
1 

 
 
 
 
 
 
Kortlægning af risikoarealer i forhold til 
overfladeafstrømning og erosion samt 
forebyggende foranstaltninger herfor 
 
Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi og Dato: 20. januar 2015 
DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Landbrug 
 
 
 
 
 
 
Goswin Heckrath 
 
Institut for Agroøkologi 
 
& 
 
Hans Estrup Andersen 
 
Institut for Bioscience 
 
 
 
 
 
Rekvirent: 
Miljøstyrelsen 
Antal sider: 30 
 
 
 
 
Faglig kommentering:  
Internt i forfattergruppen 
Kvalitetssikring, centret: 
Poul Nordemann Jensen 
 
 
 

 



2 

Indhold 

Baggrund 3 

Forord 4 

Del 1. Kortlægning af erosions- og overflade-afstrømningsrisiko i 
forbindelse med det danske fosforindeks 5 

Opbygning af det danske P-indeks 5 
Resultater for testoplandene 10 

Del 2.1. Betydning af den eksisterende regulering: GLM-krav mod 
jorderosion, samt særlige regler om udbringning af 
husdyrgødning. 13 

GLM-krav mod jorderosion 13 
Særlige regler om udbringning af husdyrgødning 14 

Del 2.2. Udvidet analyse af betydningen af særlige regler om 
udbringning af husdyrgødning. 19 

Bilag 1. Erosionsmodellering i forbindelse med fosforindekset (v. 
feb 2008) 28 

Litteratur 30 
 

 



3 

Baggrund 

I notatet er der analyseret en række modeller/elementer for, hvordan en 
fremtidig fosforregulering, som var et af punkterne i Natur og Landbrugs-
kommissionens anbefalinger, kunne håndteres. 

Notatet drager ikke konklusioner om mulige metoder til regulering og skal 
ses som et led i processen frem mod en sådan regulering. 

En af analyserne viser sammenhængen mellem en given terrænhældning (i 
det valgte tilfælde 6 grader) og risikoen for jorderosion (metoden beskrevet i 
notatet) i 3 oplande. Analysen viser at en sådan fast grænse ikke ”fanger” al-
le risikoområder for erosion i den nuværende risikokortlægning. 

Den nuværende kortlægning af risikoområder for erosion vil blive revideret 
og forbedret i løbet af 1. halvår af 2015. En sådan ny kortlægning vil forbed-
re sikkerheden i udpegningen af erosionstruede områder.  
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Forord 

Dette notat er resultatet af projektet ”Risiko for erosion og overfladisk af-
strømning af fosfor i forbindelse med udbringning af gødning”, som DCA 
og DCE har udført for Miljøstyrelsen i perioden 8.5.2014 – 1.12.2014. Notatet 
beskriver resultater af rumlige analyser som et led i udviklingen af det fagli-
ge grundlag for en ny regulering af udbringning af fosforgødning, som føl-
ger Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger. Processen har været 
iterativ, og der foreligger endnu ikke nogen endelig konklusion. Arbejdet er 
udført i dialog med Nikolaj Ludvigsen, Hans Kjær og Lisbeth Ogstrup fra 
Miljøstyrelsen.  

I øjeblikket og frem til juni 2015 gennemfører Institut for Agroøkologi, AU 
en opdatering af erosionsrisikokortet for Danmark. Den nye kortlægning 
gennemføres som hidtil med en version af erosionsmodellen RUSLE og ba-
seres på en detaljeret højdemodel (DHyM; 5 m, 10 m raster), et detaljeret 
jordteksturkort samt aktualiserede klimadata. Modelberegninger evalueres i 
et vist omfang ved hjælp af data over forekomst af rilleerosion på marker. 
Ud over erosionsrisikoklasser beregnes sedimenttransport til vandområder-
ne (at point of entry), og der foretages en analyse af, hvor randzonerne kunne 
være effektive i at tilbageholde sediment. Det nye kortmateriale vil med 
større sikkerhed kunne indikere, hvor vanderosion kan medføre fosfortab til 
overfladevand. 

Notatets del 1 indeholder en beskrivelse af det danske fosforindeks. Der er 
desuden gennemført en kortlægning af risikoarealer for fosfortab ved erosi-
on og overfladeafstrømning i fire testoplande. I del 2.1 er betydningen af den 
eksisterende regulering undersøgt på testoplandene: GLM-krav mod jord-
erosion, samt særlige regler om udbringning af husdyrgødning. Del 2.2 in-
deholder en udvidet analyse af betydningen af de særlige regler om ud-
bringning af husdyrgødning omfattende blandt andet en øgning af den eksi-
sterende 20 meters afstandszone.  
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Del 1. Kortlægning af erosions- og overflade-
afstrømningsrisiko i forbindelse med det danske 
fosforindeks 

Notatets del 1 indeholder en kort beskrivelse af præmisser for den kortlæg-
ning af overfladisk afstrømning og erosion samt de data, der er anvendt i 
forbindelse med opsætningen af fosforindeks for erosion og overfladeaf-
strømning i Danmark. Der er desuden gennemført en kortlægning af risiko-
arealer for fosfortab ved erosion og overfladeafstrømning i fire testoplande 
ud fra eksisterende fosforindeks data og beregninger: Haderslev dam, Ravn-
sø, Hover Å og Odense Å. Denne kortlægning omfatter både fosforindeks og 
kort over erosionsrisiko samt afstrømningsareal indenfor markblokkene. Til-
svarende GIS data er sendt som ’mpk’ filer til arbejdsgruppen hos MST til 
internt brug. Derudover er der lavet en foreløbig opgørelse over andelen af 
erosionsrisikoareal i oplandene og antal blokke med forholdsvis høje af-
strømningsarealer. 

Opbygning af det danske P-indeks 
Det nye danske P-indeks bryder med den traditionelle indeks-opbygning. 
Det nye indeks giver ikke én samlet indeksværdi per mark, men er opdelt ef-
ter transportveje, således at der beregnes ét del-indeks for hver transportvej. 
Risikoen for fosfortab ad de enkelte transportveje beskrives med udgangs-
punkt i P transfer continuum (Haygarth et al., 2005, Sci Total Environ, 344, 5-
14): for hver transportvej beskrives og parameteriseres (i) fosforkilden, (ii) 
mobilisering af fosfor fra kilden, (iii) transport af mobiliseret fosfor fra kil-
den til overfladevand. Hvert del-indeks kan antage værdier mellem 0 og 
100, hvor maksimumværdien opnås, når både kilde, mobilisering og trans-
port opnår en under danske forhold forud-defineret kritisk høj værdi. I det 
følgende beskrives kort hovedfaktorerne i fosforindeks for erosion og over-
fladeafstrømning. Opbygningen af de to delindeks og vigtige inputdata er 
sammenfattende beskrevet i henholdsvis tabel 1 og tabel 2. 

 

 

Tabel 1. Opbygning af det danske P-indeks for erosion og overfladeafstrømning. 

Tabsvej Kilde Mobilisering Transport Indeks-værdi 

Erosion Pt + β E * (1 – 0.5*DR ) exp(-0.015*dist_e) (Pt + β) * E * (1 – 0.5*DR ) * exp(-0.015*dist_e)

Overfladisk afstrømning α(Pt) + β A_of  * R_vin exp(-0.015*dist_of) [α(Pt) + β] *A_of * R_vin * exp(-0.015*dist_of) 

Ptal Jordens fosforstatus målt med Olsen P-metoden (mg P (100 g jord)-1 ) 

β Effekt af gødning 

E Mængden af eroderet jord (tons jord ha-1 for det eroderede område) 

DR Dræningsgrad (0: ingen dræning; 1: intensiv dræning) 

dist_e Den korteste afstand i strømretningen fra erosionsområdet til overfladevand (m) 

α Exponentiel funktion 

A_of Contributing discharge area for beregningsceller langs markgrænsen (ha) 

R_vin Akkumuleret nedbør oktober – marts (10-årigt gennemsnit) (mm) 

dist_of Den korteste afstand i strømretningen fra markgrænsen til overfladevand (m) 
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Tabel 2. Oversigt over datalag i det danske P Indeks for erosion og overfladeafstrømning. 

