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1 Definition af randzoner 

Der findes i princippet to typer af randzoner: 

Den tørre randzone som oftest etableres ved at ophøre dyrkning, gødskning 
og sprøjtning i en stribe af land af varieret bredde langs vandløb og søer. 

Den våde randzone som etableres ved at ændre på hydrologien (grund-
vandsstanden) i randzonen enten ved at ændre på vandspejlsforholdene i 
vandløbet langs randzonen (f.eks. ændret vandløbsvedligeholdelse eller 
vandløbsrestaurering af en eller anden form som i begge tilfælde reducerer 
vandføringsevnen) eller ved at ændre på vandstandsforhold i tilstødende 
arealer (f.eks. ved at lade drænvand gennemsive randzonen fra en parallel 
grøft etableret langs randzonen). 

I det første tilfælde er randzonens primære funktion at tilbageholde og op-
samle næringsstoffer, som med overfladisk afstrømning løber ind i randzo-
nen fra de tilstødende marker. Samtidig er der ved ophør af gødskning og 
dyrkning af den tørre randzone en miljøgevinst i form af en reduceret ud-
vaskning af nitrat. Samt en beskyttelse mod tab af pesticider med vinddrift 
fra mark til overfladevand. I den våde randzone er der flere miljøgevinster, 
end det er tilfældet i den tørre randzone, men også miljørisici. Det skyldes at 
randzonen på grund af en permanent høj grundvandsstand, ved denitrifika-
tion, kan omsætte tilstrømmende nitrat fra øvre grundvand fra markerne 
under passagen af randzonen. De der i dette tilfælde opstår en større zone i 
jordprofilet med iltfrie forhold, kan det medføre en frigivelse af opløst fosfat 
fra de puljer af fosfor, der allerede ligger bundet til primært de amorfe jern-
forbindelser i randzonens øvre jordlag (Kronvang et al. 2011). De forskellige 
muligheder er vist i figur 1. 

Etablering af randzoner tilbyder en multifunktionalitet, som der er et stort 
potentiale for at udnytte til gavn for både natur, miljø og produktion (Kron-
vang et al. 2010; Stutter et al. 2012). Hvis randzoner placeres og tilpasses de 
lokale forhold, kan der opnås en række natur- og miljømæssige gevinster, 
samtidig med at der er mulighed for at høste biomassen og dermed skabe 
indtjening og samtidig fjerne næringsstoffer fra jorden i randzonen. 

I forhold til randzoners virke er der i Stutter et al. (2012) gennemført en op-
samling fra litteraturen af forventningerne til deres funktion (se tabel 1). Det 
ses i tabellen at randzoners multifunktionalitet især er velundersøgt hvad 
angår deres evne til at tilbageholde næringsstoffer og forbedring af leveste-
der (habitater) og spredningskorridorer, mens de fleste af de andre potenti-
elle økosystem tjenester enten er dårligere (effekter i vandløb), eller næsten 
ikke belyst i litteraturen (biomasse produktion og andre anvendelser som 
jagt, fiskeri, turisme, naturoplevelser, mv.).  
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Figur 1. Eksempel på etablering af randzoner med forskelligt formål. 
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Endelig er der en række nye anvendelser af randzoner. Det kan være forbed-
ring af afvanding ved afgravning af topjord i et bælte af randzonen langs 
vandløb. Desuden kan randzonen virke som et filter for drænvand ved etab-
lering af parallel grøft langs randzonen hvor dræn fra mark udmunder i ste-
det for i selve vandløbet (Geertz 2012). I begge tilfælde er dette eksempler på 
lokale muligheder for en ekstra anvendelse af randzonen på en mere intelli-
gent måde, end den traditionelt udlagte randzone. 

Tabel 1. Oversigt over potentielle økosystem tjeneste ydelser fra randzoner og hvor godt de er belyst i den internationale littera-

tur (1: ca. 100 artikler fra perioden 1997-2011 er gennemgået). 

Funktion Tjenesteydelse Viden status Nævnt i referencer1

Kontrollere diffus forurening Jord 

Næringsstoffer (N,P) 

Pesticider 

+ 

- 

- 

56 

Habitat forbedringer og 

korridorer 

Naturkvalitet - 36 % 

Ved træplantning (løvtræer) 

skygge af vandløb, dynamik 

og energi kilde 

Lavere vandtemperatur 

Input of kulstof i form af blade til vandløb 

Grene og stammer i vandløb skaber dynamik og habita-

ter  

- 5 % 

Hydrologisk interaktion Vandløb og dets ådal 

Frøspredning 

Habitater 

+ 

- 

- 

14 % 

Kulstofophobning Ophobning i vegetation og jord + 12 % 

Biomasse produktion Foder og energi - 8 % 

Rekreation Jagt 

Offentlig adgang 

Turisme 

+ 

- 

- 

6 % 



6 

2 Randzoners hydrologi 

Randzonen vil på grund af stoppet for dyrkning og med en permanent vege-
tation (græs, urter eller træer) medføre grundlæggende forskelle i hydrolo-
gien mellem tilstødende mark i omdrift og randzonen. Især vil der være et 
større potentiale for infiltration af vand i jorden på grund af at de blivende 
rødder øger jordens porøsitet og tilfører jorden kulstof (Bachmair et al. 
2009). Da randzonen har en blivende vegetation vil en eventuel optrædende 
overflade afstrømning fra marken, som når ned til randzonen, have større 
mulighed for at infiltrere jorden i randzonen i stedet for at blive ført direkte 
ud i vandløb og søer (Hofmann et al. 2005; Saha et al. 2007). Forandringerne 
i randzonens infiltrationskapacitet sker endvidere inden for få år efter etab-
leringen (Both et al. 2007). 
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3 Udvaskningsreduktion af nitrat i randzonen 

Ved etableringen af en ugødet randzone på et tidligere gødet omdriftsareal 
vil der ske en reduktion i udvaskningen af nitrat fra rodzonen. Udvasknings 
reduktionens størrelse vil afhænge af jordtypen, gødskningsforhold (anven-
delse af husdyrgødning) og sædskiftet før etableringen af randzonen.  

Langs naturlige og højt målsatte vandløb og søer blev der i 1992 udlagt 5.698 
ha dyrkningsfrie bræmmer af 2 m. Bræmmerne er udlagt langs 22.156 km 
vandløb og 19.600 søer større end 100 m2 beregnet ud fra Naturstyrelsens 
kortgrundlag (NaturErhvervsstyrelsen 2012). 

