
komplekse landskabsformer i en eksplicit, rumlig sammenhæng.  
 
Aarhus Universitet har tidligere gennemført en landsdækkende kortlægning af erosionsrisiko, som var del-
vist finansieret af Landbrugsstyrelsen og Innovationsfond-projektet Buffertech. Ved udarbejdelsen blev en 
tilpasset version af det rumligt distribuerede WaTEM-modelværktøj (Van Oost m.fl., 2000) brugt til at kort-
lægge den langsigtede, gennemsnitlige jordomfordeling forårsaget af overfladisk vandafstrømning i land-
skabet (Onnen m.fl., 2019). Dette indbefattede en kortlægning af sedimenttilførsel til overfladevand. Erosi-
onsrisikokortet viser klasseinddelte rater af årligt jordtab, som vil kunne inddrages ved udpegningen af sær-
ligt sårbare arealer. I forbindelse med projektet Fosforkortlægning af dyrkningsjord og vandområder i Dan-
mark, finansieret af Miljøstyrelsen, blev modelleringen udvidet til at estimere fosfortab ved vanderosion til 
overfladevand. Som udgangspunkt har vi kortlagt, hvor meget af den jord, der eroderes fra et givet punkt i 
landskabet, der sandsynligvis ender i vandmiljøet. Under antagelse af et bestemt fosforindhold i overjord 
kunne vi således beregne det potentielle tab af fosfor ved erosion fra mark til vandområde, herefter beteg-
net som fosforerosion. Det bemærkes, at erosion og jordtab i et givet punkt i landskabet ikke er ensbety-
dende med et tab til overfladevand. En stor del af den mobiliserede jord aflejres igen inden for markgræn-
sen. Kortlægningen af fosforerosion vil kunne bruges i planlægningen af en virkemiddelindsats mod fosfor-
tab på markfladen. Tilsvarende vil kort over sediment- og dermed skønnet fosfortilførsel til vandområder 
kunne bidrage til udpegningen af lokale områder, hvor en ændring i arealanvendelsen, f.eks. etablering af 
en bufferzone, effektivt vil kunne begrænse fosforudledning til vandområdet. 
 
I herværende rapport sammenholdes kortlægningerne af erosionsrisiko og fosforerosion. Det gøres ved at 
kvantificere sammenfaldende arealer (overlapsarealer) gradueret efter erosions- og fosfortabsrisiko. Resul-
tatet af overlapsanalysen er samlet i et landsdækkende kort, der leveres i en separat fil til Landbrugsstyrel-
sen. Inden resultaterne af overlapsanalysen præsenteres, redegøres der for kortlægningsmetoderne. Desu-
den er resultater fra kortlægningen af erosionsrisiko og fosforerosion vist gennem eksempler. Denne del af 
rapporten baserer sig i større udstrækning på redegørelsen om erosion og fosfortab i Andersen og Heckrath 
(2020).  
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2.2 Metoder 

Erosionsmodel 

WaTEM estimerer den langsigtede, gennemsnitlige jordomfordeling i komplekse landskaber på grundlag af 
den empiriske model Revised Universal Soil Loss Equation, RUSLE (Renard m.fl., 1997). De nødvendige in-
putdata for modellen kan generes fra nationale databaser. WaTEM beregner gennemsnitlig årlig vanderosi-
onsrater ved følgende ligning (1): 
 
E = R * K * LS2D * C * P     (1) 
 
hvor E er det gennemsnitlige årlige jordtab (kg m-2 a−1), R er den nedbørsafhængige erosivitetsfaktor (MJ 
mm m-2 h-1 a-1), K er jordens erodibilitetsfaktor (kg h MJ-1 mm-1), dvs. et teksturbaseret udtryk for jordens 
modstandskraft mod at blive eroderet, LS2D er den todimensionale topografiske faktor (Desmet og Govers, 
1996), C er dyrkningsfaktoren (C-faktor herefter) og P beskriver erosionsreducerende tiltag. Den todimensi-
onale topografiske faktor beregnes ud fra en digital højdemodel ved hjælp af en multi-flow-algoritme (Des-
met og Govers, 1996), der på realistisk vis afspejler overfladiske afstrømningsmønstre i landskabet. C-fakto-
ren skalerer den erosionsrisiko, der er forbundet med dyrkningen af en given afgrøde i forhold til sortbrak. 
WaTEM beregner desuden sedimentaflejring i landskabet. Dertil blev den oprindelige RUSLE-model udvidet 
med et transportkapacitetskoncept, som antager, at sedimenttransport i landskabet er kontrolleret af af-
strømningens transportkapacitet (Desmet og Govers, 1995). Transportkapaciteten kan beregnes for ethvert 
givent punkt i landskabet ud fra erosionspotentialet og karakteriseres vha. en transportkapacitetkoefficient 
(ktc). Når transportkapaciteten i et givent punkt bliver oversteget vil der ske afsætning af sediment (Van 
Oost m.fl., 2000).  
 