Temalag Datakilde Type Beskrivelse Dokumentation 

Primærtema     

Højdemodel KMS Højdemodel grid Højdemodellen anvendes til beregning af flere afledte variable i forbindel-

se med erosion (bidragsområde, hældning (WaTEM); længde afstrøm-

ningsvej fra det eroderede areal til recipienten) og overflade-afstrømning 

(bidragsområde, længde afstrømningsvej fra mark(blok)grænsen til reci-

pienten). 10 m grid. 

 

Bloktema Grænsebloktema vektor Markbloktema fra 2003. http://www.np-

risikokort.dk/asp/downloaddokumenter.asp  

Klima DMIs 10 km klimagrid grid, tabel Data fra KLIMAGRID Danmark 1990-2005 (10 km grid) anvendes sam-

men med beregnet referencefordampning (40 km grid) til beregning af 

vinternedbør og årlig nettonedbør. Bruges i forbindelse med overfladeaf-

strømning og matrixudvaskning. 10 km grid.  

http://www.dmi.dk/dmi/tr99-15.pdf 

 

Vandtema Vandløb, søer, grøfter vektor Vandløb AIS; grøfter og søer Kort10  

Jordtype Teksturkort i A B C horisont grid Landsdækkende teksturkort for fem teksturklasser (ler, silt, fin- og grov-

sand, organisk stof) i 250 m grid for A horisont; 500 m grid for B and C 

horisont. Teksturkort indgår i estimeringen af risiko for makroporeafstrøm-

ning; JB kortet vises som understøttende materiale. 

http://rdgs.dk/djg_article_details.asp?site=dj

g&art_id=110&pid=11 

P-gødningsmængde 

P-balance 

Registerdata 

GLR CHR, 2005 

 

tabel Vægtet, gennemsnitlig husdyrgødningsfosfortilførsel for bedrift til areal 

indenfor markblokken. Handelsgødningsfosfor tillagt ud fra typiske sæd-

skifte og gødningsnorm. Taget højde for P i NPK gødning ifølge Gød-

ningsregnskabet.  

http://www.np-

risikokort.dk/asp/downloaddokumenter.asp  

Beskrivelse af anvendelse af registerdata.  

Fosforstatus Standardværdi tabel   

Potentielt drænbehov Drænbehovsklasser vektor Kortlægning af potentielt dræningsbehov på landbrugsarealer opdelt efter 

landskabselement, geologi, jordklasse, geologisk region samt 

høj/lavbundsjord i skala 1:100.000. 

http://www.np-

risikokort.dk/asp/downloaddokumenter.asp 

DJF Markbrug nr. 21, 2009 

Erosion 

 

USLE baseret erosionspo-

tentiale 

grid Indtil videre estimeres erosionspotentialet vha. en modificeret USLE mo-

del (WaTEM/USLE2D) med betoning på de topografiske forhold. Dvs., 

modellen tager højde for konvergerende og divergerende afstrømning i 

marken ved at beregne en todimensional ’L’ faktor. ’R’ og ’K’ faktorerne er 

tilpasset danske forhold. Afgrødefaktoren ’C’ sættes generelt som for 

vinterhvede til at fremhæve markens erosionspotentiale. 10 m grid.  

http://www.kuleuven.ac.be/facdep/geo/fgk/p

ages/expgeom.htm 

http://www.np-

risikokort.dk/asp/downloaddokumenter.asp 

Erosionskortlægning og bidragsomrade.doc 
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Eroderet område Modeloutput grid Modeloutput fra Watem bruges til at bestemme det eroderede areal. Det 

korteste afstand mellem det eroderede areal og recipienten indgår i P-

indekset. 10 m grid. 

 

Overflade-afstrømningsareal Modeloutput 

 

grid USLE/Watem beregner en terrænvariabel der beskriver det specifikke 

opland til et punkt i landskabet (bidragsområde). Når dette opland evalue-

res ved markgrænsen, svarer det til afstrømningsområdet for marken. 

Størrelsen af afstrømningsområdet og -mængden er positiv korreleret. 10 

m grid. 

http://www.kuleuven.ac.be/facdep/geo/fgk/p

ages/expgeom.htm 

http://www.np-

risikokort.dk/asp/downloaddokumenter.asp 

Erosionskortlægning og bidragsomrade.doc 

Længde afstrømningsvej til 

recipient 

Modeloutput grid Den mindste længde af afstrømningsvejen beregnes i ArcMap™ fra det 

eroderede område til recipienten i forbindelse med erosion og fra 

mark(blok)grænsen til recipienten i forbindelse med overfladeafstrømning.

10 m grid. 
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Delindeks for erosion 

Kilden 
Ved erosion foregår der en samlet transport af jord og associeret fosfor. Kil-
den er derfor indholdet af total-fosfor (TP) i det øverste jordlag. Desuden fo-
regår der en berigelse med fosfor af det eroderede materiale i forhold til ud-
gangsjorden på grund af en selektiv transport af fin-partikulært materiale 
med høj affinitet for fosfor. Endelig vil nyligt overflade-udlagt gødning, der 
ikke med infiltrerende nedbør er ført ned under det øverste jordlag, kunne 
transporteres med erosion. 

Indholdet af total-fosfor kendes generelt ikke. Fosfortallet, Ptal, som rutine-
mæssigt måles i danske marker, er for gødskede jorde godt positivt korrele-
ret med indholdet af total-fosfor. En analyse på data fra Kvadratnettet af 
samhørende værdier af fosfortal og total-fosfor (373 observationer) havde en 
forklaringsgrad på 63% (Heckrath, G., pers. medd.). Fosfortallet bruges i in-
dekset som proxy for total-fosforindhold. Der findes ikke danske data til at 
beskrive fosforberigelsen af det transporterede materiale pga. selektiv trans-
port, som derfor ikke på nuværende tidspunkt kan inkluderes i indekset. 
Der indregnes en additiv effekt, β, af gødning udlagt på overfladen i af-
strømningsperioden (se særskilt beskrivelse nedenfor). Nedfældet gødning 
medregnes ikke, da den antages at være placeret udenfor erosionens række-
vidde. Gødning udlagt på overfladen udenfor afstrømningsperioden med-
regnes heller ikke, da den ved nedvaskning eller senere nedpløjning bliver 
en del af jordpuljen.  

Mobilisering 
Mobilisering beskriver mængden af jord, der eroderes fra et givet område 
ved vanderosion. Placeringen og udbredelsen af erosionsområdet indenfor 
markblokken samt mængden af jord (E) eroderet ved rilleerosion beregnes 
med en rumligt distribueret, gridbaseret erosionsmodel, den belgiske Wa-
TEM (bilag 1). Kun sammenhængende erosionsarealer og gridceller med en 
erosionsrate større end 0,5 tons per ha indgår i mobiliseringsfaktoren. Hvis 
der findes flere deloplande indenfor markblokken, vælges erosionsarealet 
kun for det delopland, hvilket har den største risiko for tab af jord til over-
fladevand. Vi har ikke modeller til at beskrive fladeerosion og grøfteerosion, 
som derfor ikke inkluderes i indekset. Tilstedeværelse af dræn (DR) antages 
at reducere erosionsrisikoen gennem en reduktion af graden af vandmæt-
ning af jorden. Her er antaget, at dræn nedsætter erosionsrisikoen med 50 %. 
DR kan antage værdierne 0 (ingen dræning) og 1 (intensiv dræning). På na-
tionalt niveau kan den eksisterende kortlægning ikke retfærdiggøre en mere 
detaljeret inddeling af dræningsomfanget. 