I henhold til Grøn Vækst skulle landmænd etablere 10 m sprøjtefrie, gød-
ningsfrie og dyrkningsfrie randzoner langs alle vandløb og omkring søer 
med et overfladeareal på mere end 100 m2. I Grøn Vækst blev det forventet 
at randzonerne ville inddrage ca. 50.000 ha landbrugsjord. Udlægningen af 
randzoner er vedtaget ved Lov nr. 591 af 14. juni 2011 (senest ændret ved lov 
nr. 563 af 18. juni 2012) og trådte i kraft pr. 1. september 2012. Hvis det sam-
lede areal af randzonen både dyrkede og ikke dyrkede samt i hegn udgør 
mere end 5 pct. af bedriftens samlede areal, kan landmændene søge om til-
ladelse til forholdsmæssigt at reducere bredden af randzonen, således at det 
samlede randzoneareal kun udgør 5 pct. af bedriftens samlede areal. Denne 
reduktion kaldes §5 reduktion af randzonebredden. 

Afsnittet herunder er baseret på ikke offentliggjorte beregninger til baseline 
og reflekterer derfor ikke den seneste politiske aftale (april 2014) om rand-
zoner, men er en dokumentation af den effektstørrelse for kvælstoffjernelse, 
som er nævnt i bemærkningerne til lovforslaget. 

Kompensationskort over de randzonearealer, som landmænd kan søge er-
statning for udgør ca. 53.000 ha, opgjort af NAER (Naturerhvervsstyrelsen) 
pr. 27. januar 2014 til opgørelse af udvaskningsreduktion ved udlægning af 
randzoner i 23 hovedvandoplande (Nordemann-Jensen et al. 2014). Dette da-
tagrundlag er opdateret siden udgivelsen af DCA/DCE-rapporten ”Udvik-
ling i kvælstofudvaskning og næringsstof-overskud fra Dansk landbrug for 
perioden 2007-2011” (Børgesen et al. 2013). Heri blev den procentvise afgrø-
defordeling opgjort ud fra et gennemsnit af 63.000 og 61.000 ha randzoner 
for henholdsvis 2011 og 2012. Den procentvise afgrødefordeling for de 
63.000/61.000 ha blev anvendt på 52.050 ha, som var det forventede randzo-
neareal efter sagsbehandling efter §5 i love om randzoner (reduktion i rand-
zonebredden, hvis bedriftens areal udgør mere end 5 %) og §6 dispensatio-
ner, som kan gives hvis særlig grunde taler for det.  

Ændringerne som giver det nye datagrundlag på 53.000 ha i randzonen om-
fatter oprensning af arealer plantet med skov, korrektion af randzonearealer 
i byzoner, udførte §5 dispensation, rettelses af vandløbsstrækninger og net-
værk. Det nye grundlag giver flere omdriftsarealer i randzonen, idet afgrø-
defordelingen i det tidligere kort blev omgjort på et randzonekort med flere 
ekstensive arealer. I randzonerne er der forholdsvis mere græs end gennem-
snitlig for hele landet. Det gælder både græs i omdrift, græs og kløver uden 
norm, permanent græs med og uden norm samt arealer der indgår i miljø-
ordninger. Det er første gang at arealanvendelsen i randzonen opgøres med 
dette meget detaljerede datagrundlag, hvilket har betydning for den effekt 
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arealerne får ved at overgå til 10 m randzone.  For det opdaterede randzo-
nekort er der for hver af de 23 hovedvandopland beregnet en afgrødeforde-
ling for randzonen.   

Effekt 
Der findes i dag ikke et datagrundlag til at bestemme den konkrete N-
udvaskning i randzonerne. For at få et estimat af udvaskningen i randzo-
nerne anvendes en N-LES4 modelberegnet N udvaskning for det dyrkede 
areal for 2012, men opdelt på 23 hovedvandoplande for at tage høje for at 
udvaskningen er afhængig af mængden af nedbør og perkolation. Udvask-
ningen opgøres for afgrødegrupper for at tage højde for at afgrødefordelin-
gen som førnævnt er mere ekstensiv i randzonerne end som gennemsnit for 
dyrkningsjorden i de 23 hovedvandoplande.  

Når landbrugsarealet tages ud af produktion vil der fortsat være en bag-
grundsudvaskning på 12 kg N/ha. Effekten af at udlægge 10 m randzoner 
opgøres ved at trækkes baggrundudvaskningen fra den modelberegnede 
udvaskningen for de dyrkede afgrøder En detaljeret opgørelse af effekten af 
randzoner findes i bilag 1. I tabel 2 er medtaget de samlede effekter fordelt 
på 23 hovedvandoplande 

Den samlede effekt i rodzonen udgør ca. 2.200 ton N og er ca. 300 tons N 
større end i Børgesen et al. (2013). Grunden hertil er, at arealfordelingen i det 
datasæt, som senest er modtaget fra NAER, giver en større andel af arealer i 
omdrift end ved den metode, der blev anvendt i Børgesen et al. (2013). I 
Børgesen et al (2013) blev effekten af randzoner angivet som et interval 
(1.334-2.477 ton N) 

Flere forhold påvirker N-udvaskningen på lavbund i) høj grundvandsstand 
giver mulighed for en høj denitrifikation i områder med humus og/eller re-
ducerede jordforhold, hvilket vil give en lavere udvaskning end for mineral-
jord med lav grundvandsstand. ii) med høj grundvandsstand opnås ofte la-
ve udbytter, fordi rodudviklingen bliver begrænset af vandlidende forhold. 
Veldrænede områder kan dog også give høje udbytter, fordi der er en god 
vandforsyning til afgrøden. Disse områder kan landmanden evt. tilføre stør-
re gødningsmængder, fordi afgrøderne respondere godt med et højt udbyt-
te. Udvaskningen kan derfor både være højere eller lavere end gennemsnit-
lig for oplandet alt afhængig af gødningstilførsel og N-optagelse i afgrøden.  

Da randzonerne oftest er etableret som tørre randzoner på tidligere om-
driftsarealer langs vandløb må det forventes at det nitrat som udvaskes fra 
randzonen tidligere er blevet transporteret til vandløbet uden nævneværdig 
reduktion i det iltede grundvand under randzonen (figur 2).  

Kun hvor randzonen er etableret som en våd randzone kan det forventes at 
der også før randzonens etablering har været en væsentlig reduktion af det 
udvaskede nitrat i grundvandet under randzonen, da dette på grund af den 
permanent høje grundvandstand kan have haft et lavt iltindhold. 
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I et eksperiment med etablering af 5 m randzoner på flade, sandede og dyr-
kede arealer med majs i Holland fandt man en signifikant forskel i nitrat-
koncentrationen i det øvre grundvand under den etablerede randzonen 
sammenholdt med en kontrol hvor der ikke var udlagt randzone og stadig 
dyrket (figur 3) (Heinen et al. 2012). Reduktionen i nitrat-N koncentrationen 
var på 67 % ved etablering af en 5 m randzone. 

Tabel 2. Effekt af randzoner fordelt på 23 hovedvandoplande. 