I tidligere anvendelser af WaTEM er der skelnet mellem transportkapacitet på markarealer (ktchigh) og 
skov- eller græsarealer (ktclow) (f.eks. Van Rompaey m.fl., 2005). Vi har i vores modellering anvendt den 
samme skelnen. Imidlertid kan de ktc-værdier der er brugt i andre studier ikke umiddelbart anvendes under 
danske forhold, idet ktc-koefficienterne afhænger af modelleringsskalaen (den rumlige opløsning) og regio-
nale forskelle i vegetationstyper (Van Rompaey m.fl., 2005; Verstraeten m.fl., 2007). Vi har derfor i vores 
studie kalibreret ktc-værdierne med sedimenttransporter målt i vandløb i 31 NOVANA moniteringsoplande 
(Onnen m.fl., 2019). 
  
I vores modellering går vi ud fra, at overfladeafstrømning, der leder til fosfortab, ikke foregår på bebyggede 
arealer, infrastruktur, kystnære arealer såsom klitter og strandenge eller vandområder. Disse arealer kan 
omvendt modtage afstrømning og dermed potentielt fungere som ultimative sediment-recipienter. WaTEM 
beregner sedimenttilførsel til disse arealer på pixelniveau langs grænsen med arealer, der tillader overfla-
deafstrømning. Markgrænser påvirker ofte afstrømning i landskaber og dermed sedimenttransport (Takken 
m.fl., 1999). I vores WaTEM-modellering antager vi en ensartet sedimenttilbageholdelse på 20% ved mark-
blokgrænser og ved overgang til andre arealanvendelsesklasser. WaTEM estimerer også andelen af erode-
ret jord i et givet punkt, der potentielt kan transporteres frem til vandområder. Af beregningstekniske årsa-
ger kan denne fraktion af eroderet jord imidlertid kun beregnes ved hjælp af en single-flow-afstrømningsal-
goritme (Desmet og Govers, 1996). Vi anvendte derfor en kombination af ktc-koefficienterne i single-flow 
modelopsætningen, der gav omtrent (101%) samme sedimenttilførsel til vandområder i hele landet som 
med multi-flow-opsætningen.  
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Modelens output er: i) et 10 x 10 m rasterkort, der viser erosions- eller aflejringrater for hver gittercelle, ii) 
et 10 x 10 m rasterkort udvisende sedimenttilførsel til vandløb, og iii) et 10 x 10 m raster, der viser rater af 
jordtab til vandområder på landbrugsareal. 
 
Fosforerosion fra landbrugsjord til overfladevand blev estimeret ved at multiplicere jordtab til vand med en 
koncentration af totalfosfor i jord. Da projektet som udgangspunkt ikke havde adgang til data over jordenes 
fosforindhold med en høj rumlig opløsning, er der brugt to tilgange til at repræsentere fosforindholdet. 
Konsulentvirksomheden ConTerra ApS stillede via Miljø- og Fødevareministeriet et landsdækkende kort 
over estimeret fosfortal (Ptal) i overjord til rådighed. Kortet med en gridstørrelse på 500 m havde dog en 
forklaringsgrad på under 30% af målte fosfortal (ConTerra, 2019). Fosfortallene blev konverteret til total P 
vha. en simpel lineær transformation (Total P = 407 + 49 * Ptal; R2 = 0.14) på grundlag af jordprøver fra 0-25 
cm laget udtaget på 379 unikke prøvepunkter i forbindelse med Kvadratnet-undersøgelsen i perioden 1986 
– 2008. Kortlægningen af jordens fosforindhold er således forbunden med en større usikkerhed og skal an-
ses som ét af flere mulige scenarier over rumlig variation af jordens fosforindhold. Til sammenligning har vi 
også estimeret fosforerosion ved at bruge en fast koncentration af totalfosfor på 0,60 kg P t-1 jord, svarende 
til det gennemsnitlige fosforindhold i 0-25 cm-laget af 280 jordprøver fra Kvadratnet-undersøgelsen i 2008. 
 

Model inputdata 

Baseret på nedbørsdata fra 30 klimastationer fordelt over hele Danmark for perioden 1988 til 2012 blev 
erosivitetsfaktoren (R) beregnet som beskrevet af Panagos m.fl. (2015a). I perioden varierede den årlige 
nedbør på stationerne mellem 300 mm og 1030 mm med et gennemsnit på 660 mm. Til sammenligning var 
den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark i perioden 2006 til 2015 792 mm. Den højeste nedbør fore-
kommer i det centrale Jylland og den laveste på det nordøstlige Sjælland (Frich m.fl., 1997). De beregnede 
R-faktorer placerer Danmark blandt europæiske lande med lav til moderat nedbørsintensitet (Panagos 
m.fl., 2015a). En vurdering af hvor let jordoverfladen bliver vanderoderet, erodibilitetsfaktoren (K), blev 
estimeret vha. en tilpasset formel af Renard m.fl. (1997) og på grundlag af et rumligt detaljeret og lands-
dækkende kort over tekstur og organisk stofindhold (Adhikari m.fl., 2013). En LiDAR-baseret, landsdæk-
kende højdemodel (Rosenkranz og Frederiksen, 2011) blev omregnet til 10-m opløsning og hydrologisk kor-
rigeret (Onnen m.fl., 2019). C-faktorkortet blev konstrueret ud fra markblokdatabasen for perioden 2005-
2014. For hvert år og på markbasis blev C-faktorer knyttet til afgrødetyper i markblokdatabasen ifølge 
Panagos m.fl. (2015b). Arealvægtede C-faktorer blev beregnet for markblokkene, midlet over 10-årsperio-
den og til sidst kortlagt på et 1-km2 raster. C-faktorkortet repræsenterer således lokalt karakteristiske dyrk-
ningssystemer i Danmark. Vi har ikke taget højde for P-faktoren i vores modellering, der beskriver erosions-
beskyttende tiltag på marken. Vi brugte Basemap 2012 (Levin m.fl., 2012), et landsdækkende 10-m raster-
kort, til at tage højde for landskabsstrukturen og forskellige arealanvendelsesklasser i Danmark. Markblok-
kene fra 2014 blev lagt ind i Basemap som landbrugsareal. De oprindelige vandområder i Basemap blev er-
stattet med et opdateret 2016 vandtema leveret af Miljøstyrelsen (Geo Danmark (FOT)). WaTEM estimerer 
således årlige, potentielle erosions- og aflejringsrater for alle arealanvendelsesklasser. De vigtigste input-
faktorer er illustreret i figur 1. 
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Figur 1: Kort over inputfaktorer brugt i WaTEM modelleringen. Forkortelser er forklaret i teksten. 
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Data til modelkalibrering og -evaluering 