Transport 
Transporten af jord mobiliseret ved erosion er afhængig af en række faktorer, 
blandt andet mængden af vand, der strømmer på overfladen og transporterer 
jordpartiklerne, samt overfladens ruhed og hældning. Miljøbelastningen af-
hænger af, i hvilket omfang mobiliseret jord når frem til overfladevand. 

I P-indekset beskrives risikoen for at mobiliseret jord med associeret fosfor 
når frem til overfladevand som en eksponentiel aftagende funktion af af-
stand (dist_er) i strømningsretningen mellem erosionsområdet og overfla-
devand (grøft, vandløb, sø). Der tages ikke højde for effekten af etablerede 
randzoner. 
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Delindeks for overfladisk afstrømning 

Kilden 
Overfladeafstrømning kan transportere fosfor fra det øverste jordlag i opløst 
form og bundet til kolloider også fra arealer, hvor der ikke foregår nogen 
egentlig jorderosion. Fosfor i nyligt overflade-udlagt gødning, som ikke med 
infiltrerende nedbør er ført ned under det øverste jordlag, vil også kunne 
transporteres. 

Vandopløseligt fosfor, Pv, kan opfattes som en indikator for fosfortabsrisiko, 
hvor vand strømmer på overfladen eller gennem jorden. Fosfortallet, Ptal, 
som rutinemæssigt måles i danske marker, er godt korreleret med mængden 
af fosfor, der kan ekstraheres med vand, Pv. En analyse på data fra Kvadrat-
nettet af samhørende værdier af fosfortal og vandopløseligt fosfor (372 ob-
servationer) havde en korrelationskoefficient på 0,62 (Heckrath, G., pers. 
medd.). Fosfortallet bruges dog direkte i indekset frem for at indføre en eks-
tra usikkerhed ved omregning til vandopløseligt fosfor. For en given jord 
observeres typisk, at mængden af vandopløseligt fosfor stiger eksponentielt 
med stigende fosfortal. Dette beskrives i P-indekset ved funktionen α(Pt) = 
EXP[0,35*Pt]. Vidensniveauet angående fosforindhold på kolloider og mobi-
lisering af kolloider er mangelfuldt. Tab af kolloidbundet fosfor med over-
fladisk afstrømning inkluderes derfor ikke pt. i indekset. Fosforindholdet i 
kolloiderne forventes dog at være korreleret til Pt. Der indregnes en additiv 
effekt, β, af gødning udlagt på overfladen i afstrømningsperioden (se sær-
skilt beskrivelse nedenfor). Nedfældet gødning medregnes ikke, da den an-
tages at være placeret under jordlag, der påvirkes af overfladisk afstrøm-
ning. Gødning udlagt på overfladen udenfor afstrømningsperioden med-
regnes heller ikke, da den ved nedvaskning eller senere nedpløjning bliver 
en del af jordpuljen.  

Mobilisering 
Overfladeafstrømning afhænger af terrænforhold som tilstrømningsområde 
og hældning, samt jordens infiltrationskapacitet. I Danmark opstår overfla-
deafstrømning ofte på grund af nedbør eller snesmeltning på frossen jord, 
eller når vandinfiltrationen er hæmmet på grund af en pløjesål. 

Dynamiske overfladeafstrømningsprocesser er komplekse at modellere, og vi 
mangler modeller, der er validerede under danske forhold. I P-indekset anta-
ges det derfor, at et terrænbaseret udtryk for afstrømningsareal (A_of) multi-
pliceret med den akkumulerede nedbør oktober-marts (P_vin) tilnærmet be-
skriver risikoen for overfladisk afstrømning. A_of evalueres ved markgrænsen 
og beregnes på grundlag af en digital højdemodel med en rumligt distribue-
ret, gridbaseret erosionsmodel, den belgiske WaTEM (bilag 1). Kun det største 
afstrømningsareal i en markblok indgår i P indeksberegningen. 

Transport 
Transporten af fosfor mobiliseret ved overfladisk afstrømning er afhængig af 
en række faktorer, blandt andet mængden af vand, der afstrømmer på over-
fladen, samt overfladens ruhed og hældning. Miljøbelastningen afhænger af, 
i hvilket omfang mobiliseret jord når frem til overfladevand. 

I P-indekset beskrives risikoen for at fosfor mobiliseret ved overfladisk af-
strømning når frem til overfladevand som en eksponentiel aftagende funkti-
on af afstand (dist_of) i strømningsretningen mellem markgrænsen og over-
fladevand (grøft, vandløb, sø). Der tages ikke højde for effekten af etablerede 
randzoner. 
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Resultater for testoplandene 
Risikoarealer for fosfortab ved erosion og overfladeafstrømning er kortlagt i 
fire testoplande ud fra eksisterende fosforindeks data og beregninger. Figur 
1 viser som eksempel P indeks for erosion for Ravnsø-oplandet. Erosionsri-
siko samt percentilklasser for størrelsen af afstrømningsarealet indenfor 
markblokkene er vist henholdsvis i figur 2 og figur 3 for samme opland. Dis-
se kort svarer til de elektroniske GIS data sendt til MST. 

 

 

Figur 1. P Indeks erosion for 

Ravnsø oplandet samt Kort10 

overfladevand. Indeksværdierne 

er inddelt i tre klasser, lav, mel-

lem høj og høj risiko, hvor græn-

serne udgøres af hhv. medianen 

(indeksværdi 50) og den 90. 

percentil. 

Figur 2. Erosionsrisikoklasser 

beregnet vha. WaTEM. Blokke, 

der har de 10% højeste P in-

deksværdier for erosion er tegnet 

med rødt. Kort10 overfladevand 

er vist. 
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Ved erosionsmodelleringen med WaTEM estimeres rumlige mønstre af erosi-
on og deposition og langsigtede gennemsnitlige erosions- og depositionsrater. 
Den eksisterende modellering beregner dog ikke eksport af sediment fra mar-
kerne, og den estimerer heller ikke effekt af randzoner. En planlagt opdatering 
af erosionsrisikokortlægningen i løbet af 2014 forventes at tage højde for begge 
aspekter. Derved skabes der et ensartet, (semi-)kvantitativ vurderingssystem 
og teoretisk et grundlag for udpegning af markarealer med høj risiko for se-
dimenttransport til overfladevand. Praktisk vil det kræve en funderet og data-
baseret evaluering af den nye erosionsrisikokortlægning. 

Den i forbindelse med P indekset anvendte estimering af risiko for overfla-
deafstrømning kun kan rangordne markerne; den muliggør ikke en kvantifi-
cering af afstrømningsmængder fra markerne. Dette afspejles af tabel 4, som 
viser at et flertal af markblokke med høje P indeks for overfladeafstrømning 
i testoplandene har blandt de højeste afstrømningsarealer i landet. Det er på 
nuværende tidspunkt ikke muligt at fastlægge en kritisk størrelse for af-
strømningsarealer. Desuden er det usikkert, hvor stor en andel af overflade-
afstrømning, der forlader marken, når frem til overfladevand. Der er mar-
kant mangel på data vedrørende overfladeafstrømning i Danmark. En kort-
lægning af risikoområder for overfladeafstrømning fra marker i forbindelse 
med en arealdifferentieret regulering og målrettet virkemiddelplanlægning 
vil dog forudsætte, at afstrømningsmængder fra mark til overfladevand 
størrelsesordensmæssigt kan kvantificeres.  