Hovedvand- 

område 

 Randzoneareal,  

ha 

Rodzoneeffekt,  

ton N 

1,1 Nordlige Kattegat, Skagerrak  174 

1,2 Limfjorden  522 

1,3 Mariager Fjord  23 

1,4 Nissum Fjord  130 

1,5 Randers Fjord  114 

1,6 Djursland  37 

1,7 Århus Bugt  15 

1,8 Ringkøbing Fjord  265 

1,9 Horsens Fjord  24 

1,10 Vadehavet  403 

1,11 Lillebælt/Jylland  71 

1,12 Lillebælt/Fyn  24 

1,13 Odense Fjord  31 

1,14 Storebælt  10 

1,15 Det Sydfynske Øhav  17 

2,1 Kalundborg  21 

2,2 Isefjord og Roskilde Fjord  40 

2,3 Øresund  13 

2,4 Køge Bugt  14 

2,5 Smålandsfarvandet  90 

2,6 Østersøen  26 

3,1 Bornholm  13 

4,1 Vidå-Kruså  144 

Total DK   Ca. 2.200 

Figur 2. Eksempel på nitratreduk-

tion ved tre tænkte strømningsve-

je for nitrat gennem jorden. 

Øvre grundvand

Måned-år

Dybere grundvand 20-30 år

Redox
grænse

Rodzone
Randzone

Dage

Drænvand/

overfladevand iltet

Udvaskning fra rodzone
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I de tørre randzoner må det derfor forventes, at der ved etablering af rand-
zoner på omdriftsarealer er en næsten 100 % effekt i vandløbet af den ud-
vaskningsreduktion som er beregnet for nitrat som følge af etableringen af 
randzonen. I de våde randzoner med et højt grundvandsspejl må det forven-
tes at der kan forekomme denitrifikation af det udvaskende nitrat både før 
og efter etableringen af randzonen. 

 

 

Figur 3. Forskel i koncentration 

af nitrat-N i øvre grundvand (1,0 

m under terræn) under en etable-

ret randzone på 5 m og en refe-

rence som stadig dyrkes. 
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4 Næringsstoftilbageholdelse i randzoner  

Randzoners primære virke har næsten altid været at den skulle fungere som 
en ’bufferzone’ mellem marker og overfladevand. Det sker ved flere proces-
ser: 

1. Ved, at der undgås et direkte spild af næringsstoffer til overfladevand 
ved udspredning af gødning på marken. 

2. Ved at randzonen virker som et filter for det vand som fra skrånende 
marker strømmer af ovenpå jorden som overfladisk afstrømning der har 
medtaget jordpartikler med næringsstoffer og opløste næringssalte fra 
markens overjord. 

3. Ved at den permanente vegetation i randzonen kan optage næringsstof-
fer i biomassen som enten ophobes i længere tid, afhøstes eller delvist 
indarbejdes i jordens øgede kulstofpulje. 

4. Ved at der sker en øget denitrifikation i grundvandet under randzonen 
som i perioder med stor infiltration øges.  

De faktorer på marken og i randzonen som vigtige i forhold til randzonens 
funktion som næringsstoffilter for partikler og opløst stoffer som tilføres 
med overfladisk afstrømning er vist i figur 4. Der er tale om en række kilde-, 
mobiliserings- og transportfaktorer på marken og en række forhold som 
vedrører selve randzonens fysiske udformning, jordbundsforhold og vegeta-
tion.   

 

 

 

Figur 4. Oversigt over faktorer 

som har indflydelse på tørre 

randzoners virke som filter for 

næringsstoffer tilført med overfla-

disk afstrømning fra marken. 
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Tilbageholdelses effektivitet

Vegetation i randzone
(højde og ruhed af vegetation, 

stængel afstand etc.)

Jordfysiske forhold
(infiltrationskapacitet, 

fugtighed, vandindhold ved 
mætning)

Input med overflade-
afstrømning
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Der er gennemført en indsamling af viden om de fleste af disse faktorer fra 
en lang række eksperimentelle plot studier i den internationale litteratur. I 
alt er der fundet resultater fra 313 studier, som stammer fra 62 publikationer, 
der fordeler sig over hele verden som vist i figur 5 og tabel 3 (referencer til 
studierne i litteraturen af randzoneeffekter er medtaget i litteraturlisten til 
dette notat). Alle data om resultater af de enkelte eksperimenter samt de be-
skrivende data om mark og randzone er lagt i et regneark til brug for stati-
stiske analyser af randzonens tilbageholdelses effekt. 

 
De fleste forsøg er i litteraturen gennemført med randzoner på omkring 10 
m’s bredde (gennemsnit er 9 m) og med hældninger i randzonen på omkring 
6 grader. Der er dog et bredt spænd af både bredder og hældninger som er 
undersøgt. Tilsvarende er der gennemført eksperimenter både på mere lere-
de og sandede jorde, og i de fleste tilfælde med græs som vegetation i rand-
zonen. I enkelte tilfælde findes der dog eksperimenter med urter eller træer i 
randzonen. Resultaterne er vist som input-output forskelle ved at etablere en 
randzone set i forhold til en kontrol, hvor der ikke er udlagt en randzone. 
Der kan derfor være forskelle i hvor meget sediment og næringsstoffer, som 
aktuelt fra marken er strømmet ind i randzonen mellem kontrol plots og ek-
sperimentelle plots med randzoner. Dette er en del af usikkerhederne i de 
fremkomne resultater af randzone forsøg. 

 

Figur 5. Fordelingen af de fund-

ne artikler i den internationale 

litteratur på verdensdele. 

Tabel 3. Oversigt over de eksperimentelle forhold i de randzoner, hvor der er gennemført 

forsøg i litteraturen. 

 randzone bredde randzone hældning 

 meter grader 

Mininum 0,14 0,5 

Maksimum 61 16,0 

Gennemsnit 9 6,2 

Median 7,1 5,0 

Nordamerika
53%

Europa
41%

Asien
3%

Andre
3%
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Der er gennemført statistiske analyser (GLM) af alle forklarende variable fra 
mark og randzone og effekten af randzonen for tilbageholdelse af sediment, 
fosfor og kvælstof (procentisk), som afhængig variabel.  

4.1 Tilbageholdelse af sediment i randzonen 
Randzonen vil tilbageholde en del af de jordpartikler (sediment), som det 
overfladisk afstrømmende vand har eroderet fra marken og ført ned mod 
vandløbet. I litteraturen er der fundet flest forsøg med resultater om rand-
zonens evne til at tilbageholde sediment (N=265). I de statistiske analyser er 
der en signifikant sammenhæng mellem randzonens tilbageholdelses effek-
tivitet i procent og randzonens bredde (figur 6). 

Det ses dog, at der er meget stor spredning på sediment tilbageholdelsen 
ved randzoner på op til 10 m’s bredde hvorefter der ses en mindre spred-
ning i den observerede tilbageholdelse. Dette kunne indikere at der med de 
bredere randzoner er større sandsynlighed for at randzonen virker under al-
le forhold.  