Til modelkalibrering brugte vi data af suspenderet sediment (SS) i 31 vandløb fra NOVANA-overvågnings-
programmet (Thodsen m.fl., 2019). Suspenderet sedimenttransport blev estimeret ved at gange daglig af-
strømning med tilsvarende SS-koncentration og summere for hele året (Kronvang og Bruhn, 1996). Sedi-
menttransport varierede fra 4,5 til 102,6 kg ha-1.  
 
Mellem 1994 og 1999 blev der foretaget en omfattende undersøgelse af rilleerosion på landbrugsjord i 
Danmark (Schjønning m.fl., 2009). Vi anvendte data fra denne undersøgelse til evalueringen af modelleret 
jordtab ved rilleerosion. De 189 undersøgte skrånende arealer varierede i størrelse fra 4 til 23 ha. Dyrknin-
gen på områderne var repræsentativ for Danmark med i gennemsnit 59% vintersæd, 12% græs i omdrift, 
8% kornstub, mens 15% lå pløjet hen over vinteren (Danmarks Statistik). Bredden, dybden og længden af 
erosionsriller blev bestemt i forbindelse med feltregistreringer (Govers, 1991), hvorefter raten af rilleero-
sion blev beregnet for arealet. I alt var der 1040 observationer, herunder kun 213 tilfælde, hvor rilleerosion 
var synligt. 

 
Figur 2. Sammenligning mellem beregnet total sedimenttilførsel og målt suspenderet sedimenttransport til 
vandområder i 25 DK oplande efter fjernelse af 6 outliers. Proceduren for outlier-fjernelse er beskrevet hos 
Onnen et al. (2019). 
 

Modelkalibrering 

Kalibreringsprocessen er beskrevet i detaljer hos Onnen m.fl. (2019). For at kalibrere modellen sammenlig-
nede vi modelleret sedimenttilførsel med målt sedimenttransport i vandløb af de 31 NOVANA oplande for 
en række modelkørsler med forskellige ktc-faktorer. En lignende kalibreringsmetode blev anvendt i tidligere 
undersøgelser (f.eks. Van Rompaey m.fl., 2005; Verstraeten, 2006; Alatorre m.fl., 2010). Vi brugte Nash-
Sutcliffe-statistikken (NSE, Nash og Sutcliffe, 1970) til at vurdere ’goodness of fit’ af modelleringen og finde 
frem til ktc-værdier, der i gennemsnittet resulterede i en acceptabel overensstemmelse mellem målt og 
modelleret tilførsel af SS.  
 
Ved modellering af komplekse transportprocesser i landskabet kan forskellige modelopsætninger bestå-
ende af forskellige parametersæt ofte samtidig være i acceptabel overensstemmelse med måledataene 
(Zak og Beven, 1999; Van Oost m.fl., 2003). Dette faktum betegnes som ’equifinality’-konceptet, som afvi-
ser idéen om at der kan identificeres én optimal modelparameterisering (Beven, 2006). Vores modellering-
stilgang, der identificerede et antal acceptable ktc-værdier, fulgte således dette koncept. Til sidst blev 100 



7 

 

modelrealisationer vægtet med et NSE-baseret sandsynlighedsudtryk og lagt sammen til det endelige mo-
delresultat. Fremgangsmåden danner samtidigt grundlaget for beregningen af modelusikkerheden (Beven 
og Freer, 2001). Figur 2 viser sammenhængen mellem målt og modelleret sedimenttilførsel til overflade-
vand efter kalibreringen. 
 
 

 
Figur 3. Modelleret og målt rilleerosion i danske georegioner. Error-bars viser standardafvigelsen inden for 
regionerne. 
 

 

2.3 Resultater 

Vanderosion i Danmark 

En sammenligning af de målte og modellerede data viser, at modellen kan afspejle jordtransport i det dan-
ske landskab på en tilfredsstillende måde (figur 2 og 3). Da vi kun har moniteringsdata af rilleerosion for et 
begrænset antal marker og en kort årrække, er det ikke hensigtsmæssigt at evaluere modellen for individu-
elle marker men derimod på regionalt niveau. Der findes en god overensstemmelse mellem målt og model-
leret rilleerosion for georegionerne i Danmark (figur 3). Imidlertid har modellen en tendens til at underesti-
mere omfanget af rilleerosion, sandsynligvis på grund af nogle kraftige 10-års afstrømningshændelser i mo-
niteringsperioden, og fordi de undersøgte arealer var mere skrånende end det modellerede areal i gennem-
snittet. 
 