Tabel 3 viser andelen af blokke med høje P indeks for erosion i forhold til det 
samlede antal og areal af blokke indenfor et opland. Som tærskeværdier for 
høje P indeks er der valgt både den 90. og 95. percentil af den landsdækken-
de fordeling af indekseværdier for erosion fra opsætningen af referencein-
deks (simulerede Ptal). Desuden vises den samlede størrelse af arealet med 
høj eller mellem+høj erosionsrisiko indenfor markblokke med høj P indeks 
samt median, 75. og 90. percentil af arealandel (procent) af mellem+høj ero-
sionsrisikoareal for markblokke med høj P indeks. Der er tydelige forskel i 
andel af erosionsrisikoareal i blokke med høje P indeks blandt forskellige 
oplande. Årsagerne kan være forskellige og kan bl.a. skyldes forskellig stør-
relse af markblokke eller forskelligt antal af deloplande indenfor markblok-
kene i oplandene. 

Figur 3. Percentilklasser for 

størrelsen af afstrømningsarealet 

indenfor markblokke i Ravnsø 

oplandet i forhold til den lands-

dækkende størrelsesfordeling af 

bidragsområder. Risikoblokke ifm 

P indeks for overfladeafstrømning 

er tegnet med rødt. Kort10 over-

fladevand er vist. 
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Tabel 3. Oversigt over erosionsrisiko-arealer i testoplande 

Opland  Blokareal Risikoblokke$ Antal blokke Erosionsrisikoareal i risikoblokke 

  ha ha (%)  E_risiko høj E_risiko mellen+høj arealprocent E_risiko mellen+høj 

     ha (%) ha (%) median# P75 P90 

Hover PI_erosion ≥90% 8945 2740 (31) 116 5 (0.2) 423 (15) 15 25 35 

 PI_erosion ≥95% 8945 863 (10) 36 3 (0.4) 162 (19) 22 30 37 

          

Ravnsø PI_erosion ≥90% 5304 1811 (34) 66 46 (2.5) 542 (29) 28 47 57 

 PI_erosion ≥95% 5304 882 (17) 33 33 (3.7) 333 (38) 37 54 62 

          

Odense PI_erosion ≥90% 74414 3939 (5) 225 42 (1.1) 892 (23) 27 39 53 

 PI_erosion ≥95% 74414 1506 (2) 91 23 (1.5) 374 (25) 32 44 53 
$ Blokke med høj P indeks. 
# Median og percentiler for den procentuelle andel af mellemhøj og høj erosionsrisikoareal i markblokareal af PI_erosion risikomarkblokke. 

Tabel 4. Oversigt over arealer med risiko for overfladisk afstrømning i testoplande. 

Opland  Blokareal Risikoblokke Antal blokke Antal blokke med afstrømningsareal større end 

afstrømningsareal for percentil: 

  ha ha (%)  P90 (3.9 ha)# P95 (5.9 ha) 

Hover PI_runoff ≥90% 8945 3091 135 78 50 

 PI_runoff ≥95% 8945 2512 95 72 48 

       

Ravnsø PI_runoff ≥90% 5304 1752 53 33 20 

 PI_runoff ≥95% 5304 815 23 20 14 

       

Odense PI_runoff ≥90% 74414 14124 577 438 253 

 PI_runoff ≥95% 74414 6956 223 213 157 
# Afstrømningsareal for et bestemt percentil af den landsdækkende fordeling af beregnede afstrømningsarealer indenfor markblokke. 
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Del 2.1. Betydning af den eksisterende regule-
ring: GLM-krav mod jorderosion, samt særlige 
regler om udbringning af husdyrgødning. 

GLM-krav mod jorderosion 
I de fire testoplande er det undersøgt i hvilket omfang de eksisterende GLM-
krav (GLM: God Landbrugsmæssig og Miljømæssig stand) mod jorderosion 
imødekommer den kortlagte risiko for jorderosion. De eksisterende GLM-
krav indeholder forebyggelse af erosion ved pløjeforbud i efterår og vinter 
på skråninger med en hældning på minimum 12° samtidig med, at arealerne 
er kortlagt som erosionstruet (arealer mere end 5.000 m² med en hældning 
på minimum 12 grader), tabel 5 og figur 4. 

 

Tabel 5. Sammenfald mellem GLM-krav mod erosion og den kortlagte erosionsrisiko. 

 Sammenfald mellem GLM-krav mod 

erosion og erosionskortets risiko-

områder (mellemhøj + høj risiko) 

Sum af erosionskortets risikoområder 

(mellemhøj + høj risiko) 

 Ha ha 

Ravnsø 9.1 1002.3 

Odense 24.8 5005.9 

Haderslev 11.6 970.0 

Hover 0 858.1 

Figur 4. Eksempel fra Ravnsø-oplandet på sammenfald mellem GLM-krav mod erosion og erosionskortet (venstre panel). Højre 

panel viser erosionskortet alene. 



14 

Det ses fra Tabel 5 og fra eksemplet fra Ravnsø, at mange af GLM arealerne 
ligger i områderne med høj risiko for jorderosion, men at langt den overve-
jende del af områderne med kortlagt høj erosionsrisiko ikke er omfattet af 
GLM-reglerne.. 

Særlige regler om udbringning af husdyrgødning 
I de fire testoplande er det undersøgt, hvorvidt de særlige regler om ud-
bringning af husdyrgødning imødekommer de kortlagte risici for jorderosi-
on og overfladisk vandafstrømning. De særlige regler for udbringning af 
husdyrgødning foreskriver, at husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomas-
se, ensilagesaft, restvand og mineralsk gødning (handelsgødning) må ikke 
udbringes på en måde og på sådanne arealer, at der er fare for afstrømning 
til vandløb, herunder dræn, søer over 100 m² og kystvande. 

I opgaveformuleringen fremgår følgende scenarier:  
I. Husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse og mineralsk gødning 

(handelsgødning) må ikke udbringes på stejle skråninger med en hæld-
ning på mere end 6° ned mod vandløb, søer over 100 m² eller kystvande 
inden for en afstand af 20 meter fra vandløbets, søens eller kystvandets 
afgrænsning ved daglige vande. Undtagelse hertil er nedfældning paral-
lelt med højdekurver og udbringning af flydende mineralsk gødning 
(handelsgødning). 

II. Som I, men hvor afstandskravet hæves fra 20 meter til 100 meter.  

Alle GIS analyser er gennemført på grundlag af 10 m raster. 

Grundlæggende er overfaldeafstrømning og erosion et resultat af samspillet 
mellem klima-, jord- og dyrkningsforhold samt topografiske parametre i et 
givent område. Disse faktorer indgår i erosionsmodelleringen, der er basis 
for analyserne her. En yderlig klassificering af områder efter hældningsklas-
ser bunder ikke i forekomsten af naturlige tærskelværdier i forbindelse med 
afstrømningshændelser. Arealer indenfor en lav hældningsklasse kan såle-
des nogle steder have forholdsvis høj erosionsrisiko. Det skal understreges, 
at en grænseværdi for hældning på 6 grader er valgt som illustration og det 
er ikke vurderet nærmere, hvorvidt denne grænseværdi kan anvendes i en 
reguleringssammenhæng. 

Opgørelse over areal med bestemte erosionsrisikoklasser indenfor marker 
(IMK 2012) og bestemte afstandszoner fra overfladevand opdelt i to hæld-
ningsklasser. 

 

Haderslev, afstandszone 100 m, areal total i afstandszonen 1761 ha. 