 
En analyse af betydningen af bredden er vist i tabel 4 med et indsat 95 % 
konfidensinterval. Der opnås en forbedring i randzonens evne til at tilbage-
holde sediment ved stigende bredder af randzonen, men allerede ved 2 m 
randzone er der en forholdsvis stor tilbageholdelse af sediment. Mange af de 
bagvedliggende forsøg er enkeltforsøg over kortere tidsrum. Hvad der sker 
ved gentagne forsøg med randzoner over tid er sjældent blevet undersøgt. 
Randzonen vil uden fjernelse af sediment over tid blive hævet ved opfyld-
ning med sediment og der er derfor risiko for at der dannes fysiske barrierer, 
som det overfladisk afstrømmende vand fra marken eventuelt vil kunne for-
søge at løbe udenom og dermed ved en større koncentration af strømmen 
kunne gennembryde randzonen hvor der ikke er opsamlet sediment. Op-
fyldningen sker hurtigst i de smalle randzonen så resultaterne i tabel 4 in-
kluderer ikke den tidsmæssige dimension i forhold til effekten af randzoner. 
Der er nemlig en risiko for at smalle randzoner hurtigt bliver fyldt op med 
puder af sediment så vandet fra marken danner strømrender gennem disse.  

 

 

 

Figur 6. Sammenhæng mellem 
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En nærmere statistisk analyse af de indsamlede data om effekter af randzo-
ner for tilbageholdelse af sediment har vist, at den bedste model som kan 
opstilles er følgende (N=202; R2=0,18; P<0,0001): 

SED% = 72 + 1.58 * BSbredde - 1,09 * BShældning – 0,11 * BSler 

Hvor SED% = tilbageholdelse af sediment i randzonen i procent af indkomne 
mængder;  BSbredde = bredden af randzonen;  BShældning = hældningen af rand-
zonen (grader); BSler = infiltrationen af vand i jorden i randzonen (%). 

Det ses af modellen tydeligt at der selv ved smalle randzoner kan tilbage-
holdes store andele af sediment som tilføres fra marken. Desuden vil der 
skulle etableres bredere randzoner hvor der er stor hældning og et højt ler-
indhold i jorden. Men en meget smal randzone som modtager jord fra skrå-
nende marker vil hurtigt kunne stoppe med at virke. I Finland har de gen-
nemført studier over flere år af effekten af 10 m randzoner (Uusi-Kämppä et 
al. 2007). Her virker de etablerede 10 m randzoner også efter 15 år i forhold 
til at opfange sediment og partikulært fosfor fra markerne, men med en for-
øget risiko for tab af opløst uorganisk fosfor fra randzonen til overflade-
vand.   

De fundne sammenhænge passer godt overens med de studier af felteffekter 
af randzoner, som er gennemført i Danmark (Kronvang et al., 2005). Her 
blev der ved en visuel kontrol etableret en logistisk sammenhæng mellem 
randzonens bredde og sandsynligheden for at sediment leveret fra marken 
med overfladisk afstrømning gennembryder randzonen til vandløb (figur 7). 
Ved store rille dannelser og dermed stor energi i det vand som strømmer fra 
marken mod randzonen er der størst chance for gennembrud af selv brede 
randzoner (figur 7). Der skal derfor en bred randzone på ca. 60 m til at give 
en 80 % sikkerhed mod gennembrud af randzonen med vand og sediment. 
Derimod skal der en smallere randzone (ca. 10 m) til at sikre en f.eks. 80 % 
sikkerhed for at der løber vand og sediment gennem randzonen til vandløb. 
Disse resultater peger entydigt på at der er god grund til at etablere randzo-
ner med en bredde som er tilpasset de lokale forhold.   

 

Tabel 4. Simuleringer af effekter af forskellige bredder af randzoner med den opstillede 

model. 

Randzone bredde (m) Sediment tilbageholdelse (%) 

 Model simuleret 95 % konfidens interval 

2 67 62 73 

4 73 66 80 

10 79 71 88 

20 85 73 97 

30 88 73 100 
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4.2 Fosfortilbageholdelse i randzonen 
Tilbageholdelsen af fosfor i randzoner sker ved tre processer: 

 Sedimentation i randzonen af partikelbundet fosfor. 
 Sorption of opløst fosfat i randzonen i jordmatricen. 
 Infiltration og optag af opløste fosforforbindelser i vegetationen. 

Desuden kan der ved udfrysning ske en frigivelse af fosfor fra dødt plante-
materiale hvorved opløst fosfor netto kan tabes fra randzonen. De forskelli-
ge processer vedrørende fosfor er vist i figur 8. Da fosfor i overfladisk af-
strømning hovedsageligt findes som partikelbundet fosfor med en mindre 
andel på opløst form er andelen af de finere sediment partikler afgørende 
for virkningen af en randzone da de fine partikler lettere kan forblive i su-
spension og dermed gennembryde randzonen. Den største del af P bliver 
tilbageholdt i de øverste 5-10 cm af randzonen. Samtidig sker der en om-
dannelse af bundet P til vandopløselig, biologisk aktivt P (Cooper et al. 
1995). Betingelser der er bedst for denitrifikation og dermed nitrat-fjernelse 
(organisk kulstof i jorden, lavt iltindhold) fører også til omdannelse af bun-
det P til opløste P forbindelser (Dorioz et al. 2006). Af denne grund kan uple-
jede randzoner relativt hurtigt blive til en net kilde af opløst P, hvis P ikke 
bliver fjernet regelmæssigt ved høst af biomasse (Kelly et al. 2007, Sheppard 
et al. 2006). Dette skal helst ske inden den første frost, da den største del af 
fosfor bundet i plantemateriale omdannes til løseligt fosfor når biomassen 
gennemgår frysning/optøning (Räty et al. 2009).  

Det er meget vigtigt at jordbunden ikke ligger bar for at undgå erosion og 
derved tab af partikelbundet fosfor. I meget flade områder kan det være van-
skeligt at få randzonen til at opfylde sin funktion specielt med hensigt til P til-
bageholdelse, da afstrømningen følger mikrotopografien og ofte danner små 
søer og langsomt flydende render på marken, som kan holde fine jordpartikler 
i svæv og vaske P væk fra planteoverflader. En græsstribe med tæt voksende, 
stift græs der ikke kan blive lagt ned af overfladeafstrømning er nødvendig i 
randzonen kant mod marken til at opfange sediment og dermed fosfor. Græs-
striben sørger for at nedsætte vandhastigheden og sprede det tilstrømmende 
vand så det bedre kan blive infiltreret og det medførte sediment tilbageholdt 
(Dorioz et al. 2006; Schoonover et al. 2005, Schultz et al. 2004; Sheppard et al. 
2006, Daniels & Gilliam 1996; Liu et al. 2009). For at undgå senere tab af op-
fanget fosfor skal biomassen høstes eller afgræsses ekstensivt. 