Den gennemsnitlige rate af jordtab er 0,85 t ha-1 år-1 for alle arealanvendelsesklasser, hvor der kan fore-
komme vanderosion. Mens gennemsnitlige erosionsrater for store områder har begrænset nytteværdi i 
sammenhæng med virkemiddelplanlægningen, tillader de overordnede sammenligninger af sårbarhed over 
for vanderosion på tværs af regioner. Den gennemsnitlige erosionsrate for Danmark falder inden for det 
interval, der rapporteres af andre studier. Paneuropæisk erosionsmodellering med lavere rumlig opløsning 
resulterede i gennemsnitlige erosionsrater på 2,6 t ha-1 år-1 (Cerdan m.fl., 2010) eller 0,5 t ha-1 år-1 (Panagos 
m.fl., 2015c) for Danmarks velkommende. Førstnævnte undersøgelse ekstrapolerede resultater fra euro-
pæiske plotforsøg baseret på arealanvendelse, jordtype og topografi i Europa. Således blev der ikke taget 
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højde for klimatiske variabler og dermed den forholdsvis lave erosivitet i Danmark, hvilket muligvis kan for-
klare den højere gennemsnitlige erosionsrate estimeret af Cerdan m.fl. (2010). Panagos m.fl. (2015c) har 
derimod anvendt en RUSLE-baseret model lignende vores. Bortset fra erosivitetsfaktoren har alle vores in-
putdata imidlertid en meget højere rumlig opløsning, og vores model er i modsætning til disse studier ble-
vet kalibreret mod målte sedimentbelastninger. En anden vigtig fordel ved vores modellering sammenlignet 
med den grovere erosionsmodellering udført af Panagos m.fl. (2015c) og Borrelli m.fl. (2018) er, at den mu-
liggør vurderingen af erosionsrisikoen på markniveau. 
 
Tabel 1. Arealer med hhv. vanderosion og jordaflejring estimeret med WaTEM modellen i Danmark. 

   Samlet modelleret areal  Landbrugsareal   
 t ha-1 a-1 Areal (ha) Areal (%) Areal (ha) Areal (%) 
Erosion > 7,5  23641 0,7 23635 0.9 
 2,5 - 7,5 132983 3,9 132704 5.2 
 1 - 2,5 306979 9,0 301831 11.8 
 0 - 1 1570356 46,2 1099009 42.9 
Aflejring 0 - 1 1049516 30,8 715255 27.9 
 > 1 318754 9,4 287131 11.2 
Total  3402229  2559565  

 
Tabel 1 viser en klasseinddeling af de modellerede vanderosionsrater for hele landet og for landbrugsarea-
let. Definitionen af erosionsrisikoklasser debatteres (Verheijen m.fl., 2009) og kan foretages ud fra forskel-
lige perspektiver, fx jordproduktivitet eller jordbundsdannelse (f.eks. Roose, 1996). For Europa er der fore-
slået en øvre grænse for acceptabel erosion på 1,4 t ha-1 år-1 (Verheijen m.fl., 2009) baseret på en sammen-
ligning af raterne for jordtab og jordbundsdannelse. Det amerikanske landbrugsministerium bruger et jord-
tab på 1 t ha-1 år-1 som kritisk grænse i forbindelse med beskyttelsen af overfladevand (USDA, 2000). På om-
kring tre fjerdedele af arealet i det åbne land ligger jordomfordelingen mellem 0 - 1 t ha-1 år-1 jordtab og 0 - 
1 t ha-1 år-1 jordaflejring i Danmark (tabel 1) og dermed inden for et acceptabelt område. Imidlertid findes 
der stadig et betydeligt areal, ca. 14%, hvor jordtabet ikke er bæredygtigt. Samlet set er ca. 6% af land-
brugsarealet udsat for en relativt høj erosionsrisiko. 
 
Tabel 2. Landbrugsarealer, der taber jord til overfladevand i Danmark baseret på WaTEM-modelleringen. 
Klasserne er inddelt iht. potentielt risiko for fosfortab til overfladevand. Antages et fosforindhold i jord på 
0.67 g P kg-1 vil klasseinddelingen svare til den af fosforerosion (tabel 3).  
 