 <6 grader >6 grader 

Erosions- hældningsklasse zone total hældningsklasse zone total 

Klasse  andel  andel 

 ha % % ha % % 

Depo 272 17 15 9 7 0 

Lav 1174 72 67 13 10 1 

Mellem 182 11 10 88 69 5 

Høj 7 0 0 18 14 1 

Areal total 1634   127   
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Opgørelse over areal for bestemte percentilklasser af bidragsområde for 
overfladisk afstrømning indenfor marker (IMK 2012) og bestemte afstands-
zoner fra overfladevand opdelt i to hældningsklasser. 

Percentilklasserne for bidragsområde er bestemt på det landsdækkende 
markbloktema 2003 ud fra fordelingen over de største værdier for bidrags-
område for markblok observeret ved markblokgrænsen. 

 

 

Haderslev, afstandszone 20 m, areal total i afstandszonen 198 ha. 

 <6 grader >6 grader 

Erosions- hældningsklasse zone total hældningsklasse zone total 

Klasse  andel  andel 

 ha % % ha % % 

Depo 67 35 34 1 13 0 

Lav 112 58 57 1 17 0 

Mellem 13 7 6 3 59 1 

Høj 1 0 0 1 11 0 

Areal total 193 5 

Haderslev, afstandszone 100 m, areal total i afstandszonen 1791 ha. 

 <6 grader >6 grader 

Percentil hældningsklasse zone total hældningsklasse zone total 

bidragsområde  andel  andel 

 ha % % ha % % 

P10# 947 57 53 79 61 4 

P25 421 25 24 39 30 2 

P50 209 13 12 10 8 1 

P75 64 4 4 2 1 0 

P90 16 1 1 0 0 0 

P100 4 0 0 

areal total 1662 130 
# Klasse svarende til de 10% laveste værdier (0-10%). 

Haderslev, afstandszone 20 m, areal total i afstandszonen 210 ha. 

 <6 grader >6 grader 

Percentil hældningsklasse zone total hældningsklasse zone total 

bidragsområde  andel  andel 

 ha % % ha % % 

P10# 104 51 50 4 80 2 

P25 51 25 24 1 20 0 

P50 32 16 15 0 0 0 

P75 12 6 6 0 0 0 

P90 3 1 1 0 0 0 

P100 1 0 0 0 0 0 

areal total 203 5 
# Klasse svarende til de 10% laveste værdier (0-10%). 
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Opgørelse over areal med bestemte erosionsrisikoklasser indenfor marker 
(IMK 2012) og bestemte afstandszoner fra overfladevand opdelt i to hæld-
ningsklasser. 

 

 
Opgørelse over areal for bestemte percentilklasser af bidragsområde inden-
for marker (IMK 2012) og bestemte afstandszoner fra overfladevand opdelt i 
to hældningsklasser. 

 
 
 
 

Odense Å, afstandszone 100 m, areal total i afstandszonen 21072 ha. 

 <6 grader >6 grader 

Erosions- hældningsklasse zone total hældningsklasse zone total 

Klasse  andel  andel 

 ha % % ha % % 

Depo 15349 75 73 51 9 0 

Lav 3957 19 19 113 20 6 

Mellem 1192 6 6 371 66 21 

Høj 15 0 0 23 4 1 

areal total 20513 558 

Odense Å, afstandszone 20 m, areal total i afstandszonen 3113 ha. 

 <6 grader >6 grader 

Erosions- hældningsklasse zone total hældningsklasse zone total 

Klasse  andel  andel 

 ha % % ha % % 

Depo 1140 37 37 10 28 0 

Lav 1855 60 60 9 25 0 

Mellem 81 3 3 16 44 1 

Høj 1 0 0 1 3 0 

areal total 3077 36 

Odense Å, afstandszone 100 m, areal total i afstandszonen 21077 ha. 

 <6 grader >6 grader 

Percentil hældningsklasse zone total hældningsklasse zone total 

bidragsområde  andel  andel 

 ha % % ha % % 

P10# 10723 52 51 397 71 2 

P25 5534 27 26 131 23 1 

P50 3217 16 15 28 5 0 

P75 808 4 4 2 0 0 

P90 179 1 1 0 0 0 

P100 57 0 0 0 0 0 

areal total 20518 558 
# Klasse svarende til de 10% laveste værdier (0-10%). 
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Opgørelse over areal med bestemte erosionsrisikoklasser indenfor marker 
(IMK 2012) og bestemte afstandszoner fra overfladevand opdelt i to hæld-
ningsklasser. 

 

 
  

Odense Å, afstandszone 20 m, areal total i afstandszonen 3118 ha. 

 <6 grader >6 grader 

Percentil hældningsklasse zone total hældningsklasse zone total 

bidragsområde  andel  andel 

 ha % % ha % % 

P10# 1536 7 7 25 4 0 

P25 750 4 4 9 2 0 

P50 533 3 3 1 0 0 

P75 187 1 1 0 0 0 

P90 53 0 0 0 0 0 

P100 22 0 0 0 0 0 

areal total 3081 35 
# Klasse svarende til de 10% laveste værdier (0-10%). 

Ravnsø, afstandszone 100 m, areal total i afstandszonen 861 ha. 

 <6 grader >6 grader 

Erosions- hældningsklasse zone total hældningsklasse zone total 

Klasse  andel  andel 

 ha % % ha % % 

Depo 152 19 18 3 6 0 

Lav 505 62 59 4 8 0 

Mellem 149 18 17 35 73 4 

Høj 6 1 1 6 13 1 

areal total 812 48 

Ravnsø, afstandszone 20 m, areal total i afstandszonen 109 ha. 

 <6 grader >6 grader 

Erosions- hældningsklasse zone total hældningsklasse zone total 

Klasse  andel  andel 

 ha % % ha % % 

Depo 39 36 36 0 0 0 

Lav 58 54 53 0 0 0 

Mellem 9 8 8 2 100 2 

Høj 1 1 1 0 0 0 

areal total 107 2 
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Opgørelse over areal for bestemte percentilklasser af bidragsområde inden-
for marker (IMK 2012) og bestemte afstandszoner fra overfladevand opdelt i 
to hældningsklasser. 

 

 

Ravnsø, afstandszone 100 m, areal total i afstandszonen 861 ha. 

 <6 grader >6 grader 

Percentil hældningsklasse zone total hældningsklasse zone total 

bidragsområde  andel  andel 

 ha % % ha % % 

P10# 376 46 44 27 57 3 

P25 244 30 28 16 34 2 

P50 137 17 16 4 9 0 

P75 42 5 5 0 0 0 

P90 10 1 1 0 0 0 

P100 3 0 0 0 0 0 

areal total 812 47 
# Klasse svarende til de 10% laveste værdier (0-10%). 

Ravnsø, afstandszone 20 m, areal total i afstandszonen 109 ha. 

 <6 grader >6 grader 

Percentil hældningsklasse zone total hældningsklasse zone total 

bidragsområde  andel  andel 

 ha % % ha % % 

P10# 46 43 42 1 50 1 

P25 28 26 26 1 50 1 

P50 20 19 18 0 0 0 

P75 9 8 8 0 0 0 

P90 3 3 3 0 0 0 

P100 1 1 1 0 0 0 

areal total 107 2 
# Klasse svarende til de 10% laveste værdier (0-10%). 
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Del 2.2. Udvidet analyse af betydningen af 
særlige regler om udbringning af husdyrgød-
ning. 

På et møde d. 25. august 2014 blev det besluttet at videreføre projektet med 
følgende elementer: 

Der udvælges markblokke, hvor dele af markblokken ligger med en afstand 
til et vandområde (vandløb, sø > 100 m2) på mindre end 50 m. 

Indenfor de udvalgte markblokke arbejdes der med  flg. ”beskyttelseszo-
ner”: 75 m, 100 m, 150 m og 200 m i forhold til vandområder. Der produce-
res tabeller som for Haderslev Dam oplandet, jf. del 2.1 for de forskellige be-
skyttelseszoner, dvs. deponeringsarealer, lav-, mellem- og højrisikoarealer 
over og under 6 grader.  