Figur 7. Effekter af randzonens 

bredde for sandsynligheden for 
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ment fra den tilstødende mark 

ved tre forskellige størrelser af 

riller (skyllerender) dannet på 

marken. 

Bredde af randzone (m)

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Høj risiko
Mellem risiko

Lav risiko

Dannelse af
skyllerender på mark

S
an

ds
yn

lig
he

d 
fo

r 
ge

nn
em

br
ud

af
 r

an
dz

on
en

 (
%

)



16 

 
Der er gennemført en statistisk analyse af randzonens effekt for tilbagehol-
delse af total fosfor (TP) ud fra i alt 84 fundne plotstudier i litteraturen og 
opløst fosfat (N=69). I den første statistiske analyse er der konstateret en sig-
nifikant sammenhæng mellem randzonens tilbageholdelses effektivitet i 
procent og dens bredde (figur 9). Det ses af figuren at der ligesom for sedi-
ment er en meget stor spredning på tilbageholdelsen af total P ved randzo-
ner på op til 10 m’s bredde hvorefter der ses en mindre spredning i den ob-
serverede tilbageholdelse af total P. Dette kunne indikere at der med de bre-
dere randzoner er større sandsynlighed for at randzonen virker under alle 
lokale forhold. 

   

 

 

Figur 8. De forskellige transportveje og mekanismer bag fosfor tab og randzoners effekt. 

Figur 9. Sammenhæng mellem 
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En analyse af betydningen af bredden af randzonen med den opstillede lig-
ning er vist i tabel 5 med et indsat 95 % konfidensinterval. Der opnås en for-
bedring i randzonens evne til at tilbageholde total fosfor ved stigende bred-
der af randzonen, men allerede ved 2 m randzone er der en forholdsvis stor 
tilbageholdelse af total fosfor. Mange af de bagvedliggende forsøg er enkelt-
forsøg over kortere tidsrum. Hvad der sker ved gentagne forsøg med rand-
zoner over længere tidsrum er sjældent blevet undersøgt. I Finland er der 
gennemført studier over en periode af 15 år i samme randzone plots og her 
ser det ud til at randzonen virker for tilbageholdelse af partikulært P også ef-
ter 15 år. 

 
En nærmere statistisk analyse af de indsamlede data om effekter af randzo-
ner for tilbageholdelse af total fosfor har vist, at den bedste model som kan 
opstilles er følgende (N=50; R2=0,38; P<0,0001): 

TP% = 43 + 3,36 * BSbredde - 0,59 * BShældning – 0,52 * BSler 

Hvor SED% = tilbageholdelse af sediment i randzonen i procent af indkomne 
mængder;  BSbredde = bredden af randzonen;  BShældning = hældningen af rand-
zonen (grader); BSler = infiltrationen af vand i jorden i randzonen (%). 

Den opstillede model viser at der ved større hældning af randzonen og et 
højere lerindhold skal en bredere randzone til for at tilbageholde samme 
procent af det tilførte total fosfor med overfladisk afstrømmende vand fra de 
tilstødende marker. Modellen er forsøgt visualiseret i et opland (Haderslev 
Dam) hvor randzoner ved kortlægte højrisiko marker for jorderosion er ble-
vet etableret ved anvendelse af modellens resultater i GIS (se afsnit 10). 

Den opstillede sammenhæng for opløst fosfat er vist i figur 10. Det er en me-
get stor spredning i de fundne eksperimentelle resultater og der er endda en 
del forsøg som viser en negativ effekt af randzonen for opløst fosfat ved de 
meget smalle randzoner (2 og 4 m) (tabel 6). Derimod er der ved bredere 
randzoner en stigende positiv effekt men med stor spredning omkring resul-
tatet (tabel 5). Den negative effekt af de meget smalle randzoner kan skyldes 
udfrysningen af fosfor fra dødt plantemateriale i den smalle randzone som 
let kan skylles videre med overfladisk afstrømning til vandløbet. I den op-
stillede ligning i figur 10 for total P ses dog ikke nogen negativ effekt af 
randzoner selvom opløst fosfat jo er indeholdt i analysen af total P. Det kan 
være en indikation for, at der ved smalle randzoner sker et ’bytte’ af fosfor-
former i de smalle randzoner, hvor der netto tilbageholdes partikelbundet 
fosfor, men frigives opløst fosfat. Dette forhold taler for ikke at etablere de 
helt smalle randzoner alene for at undgå fosfortab fra marken, da de i så fald 
kan medføre et bytte til mere ’biotilgængelige’ fosforformer. En effektiv for-

Tabel 5. Simuleringer af effekter af forskellige bredder af randzoner med den opstillede 

model. 

Randzone bredde (m) Total fosfor tilbageholdelse (%) 

 Model simuleret 95 % konfidensinterval 

2 32 6 60 

4 45 15 75 

10 62 22 103 

20 75 25 125 

30 83 23 143 
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anstaltning til at minimere dette problem vil være en afhøstning af græs- og 
urtevegetation i randzonen i efteråret for at undgå udfrysningen af fosfor fra 
det døde løv.  

Udpining af fosfor ved optag i biomasse og fjernelse ved høst eller ekstensiv 
græsning er en vigtig plejeparameter, som kan medvirke til at forhindre en 
opbygning af jordens fosforpulje i randzonen og samtidig modvirke udfrys-
ning af fosfor og kvælstof fra døde plantedele (Räty et al. 2009). På langt sigt 
kan der forventes en effekt pga. ophør med gødskning og forudsat, der fjer-
nes fosfor ved høst af vegetation. Effekten er beskrevet som P-
bioremediering i litteraturen (van der Salm et al. 2009). Således vil fosforpul-
jen i jorden kunne nedbringes og mætningsgraden sænkes både på høj-
bundsjorde og på minerogene og organogene lavbundsjorde. Viden om ud-
pining af fosfor fra jorden og dens effekt for udvaskningen er sparsom, men 
en opsætning af en Hollandsk P-udvaskningsmodel (PLEASE, der er udvik-
let ved den hollandske institution ALTERRA) på fem danske minerogene 
lavbundsjorde fra én lokalitet, med varierende P indhold viser, at der efter 
30 års afhøstning af en permanent urte/græs vegetation med en P bortførsel 
på 15 kg P/ha/år kunne opnås en reduktion i udvaskningsbidraget af opløst 
uorganisk P på 0,03 til 0,15 kg P/ha per år (Kronvang et al. 2011).   

 

 

4.3 Kvælstoftilbageholdelse og omsætning i randzonen. 
Randzonens effekter for omsætning og tilbageholdelse kvælstof er ikke så 
godt undersøgt som for dens evne til at tilbageholde sediment og fosfor. Der 
er flere processer i spil som influerer på randzonens evne til at tilbageholde 
kvælstof (figur 11).  

Tabel 6. Simuleringer af effekter af forskellige bredder af randzoner med den opstillede 

model. 