Jordtab til vand Bidragsareal  Areal   Risikoklasse 

t ha-1 år-1 ha %  

>3,0 6110 1,2   meget høj 
1,5 - 3,0 9038 1,8   høj 
0,75 - 1,5 14993 3,0   moderat til høj 
0,15 - 0,75 51803 10,2   moderat 
<0,15 426064 83,9   lav 
Total 508006 100  
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Modelleret sedimenttilførsel til overfladevand i Danmark spænder fra 0 - 3,2 t sediment per 100 m2 grid-
celle vandområde, der hvor sedimentet leveres. Den samlede modellerede sedimenttilførsel udgør 92.000 t 
år-1 svarende til en gennemsnitlig årlig sedimenttransport til vandløb på 2,7 t km-2 landareal. Denne rate 
udgør ca. 60% af den målte gennemsnitlige sedimenttransport over en årrække fra 132 større oplande i 
Danmark (Thodsen m.fl., 2019). I betragtning af det betydelige bidrag af brinkerosion til sedimenttransport 
i vandløb (Laubel m.fl., 2003; Kronvang m.fl., 2013) og de forskellige fejlkilder i modellerede og målte data, 
anses den modellerede sedimenttilførsel fra jordoverfladen til overflade vand for realistisk. Generelt er mo-
delleret og målt sedimenttransport i danske vandløb betydeligt lavere sammenlignet med andre europæi-
ske lande (Vanmaercke m.fl., 2011). 

 

WaTEM kan på et givent landbrugsareal estimere den andel af eroderet jord, der ender i vandmiljøet. Ofte 
transporteres kun en brøkdel til vandområder, da betydelige mængder sediment aflejres igen inden for 
marken. Vi har således eksplicit kortlagt bidragsarealerne for jordtab på landbrugsareal til vandområderne. 
Da jorden indeholder fosfor, kan vi identificere og rangordne potentielle risikoarealer for fosfortab til over-
fladevand. Dette modeloutput er nyttigt i forbindelse med planlægningen af virkemiddelindsatsen på dyr-
kede arealer. I alt estimeres det, at ca. 500.000 ha landbrugsjord kan bidrage med sediment til vandområ-
der (tabel 2). Imidlertid taber en stor del af dette område kun små mængder sediment til overfladevand.   
Bemærk, at definitionen af risikoklasser for jordtab til overfladevand afviger klart fra erosionsrisikoklasser i 
tabel 1, da førstnævnte vægtes for fosfortransport. Jordtab til overfladevand blev modelleret ved hjælp af 
en single-flow-algoritme i modsætning til multi-flow-algoritmen, der blev brugt ved modelleringen af jord-
omfordelingen i landskabet, dvs. erosionsrisikokortlægningen. Multi-flow-algoritmen repræsenterer mere 
realistiske afstrømningsmønstre i landskabet og tager højde for konvergerende strømning i lavninger og 
divergerende strømning på flade områder. Single-flow-algoritmer estimerer tendentielt afstrømningsmøn-
stre, der er mere koncentrerede og ofte resulterer i mindre bidragsarealer sammenlignet med multi-flow-
algoritmer. Det er derfor muligt, at vi undervurderer det samlede areal, der genererer jordtab til vand. 
Dette vil dog hovedsageligt påvirke arealomfanget i de lave og moderate risikoklasser (tabel 2), men næppe 
den estimerede fosfortransport. Med hensyn til virkemiddelplanlægningen anser vi derfor single-flow-ef-
fekten for mindre betydningsfuld. Det forventes, at virkemidler på dyrkningsfladen vil blive anvendt på 
praktisk håndterbare områder inden for markerne, hvis størrelse af den grund sandsynligvis vil overstige de 
kortlagte områder med jordtab til vandområder. 

 
Tabel 3. Estimeret årligt fosfortab fra landbrugsjord til overfladevand ved vanderosion baseret på WaTEM-
modellering. Fosforerosionen er beregnet ved at gange jordtab med et indhold af totalfosfor i jord, der blev 
beregnet med udgangspunkt i ConTerra’s kortlægning af fosfortallet (ConTerra, 2019). Klassedelingen af 
fosfortabsrater svarer til tabspotentialerne anvendt i fosforvirkemiddelkataloget.   
 

Fosfortabsklasse Bidragsareal Fosfortab   Risikoklasse 

kg P ha-1 år-1 ha ton  

>2 4978 19   meget høj 
1-2 8027 11   Høj 
0,5-1 13970 10   moderat til høj 
0,1-0,5 50511 12   moderat 
<0.1 429990 3   lav 
Total 507475 55  
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Fosfortab ved vanderosion 

Vores WaTEM-modellering estimerer en årlig sedimenttilførsel til overfladevand på 92.000 ton i Danmark 
(Onnen m.fl., 2019). Hvis der antages et gennemsnitligt fosforindhold i sedimentet på 0,60 kg P t-1, svarer 
dette til 55 ton fosfortab til vandmiljøet. Adskillige undersøgelser har vist, at fosforkoncentrationen i over-
flade sedimenter der transporteres til vandområder, er højere end jordens fosforkoncentration i kildeområ-
derne. Årsag til denne såkaldte berigelse er, at den fine og ofte fosforberigede fraktion af mobiliseret sedi-
ment har en større sandsynlighed for transport over lange distancer i landskabet. Derfor udgør den fine 
fraktionen i tilført sediment en større andel ift. til den oprindelige jord. Fosforkoncentrationer i sediment 
kan således være dobbelt så høje som i jord (Sharpley, 1985). Fosforkoncentrationen i sediment tilført 
vandområderne i Danmark er ikke kendt. Derfor anses vores vurdering af fosforerosion baseret på det gen-
nemsnitlige fosforindhold i landbrugsjord for konservativt. Vi tager heller ikke højde for opløst fosfor i over-
fladeafstrømningen til vandområder, da afstrømningsmængderne ikke er kendt. Ligesom for sedimenttilfør-
sel, kan vi direkte estimere fosfortabet fra landbrugsjord til vandområder ved at multiplicere jordtab på et 
givet område med jordens fosforkoncentration. Tabel 3 viser, at et forholdsvist lille landbrugsareal med 
høje rater af jordtab (tabel 2) forventes at bidrage mest til fosfortab ved erosion. Således bidrager ca. 
27.000 ha i de tre største tabsklasser (tabel 3) med 77% af den samlede fosfortilførsel til vandområderne 
forårsaget af vanderosion. Den lille forskel i fosfortab til vandområderne, der er mellem skønnet baseret på 
sedimenttilførselen til vandområder og fra fosforerosionen på landbrugsjord (tabel 3) skyldes anvendelsen 
af de to forskellige afstrømningsalgoritmer ved beregningerne. 