Yderligere risikoarealer i markblokkene (jf. 1) opgøres. Kun sammenhæn-
gende risikoarealer >500 m2 inddrages. Hvis det er muligt vil vi for delom-
råder af pilotområderne (en tidskrævende proces) forsøge på et standardise-
ret grundlag at eliminere risikoarealer (mellem og høj), som ikke kan forven-
tes at tabe fosfor til det pågældende vandområde. Hvis ikke denne øvelse 
kan gennemføres standardiseret, opgøres bruttoarealet (mellem og høj) for 
risikoarealer indenfor de markblokke, som indgår. 

 Det samlede areal af enkeltmarker (IMK 2012), som både ligger mere end 
50% indenfor beskyttelseszonen og som har et område med hældning større 
end 6 grader (minimum 1000 m2) indenfor beskyttelseszonen, opgøres 

Alle GIS analyser er gennemført på grundlag af 10 m raster højdemodel. I de 
følgende analyser er der kun medtaget markblokke, der ligger indenfor 50 m 
fra overfladevand, idet et udyrket areal mellem markblok og overfladevand 
antages at virke som en effektiv barriere mod transport af eventuelt eroderet 
materiale. Nedenstående to figurer illustrerer problemstillingen i analyserne. 
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Figur 5. Kortlægning af risiko for erosion indenfor markblokke med en maksimumafstand til overfladevand på 50 m. Grå: depo-

sition; grøn: lav risiko; gul: mellemhøj risiko; rød: høj risiko. 

Figur 6. For samme område som i figur 1 er vist enkeltmarker indenfor markblokke, som har en maksimumafstand til overflade-

vand på 50 m. Der er desuden indlagt en 100 m beskyttelseszone omkring vandløb og søer, og områder med en hældning over 

6 grader indenfor denne zone er vist. 
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Nedenfor følger opgørelser over areal med bestemte erosionsrisikoklasser 
indenfor marker (IMK 2012) og bestemte afstandszoner (75 m, 100 m, 150 m 
og 200 m) fra overfladevand opdelt i to hældningsklasser. Opgørelserne er 
foretaget for tre testområder: oplandene til hhv. Haderslev Dam, Odense Å 
og Hover Å. Størrelsen af de opgjorte risikoområder indenfor afstandszoner 
og hældningsklasser skal sammenholdes med det samlede risikoareal inden-
for oplandene. Det samlede risikoareal består af erosionsområder i mark-
blokke, der ligger indenfor en afstand af 50 m fra overfladevand, og hvor af-
strømningsafstanden fra erosionsområdet til overfladevand er maksimalt 
500 m vises i følgende tabel. 

 
Opgørelse over erosionsrisikoarealer i testoplandene i forskellige afstands-
zoner 

 

 

 

Risikoareal i oplandene. 

Område Mellemhøj risiko 

ha 

Høj risiko 

ha 

Mellemhøj + høj risiko 

ha 

Haderslev 703 55 758 

Odense 3683 91 3774 

Hover 499 4 504 

Haderslev, afstandszone 75 m, zoneareal total 1183 ha (7285 markareal i oplandet). 

 <6 grader >6 grader 

Erosions- hældningsklasse zone total hældningsklasse zone total 

Klasse  andel  andel 

 ha % % ha % % 

Deposition 206 19 17 6 7 0 

Lav 770 70 65 9 11 1 

Mellem 121 11 10 57 69 5 

Høj 4 0 0 11 13 1 

Total 1100 93 83 7 

Oplandsandel#  15   1  
# Andel markareal indenfor afstandszone i oplandet i procent. 

Haderslev, afstandszone 100 m, zoneareal total 1761 ha (7285 ha markareal i oplandet). 

 <6 grader >6 grader 

Erosions- hældningsklasse zone total hældningsklasse zone total 

Klasse  andel  andel 

 ha % % ha % % 

Deposition 272 17 15 9 7 0 

Lav 1174 72 67 13 10 1 

Mellem 182 11 10 88 69 5 

Høj 7 0 0 18 14 1 

Total 1634 93 127 7 

Oplandsandel# 22   2   
# Andel markareal indenfor afstandszone i oplandet i procent. 
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Haderslev, afstandszone 150 m, zoneareal total 2917 ha (7285 ha markareal i oplandet). 

 <6 grader >6 grader 

Erosions- hældningsklasse zone total hældningsklasse zone total 

Klasse  andel  andel 

 ha % % ha % % 

Deposition 386 14 13 11 6 0 

Lav 2032 74 70 16 9 1 

Mellem 305 11 10 128 70 4 

Høj 10 0 0 29 16 1 

Total 2733 94 184 6 

Oplandsandel# 38   3   
# Andel markareal indenfor afstandszone i oplandet i procent. 

Haderslev, afstandszone 200 m, zoneareal total 3961 ha (7285 ha markareal i oplandet). 

 <6 grader >6 grader 

Erosions- hældningsklasse zone total hældningsklasse zone total 

Klasse  andel  andel 

 ha % % ha % % 

Deposition 500 13 13 12 6 0 

Lav 2835 76 72 18 8 0 

Mellem 401 11 10 151 70 4 

Høj 12 0 0 34 16 1 

Total 3747 95 215 5 

Oplandsandel# 51   3   
# Andel markareal indenfor afstandszone i oplandet i procent. 

Odense, afstandszone 75 m, zoneareal total 11470 ha (70061ha markareal i oplandet). 

 <6 grader >6 grader 

Erosions- hældningsklasse zone total hældningsklasse zone total 

Klasse  andel  andel 

 ha % % ha % % 

Deposition 2286 20 20 20 8 0 

Lav 8277 74 72 44 18 0 

Mellem 648 6 6 176 70 2 

Høj 8 0 0 11 4 0 

Total 11219 98 251 2 

Oplandsandel# 16   0   
# Andel markareal indenfor afstandszone i oplandet i procent. 
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Odense, afstandszone 100 m, zoneareal total 16320 ha (70061 ha markareal i oplandet). 

 <6 grader >6 grader 

Erosions- hældningsklasse zone total hældningsklasse zone total 

Klasse  andel  andel 

 ha % % ha % % 

Deposition 2814 18 17 24 6 0 

Lav 12117 76 74 65 17 0 

Mellem 992 6 6 276 72 2 

Høj 13 0 0 19 5 0 

Total 15936 98 384 2 

Oplandsandel# 23   1   
# Andel markareal indenfor afstandszone i oplandet i procent. 

Odense, afstandszone 150 m, zoneareal total 26490 ha (70061 ha markareal i oplandet). 

 <6 grader >6 grader 

Erosions- hældningsklasse zone total hældningsklasse zone total 

Klasse  andel  andel 

 ha % % ha % % 

Deposition 4068 16 15 38 6 0 

Lav 20133 78 76 103 16 0 

Mellem 1629 6 6 467 73 2 

Høj 21 0 0 33 5 0 

Total 25850 98 640 2 

Oplandsandel# 37   1   
# Andel markareal indenfor afstandszone i oplandet i procent. 

Odense, afstandszone 200 m, zoneareal total 35646 ha (70061 ha markareal i oplandet). 

 <6 grader >6 grader 

Erosions- hældningsklasse zone total hældningsklasse zone total 

Klasse  andel  andel 

 ha % % ha % % 

Deposition 5158 15 14 49 6 0 

Lav 27439 79 77 131 16 0 

Mellem 2182 6 6 616 73 2 

Høj 28 0 0 43 5 0 

Total 34806 98 839 2 

Oplandsandel# 50   1   
# Andel markareal indenfor afstandszone i oplandet i procent. 
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Hover, afstandszone 75 m, zoneareal total 1311 ha (8307 ha markareal i oplandet). 