Randzone bredde (m) Opløst fosfat tilbageholdelse (%) 

 Model simuleret 95 % konfidens interval 

2 -42 -148 64 

4 -13 -144 94 

10 25 -139 190 

20 54 -130 290 

30 71 -120 390 

Figur 10. Sammenhæng mellem 

randzonens bredde og dens evne 

til at tilbageholde opløst fosfat. 
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Det er klart at der i randzonen vil ske en tilbageholdelse af organisk kvælstof 
sammen med de jordpartikler som tilbageholdes. Omfanget heraf er ikke 
undersøgt men kan forventes at tilsvare randzonens virkning for total P idet 
det organiske kvælstof er bundet i jordpartiklerne som tilføres med overfla-
disk afstrømning fra den tilstødende mark. Randzonens bredde spiller der-
for ifølge en meta-analyse af Mayer et al. (2007) kun en (underordnet) rolle 
ved N-fjernelse fra overflade afstrømning, men ikke for N-fjernelse. Her er 
det vigtigste de specifikke hydrologiske forhold. Drænrør vil ophæve næ-
sten al effekt af randzoner hvad angår N-fjernelse da vandets opholdstid i og 
under randzonen er afgørende for processen (Bhattarai et al. 2009; Burt et al. 
2002, Dorioz et al. 2006; Schultz et al. 1995; Wriedt et al. 2007). 

I våde randzoner eller randzoner hvor grundvandstanden stiger om vinteren 
og der ikke er dræn som afvander gennem randzonen er denitrifikation er en 
vigtig mikrobiel proces, som kan fjerne store mængder nitrat per hektar rand-
zone. Processen kræver et lavt iltindhold i jordbunden/grundvandet og rige-
ligt organisk kulstof (Addy et al. 1999, Seitzinger et al. 2006). Processen foregår 
året rundt i våde randzoner, men er især af betydning om vinteren når vand-
standen i jorden langs vandløb plejer at være høj, og grundvandet strømmer 
gennem de øvre jordhorisonter hvor der er store mængder af organisk materi-
ale (Burt et al. 2002). En tvingende forudsætning for effektiv denitrifikation er 
eksistensen af en flad bred langs vandløbet med højtstående grundvand (en 
våd randzone). Det vil sige, at randzoner på skråninger direkte ned til vand-
løbet ikke vil være særligt effektive til at fjerne nitrat der strømmer til randzo-
nen med grundvandet via denitrifikation (Burt et al. 2002). 

Det er i litteraturen fundet at randzoners (lige meget om de består af græs, 
træer eller begge dele) evne til at fjerne nitrat fra grundvand der står højt og 
nær overfladen er meget stor (30 % og 99 %) (Dougherty et al. 2009; Rysz-
kowski & Kędziora 2007; Dhondt et al. 2003; Duchemin & Hogue 2009; Hef-
ting et al. 2006; Mankin et al. 2007, Mayer et al. 2007, Schultz et al. 2004). 

Figur 11. De forskellige transportveje og mekanismer bag kvælstof tab og randzoners effekt. 
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Derimod kan randzoner langs vandløb være en kilde for ammoniak, ammo-
nium og lattergas. Randzoner der kun består af græs kan også blive til en ni-
trat-kilde efter nogle år, hvis vegetationen ikke bliver høstet regelmæssigt 
(Cooper et al. 1995). Der findes ikke nogen studier endnu på langtidseffektivi-
teten af træer i randzoner på N-fjernelsen, men der er meget, der tyder på, at 
buffer-virkningen formindskes eller omvendes uden pleje af randzonen eller 
høst af plantemateriale (Bedard-Haughn et al. 2004). 

4.4 Randzoners betydning for pesticider  
Prognoser af en randzones effektivitet er vanskeligt, da forskellige pesticider 
har forskellige egenskaber hvad angår løselighed, adsorption til jordpartik-
ler og mobilitet under forskellige hydrologiske forhold (Sabbagh et al. 2009). 
Græszoner på 4-6 meters bredde er ifølge Otto et al. (2008) den mest effekti-
ve vegetation til at tilbageholde og omsætte mange pesticider (tæt på 100 %). 
Det er vigtigt at holde zonen i god stand så der ikke opstår bare pletter eller 
ujævnhed i overfladeafstrømningen. De fleste pesticider binder præferentielt 
til dødt organisk materiale så slåning af græsset uden fjernelse af materialet 
øger virkningen. De samme gælder også for løvet af træer og buske (Pinho 
et al. 2008). Veldokumenteret er evnen af træer og buske til at opfange ’spray 
drift’ så de ikke når ud til vandløb og søer og derefter holde på stofferne i re-
lativ lang tid. 

Makroporer, der stammer fra gamle rødder, er et godt miljø til nedbrydning 
af mange kemikalier, da de indeholder meget organisk materiale og har høj 
mikrobiel aktivitet og øget iltindhold (Gish et al. 1998). På den anden side 
kan disse gamle rodkanaler (og levende rødder/landbrugs-metoder der 
øger makroporøsiteten generelt) have effekten at øge udvaskningen af pesti-
cider, hvis et drænsystem er tilstedeværende og er direkte forbundet med 
overfladen gennem makroporer (Jarvis 2007). På stejle skrænter kan overfla-
deafstrømning optaget af en randzones øvre del træde frem igen som over-
fladeafstrømning længere nede uden væsentligt reducerede koncentrationer 
af pesticider (Pinho et al. 2008). 

Specielt for poppel og pil er deres evne til at optage en lang række forure-
nende stoffer dokumenteret, herunder også pesticider og deres nedbryd-
ningsprodukter (Licht & Isebrands 2005). Græsstriber, der antages for at væ-
re nødvendige i en randzone for at opfange sediment og fosfor, er også gode 
til at forhindre pesticider i at nå overfladevand. Lin et al. (2004) målte op til 
80 % effektivitet i at nedbryde Atrazin i græsrandzoner med forskellige 
græsarter. For dette pesticid var C4-planter bedre end C3-planter, og ned-
brydningen var korreleret med mikrobiel aktivitet. Andre pesticider ned-
brydes rent abiotisk (fx isoxaflutol), og plantesammensætningen i randzonen 
gør ingen forskel. Lowrance et al. (1997) beregnede en pesticid-fjernelse 
(alachlor) i overfladeafstrømningen på 2-6 % per meter randzone og nær 100 
% efter infiltration. Desuden kan randzoner være med til at reducere brug af 
pesticider, da der er meget der tyder på, at de kan fungere som reservoir for 
nyttige insekter (Peng et al. 1993). 