 

2.4 Overlapsanalyse 
I følgende overlapsanalyser sammenholdes de landsdækkende kort over erosionsrisiko (ED) på landbrugs-
arealer med kort over fosforerosion (FE). Sidstnævnte er beregnet både for varierende fosforindhold i over-
jord på grundlag af ConTerras fosfortalskort (ct) (ConTerra, 2019) og et fast fosforindhold estimeret ud fra 
Kvadratnet-data (kv) (se metodeafsnit). Analysernes resultater præsenteres i form af tabeller. 

Tabel 4. Potentielt fosfortab ved erosion inden for markarealer, der overstiger en bestemt erosionsrisiko 
(ED). Tærskelværdier for erosionsrater svarer til risikoklasser i tabel 1, dog inkluderes en ekstra klasse, ero-
sion >11 t ha-1 år-1.  Såvel den laveste erosionsklasse som klasserne med deposition er udeladt. 

 
Varierende fosforindhold (ct) Fast fosforindhold (kv) 

Erosion sum P tab# areal gns. P tab sum P tab# areal gns. P tab 
t ha-1 år-1 kg ha kg ha-1 år-1 kg ha kg ha-1 år-1 

> 1,5 30969 69811 0,4 33186 69817 0,5 
> 2,5 23901 36069 0,7 25629 36072 0,7 
> 5,0 13983 11959 1,2 14997 11959 1,3 
> 7,5 8934 5537 1,6 9576 5537 1,7 
> 11 5145 2385 2,2 5509 2385 2,3 

# Summeret fosfortab for tilsvarende erosionsareal.  
 
Der er først lavet en opgørelse for potentielt fosfortab (FE) inden for erosionsrisikoarealer (ED) uanset de-
res størrelse (tabel 4). Overlapsanalysen viser, at ca. 14 tons (ct) eller 15 ton (kv) fosfor tabes til vandområ-
der, når den estimerede erosionsrisiko (ED) overstiger 5 t ha-1 år-1. Sammenlignes fosfortabsmængden med 
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tabel 3, er det tydeligt, at en stor del af fosfortabet opstår ved forholdsvis lave erosionsrater. Der forekom-
mer små forskelle i arealstørrelserne ved opgørelserne af de to fosforerosionskort (ct, kv, tabel 4), hvilket 
skyldes manglende data (NoData) enkelte steder i ConTerras kortlægning. Efterfølgende vises den sammen 
type opgørelse, dog lavet for sammenhængende erosionsarealer (ED) af en vis minimumstørrelse (figur 4). 
For de sammenhængende arealer bruges størrelserne 1.000, 2.000 og 5.000 m2 (henholdsvis tabel 5, 6, 7). I 
hvert tilfælde vurderes fosforerosion (FE) for erosionsrisikoarealer (ED), der er mindre eller større end mini-
mumarealet. På grund af de forskellige afstrømningsalgoritmer anvendt ved modellering af erosionsrisiko 
og fosforerosion er der ikke fuldstændig overensstemmelse mellem de eroderede arealer i de to kortlæg-
ninger. Således ligger i gennemsnittet 14% af arealet med fosforerosion på depositionsarealer af erosionsri-
sikokortet (ED). 

 
 
 

 
Figur 4. Eksempel på minimumarealer med erosionsrater (ED) over en vis værdi. Her vises arealer med ero-
sionsrater >1,5 t ha-1 år-1 (venstre) og >5 t ha-1 år-1 (højre), der er opdelt iht. sammenhængende arealstørrel-
ser <2.000 m2 (rød) eller >2.000 m2 (gul) (øverst) og <5.000 m2 (rød) eller >5.000 m2 (gul)(nederst). 
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Tabel 5. Potentielt fosfortab ved vanderosion inden for erosionsrisikoarealer (ED), der overstiger en be-
stemt erosionsrate. I opgørelsen skelnes mellem arealer <1.000 m2 og >1.000 m2.  

Areal <1000 m2 Areal >1000m2 
Erosion areal (ED) P tab (ct) P tab (kv) antal# areal (ED) P tab (ct) P tab (kv) antal 

t ha-1 år-1 ha kg  ha kg  
> 1,5 8929 3764 4034 274344 60889 27205 29153 147112 
> 2,5 5708 3670 3939 176153 30364 20231 21690 84435 
> 5,0 2563 3081 3311 81049 9396 10902 11686 31444 
> 7,5 1477 2490 2675 48247 4060 6445 6902 15502 
> 11 810 1811 1944 27619 1575 3334 3565 6923 

# Antal sammenhængende arealer.  
 
 
Tabel 6. Potentielt fosfortab ved vanderosion inden for erosionsrisikoarealer (ED), der overstiger en be-
stemt erosionsrate. I opgørelsen skelnes mellem arealer <2.000 m2 og >2.000 m2.  