 <6 grader >6 grader 

Erosions- hældningsklasse zone total hældningsklasse zone total 

Klasse  andel  andel 

 ha % % ha % % 

Deposition 296 23 23 1 7 0 

Lav 862 66 66 2 14 0 

Mellem 140 11 11 9 75 1 

Høj 2 0 0 1 4 0 

Total 1299 99 12 1 

Oplandsandel# 16   0   
# Andel markareal indenfor afstandszone i oplandet i procent. 

Hover, afstandszone 100 m, zoneareal total 1744 ha (8307 ha markareal i oplandet). 

 <6 grader >6 grader 

Erosions- hældningsklasse zone total hældningsklasse zone total 

Klasse  andel  andel 

 ha % % ha % % 

Deposition 352 20 20 1 6 0 

Lav 1168 68 67 3 15 0 

Mellem 205 12 12 13 76 1 

Høj 2 0 0 1 3 0 

Total 1727 99 17 1 

Oplandsandel# 21   0   
# Andel markareal indenfor afstandszone i oplandet i procent. 

Hover, afstandszone 150 m, zoneareal total 2535 ha (8307 ha markareal i oplandet). 

 <6 grader >6 grader 

Erosions- hældningsklasse zone total hældningsklasse zone total 

Klasse  andel  andel 

 ha % % ha % % 

Deposition 434 17 17 1 6 0 

Lav 1765 70 70 4 16 0 

Mellem 310 12 12 18 76 1 

Høj 3 0 0 1 2 0 

Total 2512 99 23 1 

Oplandsandel# 30   0   
# Andel markareal indenfor afstandszone i oplandet i procent. 
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Fortolkning af tabellerne via et eksempel: Haderslev-området, afstandszone 
100 m. Her findes der 88 ha + 18 ha = 106 ha, der ligger i mellemhøj eller høj 
risiko og på arealer med en hældning større end 6 grader. Disse 106 ha risi-
koområder vil blive direkte omfattet af en regulering vedrørende udbring-
ning af husdyrgødning, hvis den nuværende beskyttelseszone på 20 m ud-
vides til 100 m. De 106 ha skal ses i forhold til et samlet risikoareal på 758 ha 
i hele oplandet (se tabel Risikoareal i oplandene, s. 25). Det kan imidlertid 
antages, at landmænd i praksis vil vælge at lade en given regulering gælde 
for en hel mark, hvis blot en større del af marken er omfattet af en regule-
ring. Der er derfor produceret nedenstående opgørelser over risikoområder i 
oplandene, hvor følgende gælder: hele marker er medtaget, der ligger i 
markblokke, som er højest 50 m fra overfladevand, og hvor markerne ligger 
mindst 50 % inde i afstandszonen og samtidig har arealer med >6 grader på 
mindst 1000 m2 indenfor afstandszonen. Her bliver der for Haderslev-
oplandet for afstandszone 100 m omfattet 164 ha + 18 ha = 182 ha risikoom-
råder.  

Opgørelse over areal i forskellige erosionsklasser i henhold til fire afstands-
zoner hvor der er opfyldt følgende kriterier: 

 Markblokke har en minimumafstand til overfladevand på 50 m 
 Mindst halvdelen af markarealet ligger i afstandszonen (hvorfor det an-

tages, at landmanden vil lade reguleringen omfatte hele marken) 
 Areal med >6 graders hældning indenfor markareal i afstandszonen er 

>1000 m2 
 Afstrømningsafstand til vandområde er <500 m. Det antages, at arealer 

med større afstrømningsafstand ikke leverer sediment til vandområder. 

Der er gennemført to analyser, hvis kriterierne er opfyldt; en gang for mark-
areal i afstandszonen og en gang for hele markarealet. De følgende tabeller 
viser arealer i hektar. 

 

 

 

 

Hover, afstandszone 200 m, zoneareal total 3205 ha (8307 ha markareal i oplandet). 

 <6 grader >6 grader 

Erosions- hældningsklasse zone total hældningsklasse zone total 

Klasse  andel  andel 

 ha % % ha % % 

Deposition 504 16 16 1 5 0 

Lav 2277 72 71 4 16 0 

Mellem 394 12 12 22 78 1 

Høj 3 0 0 1 2 0 

Total 3178 99 28 1 

Oplandsandel# 38   0   
# Andel markareal indenfor afstandszone i oplandet i procent. 



26 

 

 

 

 

 

 

 

Haderslev. 

Afstandszone 75 m 100 m 150 m 200 m 

Erosionsklasse i zone# mark§ i zone mark i zone mark i zone mark 

deposition 27 30 43 49 83 104 114 127 

Lav 64 90 126 189 312 463 476 606 

Mellem 50 78 117 164 273 338 370 414 

Høj 6 9 13 18 30 36 41 46 

ND$ 0 0 1 2 6 12 12 20 

Total 147 208 299 423 703 952 1013 1213 

Gns. areal$$ 1.4 1.9 1.8 2.6 2.8 3.8 3.5 4.2 

         

Andel zone, % 12 (18) 17 (24) 24 (33) 26 (31) 

Andel opland, % 2 3 4 6 10 13 14 17 
# opgørelse for markareal indenfor zonen 
§ opgørelse for hele markareal 
$ arealer med afstrømningsstand til overfladevand >500 m 
$$ gennemsnit for del-markareal i zonen eller hele det markareal, der opfylder kriterierne 

Tal i parentes relaterer hele markarealet (indenfor og udenfor zonen) til zoneareal. 

Odense. 

Afstandszone 75 m 100 m 150 m 200 m 

Erosionsklasse i zone# mark§ i zone mark i zone mark i zone mark 

deposition 94 123 111 232 430 565 661 803 

Lav 267 447 405 994 1806 2581 2960 3724 

Mellem 136 203 198 452 891 1146 1418 1670 

Høj 4 6 6 11 31 37 51 58 

ND$ 1 4 6 28 77 158 200 342 

Total 502 782 1141 1717 3235 4487 5291 6597 

Gns. areal$$ 1.5 2.4 2.1 3.2 3.2 4.5 4.0 5.0 

         

Andel zone, % 4 (7) 7 (11) 12 (17) 15 (19) 

Andel opland, % 1 1 2 2 5 6 8 9 
# opgørelse for markareal indenfor zonen 
§ opgørelse for hele markareal 
$ arealer med afstrømningsstand til overfladevand >500 m 
$$ gennemsnit for del-markareal i zonen eller hele det markareal, der opfylder kriterierne 

Tal i parentes relaterer hele markarealet (indenfor og udenfor zonen) til zoneareal. 
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De valgte eksempler viser, at arealer med en hældning på mere end 6 grader 
i høj grad (75-80 %) udpeges som risikoområder (mellem eller høj) og for alle 
afstandszoner (75-200 m). Det skal dog også bemærkes at risikokortlægnin-
gen udpeger betydelige arealer med en hældning under 6 grader som risi-
koområder for erosionstab. For eksempel for Haderslev området (100 m zo-
nen) ligger kun ca. 35 % af mellem og høj risiko på arealer med en hældning 
mere end 6 grader. Under antagelse af, at landmænd vil vælge at lade en re-
gulering omfatte hele marker, hvis mindst halvdelen af marken er omfattet, 
kan følgende opgøres: For Haderslev Dam-oplandet vil der med beskyttel-
seszonerne hhv. 75 m, 100 m, 150 m og 200 m blive omfattet hhv. 11%, 24%, 
49% og 61% af det samlede risikoareal i oplandet (758 ha i alt). For Odense-
oplandet drejer det sig om hhv. 6%, 12%, 31% og 46%, og for Hover-
oplandet hhv. 5%, 9%, 17% og 19%.  