Der er i en ny undersøgelse af pesticiders forekomst i 15 fynske vandløb 
etableret en sammenhæng mellem giftigheden af de fundne pesticider og 
randzonens bredde (figur 12). Det tyder således på at udyrkede randzoner 
langs vandløb er med til at reducere pestiders forekomst og giftighed i vand-
løb (Rasmussen et al. 2011). En randzone på en bredde af ca. 6-10 m ser ud til 
at være den optimale bredde for at undgå pesticider. 
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Figur 12. Sammenhæng mellem 

randzone bredde og sum af 

pesticiders giftvirkning målt i 15 

fynske vandløb (omtegnet efter 

Rasmussen et al. 2011). 
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5 Plantning af træer i randzoner – et  
’aktivt/intelligent’ virkemiddel 

Der er umiddelbart flere fordele ved at tillade plantning af træer i de dele af 
randzonen, som støder op til vandløb og søer: 

 Forbedrer med de dybe rødder infiltrationen i randzonen. 
 Øget optag af næringsstoffer. 
 Skyggevirkning som er med til at sænke temperaturen i vandløb. 
 Input af blade (kulstof og næringsstoffer) til vandløb og søer. 
 Input af grene og stammer til vandløb som kan give levesteder og dyna-

mik i vandløb og dermed forbedrer de hydro-morfologiske forhold. 
 Stabiliserer brinken og reducerer dermed brinkerosionens omfang og le-

veringen af jord og partikelbundet fosfor til vandløb. 
 Binding og ophobning af kulstof. 
 Øget biodiversitet.  

Indflydelsen af vegetationen i randzonen på infiltration og grundvands-
standen er afhængig af vegetationstypen i randzonen. Især træer i randzo-
nen vil kunne øge infiltrationen i randzonen betydeligt sammenlignet med 
mark i omdrift, dels på grund af deres store vandoptag i sommerperioden, 
som udtørrer jorden, dels pga. at deres rodnet virker som vandledere (Ge-
ertz 2012). Træer vil også optage meget vand fra grundvandet alt afhængig 
af dybden til grundvandet, dens hældning og årstiden. Optagelse af grund-
vand er i høj grad afhængig af grundvands strømningens hastighed og 
randzonens bredde. Hældninger på 4 eller 1 % kan betyde et vandoptag på 
respektive 17,8 % og 68 % af det indstrømmende grundvand i en 10 meter 
bred randzone. Da grundvandspejlet dermed sænkes lokalt kan den hydrau-
liske gradient mellem vandløb og randzone blive vendt om i tørre perioder, 
sådan at overfladevand siver ind i rodzonen under randzonen og der der-
med kan ske et ekstra optag af næringsstoffer fra vandløb (Burt et al. 2002). 

Der er få studier på enkelte arters N-optagelse som fx. Tufekcioglu et al. 
(2003), som målte langvarig N-immobilisering i levende og død biomasse af 
poppel på 37 kg N/år pr.ha. Det kan dog antages, at arter hvis løv har et lavt 
C/N forhold er gode N-opsamlere. Det gælder især de ’nitrophile’ ahornar-
ter såvel som ask og lind. Uri et al. (2007) viste at N-assimilationen stiger be-
tydeligt med stigende N-tilbud: for vortebirk varierede det mellem 5,5 og 
10,5 kg N per ton biomasse. 41-62 % af det optagne N findes i løvet og er 
dermed ikke immobiliseret. Da unge birketræer i gennemsnit optager ca. 175 
kg N/år/ha på forhenværende landbrugsjord (Uri et al. 2008), vil det svare 
til en potentiel årlig N-immobilisering på mellem 103 og 67 kg N pr. ha. Uri 
et al. (2007) beregnede en P-optagelse af vortebirk på 0,8-1,3 kg/ton produ-
ceret biomasse der i modsætning til N ikke var tydeligt korreleret til tilbud-
det. Af dette P var 42-68 % bundet i løvet. Hvis man går ud fra gennemsnit-
lig 6 tons tørstof (stamme og grene) pr. år pr. ha for vortebirk, vil det svare 
til 1,5-4,5 kg immobiliseret P pr. ha pr. år, der kan høstes med biomassen. 

Detaillerede undersøgelser over sammenhænget mellem plantediversitet og 
næringsstoffjernelse i græsstriber eller blandede striber bestående af græs/ 
buskads/træer findes slet ikke. Det vigtigste er formentligt at anvende en 
sådan blanding af arter i randzonen, så der opnås den størst mulige udnyt-
telse af N og P i rodzonen. Der skal i det mindste inkluderes en stribe med 
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tæt græs i randzonens stødzone mod marken til nedsætning af overfladeaf-
strømningens hastighed, samt spredning af overfladeafstrømningen inden 
den når træerne for at optimere tilbageholdelsen af sediment og partikulært 
fosfor.  

Trærandzoner er specielt gode til at øge jordbundens indhold af organisk 
materiale på grund af træernes dybtgående rodnet og kan derfor have en 
positiv indvirkning på nitrat fjernelsen i grundvand som strømmer gennem 
randzonen. Løvfaldet om efteråret fra træer er sandsynligvis med til at sæn-
ke kvælstoftab, da det frigør mere C end N og øger potentialet for denitrifi-
kation og andre N-immobiliserende processer kraftigt (Dhondt et al. 2003), 
især hvis løvet har et ret højt C/N forhold (Tufekcioglu et al. 2003). Det vil 
være tilfældet ved fx eg, birk og poppel og mange nåletræer. 

Træer langs vandløb sænker vandtemperaturen og øger dermed det potenti-
elle iltindhold. Da ældre træer ofte mister små og nogle større grene, bliver 
der tilført organisk kulstof til vandet der kan danne levegrundlag for mange 
insektarter. Store grene øger struktur og strømningsforskelle i vandløbet og 
er vigtige til dannelse af fysiske habitater, som forbedrer udbuddet af leve-
steder. Hvis den største del af vandløbene i et område ligger i skygge af træ-
er, formindskes fluktuationer i iltindholdet og levebetingelserne for mange 
organismer forbedres (Schultz et al. 2004). 

Træer i randzonen er i flere undersøgelser påvist at have en stabiliserende 
virkning på omfanget af brinkerosion i vandløb (Kronvang et al. 2011). Un-
dersøgelserne i Odense Å viser, at højere vegetation signifikant reducerer 
brinkerosionens omfang og dermed tabet af jord og fosfor til vandløb (figur 
13). Det er beregnet at fosforeffekten af træer langs bare 10 % af 10 m rand-
zonerne på begge sider af vandløb vil kunne reducere P-tilførslen fra brink-
erosion til vandløb med 11-83  tons årligt (Kronvang et al. 2011).  

Træerne i randzonen skal være af en type som passer til miljøet dvs. naturli-
ge træer som kan tåle at stå med rodnettet i vand vil være anvendelige 
(f.eks. rødel). Randzoner med træer langs den yderste del mod vandløb har 
derfor et særdeles stort potentiale i det danske landbrugslandskab, enten 
som ren miljøbeskyttelse eller som miljøvenlig produktion af afgrøder til fib-
re eller energiflis og i nogle tilfælde også brænde og tømmer. 