Areal <2000 m2 Areal >2000m2 
Erosion areal (ED) P tab (ct) P tab (kv) antal# areal (ED) P tab (ct) P tab (kv) antal 

t ha-1 år-1 ha kg  ha kg  
> 1,5 17270 7206 7726 335137 52548 23763 25460 86319 
> 2,5 10851 6905 7413 213711 25221 16996 18216 46877 
> 5,0 4668 5501 5913 96469 7292 8482 9085 16024 
> 7,5 2614 4292 4610 56603 2923 4642 4967 7146 
> 11 1357 2986 3205 31671 1027 2158 2304 2871 

# Antal sammenhængende arealer.  
 
 
Tabel 7. Potentielt fosfortab ved vanderosion inden for erosionsrisikoarealer (ED), der overstiger en be-
stemt erosionsrate. I opgørelsen skelnes mellem arealer <5.000 m2 og >5.000 m2.  

Areal <5000 m2 Areal >5000m2 
Erosion areal (ED) P tab (ct) P tab (kv) antal# areal (ED) P tab (ct) P tab (kv) antal 

t ha-1 år-1 ha kg  ha kg  
> 1,5 33674 14190 15216 388470 36143 16780 17970 32986 
> 2,5 20285 12996 13951 244604 15787 10904 11678 15984 
> 5,0 8166 9517 10220 108064 3793 4466 4778 4429 
> 7,5 4261 6877 7378 62115 1276 2058 2199 1634 
> 11 2063 4418 4735 34093 321 727 774 449 

# Antal sammenhængende arealer.  
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Tabel 8. Opsummerede årlige erosionsmængder (ED) inden for arealer med forskellige niveauer af fosfor-
erosion samt tilsvarende arealstørrelser. Der vises både netto-erosion og bruttoerosion.  

Varierende fosforindhold (ct) Fast fosforindhold (kv) 
P erosion# netto- 

erosion§ 
areal 
(ED) 

brutto- 
erosion$ 

netto- 
erosion 

areal (ED) brutto- 
erosion 

kg ha-1 år-1 ton  ha ton ton ha ton 
>2 32613 4657 33316 34828 5204 35614 
1-2 22602 7704 23528 22743 8198 23701 
0,5-1 22770 13602 23897 22498 14075 23629 
0,1-0,5 41711 50062 44377 41075 50698 43731 
<0,1 262181 431450 285024 260823 429831 283561 

# Klasser for fosforerosion. § Summeret jordomfordeling inden for området (erosion minus deposition). $ 

Summeret erosion inden for området. 
 
Tabel 8 giver et overblik over, hvor megen jord der eroderes inden for bestemte klasser af fosforerosion. 
For eksempel, på arealer med moderat til høj fosforerosion (>0,5 kg P ha-1) estimeres en netto-erosion (ED) 
på ca. 78.000 ton i alt svarende til en gennemsnitlig erosionsrate (ED) på 3 t ha-1 år-1, når fosforerosion esti-
meres ved varierende fosforindhold i jord. Tilsvarende værdier for fast fosforindhold er 80.000 ha og 2,9 t 
ha-1 år-1 (tabel 8). Den største erosionsmængde er knyttet til den laveste klasse for fosforerosion grundet 
det store areal. Generelt har det en underordnet betydning på hvilken måde der tages højde for jordens 
fosforindhold (ct eller kv), når modelleret fosforerosion opgøres for forskellige niveauer af erosionsrisikoen 
(ED) (tabel 4 – 8). Ved brug af et fast fosforindhold estimeres der lidt større fosfortab i forhold til anven-
delse af varierende fosforindhold estimeret på grundlag af ConTerras fosfortalskort (ConTerra, 2019). Dette 
skyldes, at gennemsnittet for de varierende fosforindhold er mindre end 0,6 kg P kg-1 jord. Derudover er 
variationsbredden af fosforindholdet estimeret på grundlag af fosfortalskortet forholdsvis snævert. Regio-
nalt afspejler de varierende fosforindhold potentiel fosforerosion på mere realistisk vis. Tabel 9 viser en 
yderligere differentiering af årligt jordtab eller –aflejring i tabel 8 for kombinationer af klasseinddelt erosi-
onsrisiko og fosforerosion. 

 
Tabel 9. Årligt jordtab eller -aflejring for kombinationer af klasser af fosforerosion og erosionsrisiko (ED). 
Fosforerosion er kortlagt på grundlag af fast fosforindhold i jord (ct).  

Erosionsrisikoklasse, t ha-1 år-1 
P erosion# >11 11 – 7,5 7,5 - 5 5 – 2,5 2,5 – 1,5 1,5 - 0 deposition 
kg ha-1 år-1 Årligt jordtab eller -aflejring, ton 

> 2 13396 6958 6944 5421 466 132 703 
1-2 2593 2120 3443 9690 4541 1140 926 
0,5-1 1947 1485 2170 5525 6096 6675 1128 
0,1-0,5 3155 2327 3366 7682 6754 21094 2666 
<0,1 18736 15289 22845 54381 46913 126860 22843 

# Klasser for fosforerosion. 
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Tabel 10. Arealstørrelser for kombinationer af klasser af fosforerosion og erosionsrisiko (ED). Fosforerosion 
er kortlagt på grundlag af varierende fosforindhold i jord (ct).  