Det skal understreges, at de gennemførte analyser er at betragte som over-
ordnede scenarioanalyser, som antyder, hvilken betydning den rumlige for-
deling af risikoarealer har ved en eventuel udpegning af marker med behov 
for en særlig indsats. Ved vurdering af risikoen for en påvirkning af vand-
miljøet pga. overfladisk afstrømning, er runoff connectivity afgørende. Her 
spiller bestemte afstandszoner og tærskelværdier for hældning kun en un-
derordnet rolle. Fremtidig fokus bør være på beregning af, hvor meget se-
diment enkelte gridceller vil kunne levere til vandmiljøet, og hvor der er po-
ints-of-entry med hvilken levering. Herefter vil man kunne man bestemme 
kritiske tærskelværdier.  Det er forventningen, at et erosionskort, som er un-
der udvikling, vil kunne beregne disse parametre. 

 

Hover. 

Afstandszone 75 m 100 m 150 m 200 m 

Erosionsklasse i zone# mark§ i zone mark i zone mark i zone mark 

deposition 12 15 19 21 29 33 32 35 

Lav 17 27 30 47 69 111 89 115 

Mellem 16 24 33 44 72 84 89 96 

Høj 0 0 0 0 1 1 1 1 

ND$ 0 0 0 1 2 9 6 14 

Total 46 67 82 114 173 237 218 261 

Gns. areal$$ 2.2 3.0 2.4 3.3 3.2 4.4 3.8 4.5 

         

Andel zone, % 4 (6) 5 (6) 6 (8) 6 (7) 

Andel opland, % 1 1 1 2 2 3 3 4 
# opgørelse for markareal indenfor zonen 
§ opgørelse for hele markareal 
$ arealer med afstrømningsstand til overfladevand >500 m 
$$ gennemsnit for del-markareal i zonen eller hele det markareal, der opfylder kriterierne 

Tal i parentes relaterer hele markarealet (indenfor og udenfor zonen) til zoneareal. 
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Bilag 1. Erosionsmodellering i forbindelse med 
fosforindekset (v. feb 2008) 

Bidragsområde, erosionsareal, erosionsklasser 
WaTEM modellen 
Den empiriske model WaTEM (Van Oost et al., 2000), der baseres på den 
amerikanske USLE model (Universal Soil Loss Equation), blev anvendt til 
estimering af jorderosionsrisikoen og relaterede terrænattributter. Fordelen 
ved modeller af USLE-typen er, at de kræver forholdsvis lettilgængelige in-
putdata, både med hensyn til de naturgivne og de dyrkningsrelaterede fak-
torer. Samtidig beskrives den langsigtede erosionsrisiko. Da USLE dog ikke 
tager højde for nogle vigtige tabsfaktorer under danske forhold sigtes den 
erstattet med en tilpasset og kalibreret model på længere sigt. Landskabs-
formen har en stor betydning for erosion. Denne stiger som regel i takt med 
skråningens hældning og længde henholdsvis som følge af stigninger i ha-
stighed og volumen af overfladeafstrømning. Topografiens effekt karakteri-
seres i WaTEM ved en todimensional length-slope (LS) faktor (Desmet and 
Govers, 1996a), hvor ’L’ repræsenterer afstrømningens bidragsområde til et 
givet punkt, frem for bare afstrømningslængden. Dermed tages bedre højde 
for konvergerende og divergerende afstrømning, som er typisk for kom-
pleks topografi, end med USLE’s oprindelige L-faktor (e.g. Moore and 
Burch, 1986). WaTEM omfatter derudover dyrkningsrelaterede faktorer (C, 
P) og faktorer, der beskriver erodibilitet (K) og erosivitet (R). 

Bidragsområde (afstrømningsareal) 
Bidragsområdet til et givet punkt i landskabet er det areal, hvorfra vand kan 
strømme overfladisk til punktet. Således er afstrømning ækvivalent til en 
arealstørrelse. Beregningen af bidragsområdet afhænger af hvordan af-
strømningen vejføres hen over overfladen, dvs. af afstrømningsalgoritmen. 
Ved anvendelse af en grid-baseret datastruktur skal der bestemmes, til hvil-
ke naboceller en given celle dræner og hvilken andel af den totale afstrøm-
ning tildeles hver af disse naboceller.  

I forbindelse med fosforindekset anvendes flux decomposition-algoritmen 
(Desmet and Govers, 1996b), der fordeler afstrømningen ud af en celle over 
to naboceller. Dertil deles en vektor, hvis størrelse er lige med summen af 
cellens bidragsområde og areal og hvis orientering svarer til aspektretnin-
gen, i dens to ordinale komponenter. De ordinale vektorer normaliseres til at 
bevare massebalance. Flux decomposition tager højde for konvergerende og 
divergerende afstrømning. 

Depositionsareal 
WaTEM skelner mellem erosions- og depositionsareal ved at beregne sedi-
mentbalancen for en gridcelle på grundlag af afstrømningens transportkapa-
citet. Denne er proportional til cellens erosionspotentiale og er den største 
sedimentmængde, der kan transporteres ved overfladeafstrømning. Deposi-
tion sætter ind, når sedimenttransporten til en celle overstiger transportka-
paciteten. Punktet hvor transportkapaciteten overskrides afhænger kun af 
proportionalitetsfaktoren (kTC) og differencen mellem LS-faktorerne af to na-
boceller. De øvrige USLE-faktorer påvirker dog mængden af deponeret jord.  



29 

Deposition indsætter, hvis (RKCP[kTC LSi+1 - LSi] <0), hvor i er en gridcelle og 
i+1 dens nabo. Med andre ord den rumlige fordeling af erosions- og deposi-
tionsområder er uafhængig af de ikke-topografiske USLE-faktorer. 

Anvendelse af WaTEM 
Erodibilitetsfaktoren, K, er nyberegnet på baggrund af det nye, danske tek-
sturkort (Greve et al., 2008) og vha. pedotransferfunktionen af (Renard et al., 
1996, p. 74). R-faktoren er tilpasset danske forhold ifølge (Leek and Olsen, 
2000). Afgrødefaktoren (C) er sat til 0.3, svarende til vinterhvede, og erosi-
onsbeskyttelse (P-faktor) til 1. 

WaTEM-erosionsberegningen er et udtryk for den rumlige differentiering af 
potentialet for jorderosion ud fra topografiske og jordteksturmæssige for-
hold. Modellen håndterer alene vandets fordeling ved overfladeafstrømning 
- infiltration af vand i jorden indgår ikke i modellen. Da modellen ikke er ka-
libreret til danske forhold, kan den ikke anvendes til estimering af konkrete 
erosionsrater. De beregnede erosionsmængder er derfor inddelt i fire klas-
ser: depositionsområder; lav (0 – 0,5 tons ha-1); mellem (0,5 – 3,0 tons ha-1); 
høj erosionsrisiko (>3,0 tons ha-1). På arealer med høj risiko vil der typisk 
findes tydelige spor af jorderosion i vinterkornafgrøder. Areal med mellem 
risiko anses for at være det umiddelbare bidragsareal mht. til jordmobilise-
ring. Derfor betragtes både arealer med ’mellem’ eller ’høj’ risiko som erosi-
onsrisikoområder og som det eroderede areal i forbindelse med fosforindek-
set. Erosionsrisikokortet er et raster, integer kort. Erosionsberegningen er fo-
retaget indenfor markblokken, dvs. der blev anvendt en restriktion, der for-
hindrer stoftransport over markblokgrænsen. Modelleringen dækker hele 
markblokarealet i Danmark, lavbundsjord indbefattet. 
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