Erosionsrisikoklasse, t ha-1 år-1 
P erosion# >11 11 – 7,5 7,5 - 5 5 – 2,5 2,5 – 1,5 1,5 - 0 deposition 
kg ha-1 år-1 Arealstørrelse, ha 

> 2 772 772 1134 1403 226 155 195 
1-2 158 238 574 2851 2244 1194 444 
0,5-1 118 166 360 1635 3220 7188 914 
0,1-0,5 192 261 559 2251 3537 39161 4103 
<0,1 1145 1715 3796 15971 24514 320670 63639 
Sum 2385 3152 6422 24111 33742 368368 69296 
Areal (ED)§ 10025 13610 28009 104695 144311 1256529 1002385 
Overlap$, % 24 23 23 23 23 29 7 

# Klasser for fosforerosion. § Totalareal inden for erosionsrisikoklasse opgjort for hele landbrugsarealet. $ 

Andel af erosionsrisikoareal med fosforerosion i totalareal inden for erosionsrisikoklassen (Sum divideret 
med areal (ED)). 
 
Tabel 11. Arealstørrelser for kombinationer af klasser af fosforerosion og erosionsrisiko (ED). Fosforerosion 
er kortlagt på grundlag af fast fosforindhold i jord (kv). For forklaringer, se tabel 9.  

Erosionsrisikoklasse, t ha-1 år-1 
P erosion# >11 11 – 7,5 7,5 - 5 5 – 2,5 2,5 – 1,5 1,5 - 0 deposition 
kg ha-1 år-1 Arealstørrelse, ha 

> 2 792 803 1216 1689 289 190 225 
1-2 152 227 537 2786 2582 1431 483 
0,5-1 115 161 347 1546 3034 7914 958 
0,1-0,5 188 257 548 2205 3440 39888 4172 
<0,1 1138 1704 3774 15887 24401 319414 63514 
Sum 2385 3152 6423 24112 33746 368837 69352 
Areal (ED)§ 10025 13610 28009 104695 144311 1256529 1002385 
Overlap$, % 24 23 23 23 23 29 7 

 
Tabel 10 (ct) og 11 (kv) viser en opgørelse over størrelsen af overlapsarealer for alle kombinationer af klas-
seinddelt fosforerosion og erosionsrisiko. For eksempel opsummeres overlapsarealet for væsentlig fosfor-
erosion og erosionsrisiko – henholdsvis >0,5 kg P ha-1 år-1 og > 5 t ha-1 år-1, til 4290 ha (ct) og 4350 ha (kv). 
Det bemærkes, at der også estimeres væsentlig fosforerosion på 1.550 ha (ct) og 1.670 ha (kv) depositions-
areal af erosionsrisikokortet (tabel 10, 11). Dette skyldes anvendelsen af de to forskellige afstrømningsalgo-
ritmer i forbindelse med de to kortlægninger. Da multi-flow-algoritmen anvendt til erosionsrisikokortlæg-
ningen anses for den mere realistiske, ville forekomsten af fosforerosion på disse arealer være mindre 
sandsynlig. Væsentlig fosforerosion (>0,5 kg P ha-1 år-1) estimeres dog også på ca. 20.120 ha (ct) og 21.460 
ha (kv) areal med en erosionsrisiko <5 t ha-1 år-1 (tabel 9, 10). Dette er relevant, når en potentiel virkemid-
delindsats vurderes ud fra et vandbeskyttelsesperspektiv. Tabel 10 og 11 tydeliggør desuden, at arealet in-
den for en erosionsrisikoklasse med fosforerosion udgør en mindre del af det totale areal i denne risiko-
klasse på hele landbrugsarealet. Dette skyldes, at størstedelen af det eroderende areal ikke taber jord til 
vandområder. Den eroderede jord aflejres igen på land.  
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3 Konklusion 

Kortlægningerne af erosionsrisiko (ED) og fosforerosion er meget tæt beslægtede. De bygger på den 
samme modelopsætning med undtagelse af afstrømningsalgoritmen, som medfører en divergens i jordom-
fordelingsmønstre, svarende til ca. 14% af arealet med fosforerosion. I betragtning af de usikkerheder, der 
er forbunden med erosionskortlægningen, anses dette for mindre problematisk med henblik på en robust, 
men målrettet virkemiddelplanlægning. Kortlægningerne vil kunne anvendes i kombination og dermed un-
derstøtte planlægningen af virkemiddelindsatser, der samtidig adresserer potentielt fosfortab og jordforrin-
gelse. Både erosionsrisiko- og fosforerosions-kortlægningen har den fordel, at de udpeger potentielle risi-
koområder inden for markerne med en højere rumlig opløsning end de fleste andre kortlægninger, der an-
vendes til tabsvurderinger. Den høje rumlige opløsning muliggør desuden udpegningen af minimumarealer 
for en eventuel virkemiddelindsats. 
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