 

 

Figur 13. Effekt af etablering af 

trævegetation i randzoner langs 

vandløb for reduktion i brinkero-

sion sammenlignet med randzo-

ner med græs eller urtevegetati-

on i Odense Å. (*signifikant effekt 

(p<0.05)). 
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6 Infiltrering af drænvand i en  
’aktiv/intelligent’ udlagt randzone 

Hvis en mark er drænet med drænrør gennem randzonen vil effekten af rand-
zonen for omsætning af kvælstof være meget begrænset. Samtidig vil der 
formentligt også sjældent dannes overfladisk afstrømning på marken da dræ-
nene vil aflede vandet effektivt fra bunden af rodzonen. En anden ’ak-
tiv/intelligent’ måde at anvende randzonen på er at etablere et vådområde 
(grøft) langs med randzonen, som drænene fra marken udmunder i stedet for 
at ende i vandløbet (figur 14) (Geertz 2012). Herved vil der kunne ske en se-
dimentation i selve vådområdet/grøften og ske både N-omsætning i grøft og 
randzone, som nu gennemsives af drænvandet fra det anlagte vådområde.  

Denne virkemåde er ikke undersøgt i Danmark, men vil især kunne etable-
res i flade landskaber hvor drænene ikke afvander for store marken. Det 
skyldes at der skal være mulighed for at vandet fra drænene kan nå at gen-
nemsive randzonen uden at danne overfladisk afstrømning, som kan give 
store problemer med erosion i randzonens materiale. Desuden kan der være 
risici for P frigivelse ved at øge grundvandsstanden i randzonen især hvis 
den i forvejen indeholder store mængder fosfor og har et lille FeBD/PBD ratio 
(Kronvang et al. 2011).   

 

 

Figur 14. Eksempel på hvordan en randzone med gravet parallelgrøft til gennemsivning af drænvand i randzonen kan etableres 

med træer i randzonen og græs mod grøften. 
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7 Afgravning af topjord i randzonen mod 
vandløb 

Afgravning af en del af topjorden i randzonen langs dybt nedskårne vand-
løb hvorved der dannes en skrånende tærskel, som et mindre vådområde, er 
ikke blevet undersøgt. Randzonen vil her i den sin yderste del kunne hjælpe 
med at: 

 Reducere brinkerosion ved at fjerne afgrave toppen af brinken. 
 Give en større vandafledningsevne i vandløbet i perioder med stor af-

strømning. 
 Etablere et mini-vådområde med et lavt næringsindhold i jorden og en 

blanding af terrestriske og amfibiske plantearter. 
 Tilbageholde sediment og næringsstoffer. 

Den afgravede jord fra brinken med sit næringsstof indhold skal kunne til-
bageføres til den tilstødende mark. Desuden skal vandløbet fremstå med 
stejle og erosionstruede brinker for at der kan forventes en effekt for brink-
erosion. I mini-vådområdet vil der på sigt ske en sedimentation og opfyld-
ning med materiale fra vandløbet. Derfor vil området kun virke i en periode 
i forhold til tilbageholdelse af sediment og næringsstoffer.  
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8 Etablering af målrettede og  
’aktive/intelligente randzoner 

Optimering af randzoners virke i landskabet og optimal udnyttelse af deres 
mange tjenesteydelser for natur og miljø bør ske efter en indgående analyse 
af de lokale forhold herunder de topografiske forhold på den tilstødende 
mark og dennes risiko for fosfortab, samt mikro-topografien i randzone og 
vandløb, jordtypen og de hydrologiske forhold (figur 15). Herunder skal in-
formationer om dræning også indhentes og generel viden om afvandings-
forhold. 

 
Etablering af tørre randzoner for at reducere næringsstofbelastningen af 
overfladevand bør især ske langs mindre vandløb hvor der oftest er mere 
topografi og hvor marken støder helt op til vandløbet uden ådal. Det er 
nemlig især placeringen der afgør om effektiviteten ligger mellem 10 og 30 
% eller 70-100 % (Tomer et al. 2009). I meget flade landskaber langs større 
vandløb kan det være nødvendigt at bruge asymmetriske former for aktive 
randzoner da overfladeafstrømning sker langsomt og koncentreret langs 
meget små højdeforskelle på marken. Det er derfor yderst vigtigt at få analy-
seret lokaliteten ud fra de lokale forhold. Beplantning med træer er især vig-
tig langs de tørre randzoner langs mindre vandløb, som støder op til stejle 
vandløbsbrinker. Her kan de være med til at nedbringe sediment og fosfor-
leveringen til vandløb. 

Figur 15. Diagram som viser fordele ved en målrettet (intelligent) etablering af aktive randzoner. 

NATURA 2000NATURA 2000NATURA 2000

Plantning af træer 
reducerer brinkero-
sion og P tab, samt 
giver skygge og C 
input til vandløb

Høst af biomasse til foder og grøn 
energi og udpining af jord for fosfor 
giver på sigt mere natur

Øget biodiversitet 
hvis randzoner 
samtænkes med 
eksisterende natur Kan anvendes som 

gennemsivnings 
område for drænvand

Reducerer 
kvælstoftab 
ved mindre 
udvaskning

Reducerer 
pesticidforu-
rening

Randzoner opfanger jord 
og fosfor fra jorderosion 
og overfladisk afstrøm-
ning fra marker
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Hvis der er mulighed for at anvende randzonen til infiltration af drænvand 
er dette forventeligt en effektiv måde til at øge randzonens evne til at om-
sætte nitrat. Der mangler dog forskning til som kan understøtte og belyse 
denne anvendelse. 

Der bør udvikles et beslutnings støtte system, som kan anvendes i rådgiv-
ningen om udformningen af de lokale randzone bredder og funktioner.  

I randzonen skal græsstriben mod mark være sammensat af græsarter med 
stiv halm så overfladeafstrømning ikke kan lægge det ned. Det skal høstes 
mindst en gang om året og kontrolleres for ophobning af sediment på kan-
ten til marken. Disse sedimentaflejringer kan føre til koncentration af af-
strømningsvand og mindske filtereffekten betydelig. Liu et al. (2009) fastslår 
i en meta-analyse af over 50 artikler omkring græsrandzoner at en bredde på 
6 m og hældning på 9 % giver den bedste effekt for opfangning af sediment 
og spredning af afstrømningen. 

Den efterfølgende zone bør bestå af lavt voksende træer eller buske sådan at 
græsrandzonen ikke får for meget skygge. Et alternativ er at høste biomas-
sen fra træzonen regelmæssigt inden den bliver for høj. Der er stort set frit 
udvalg af træarter da effekten af forskellige arter på P og N-fjernelse ikke la-
der til at være signifikant forskelligt. Hvis der er tale om forureninger som 
tungmetaller, er det dog poppel og især pil der bør plantes (Licht & Ise-
brands 2005 og Jensen et al. 2009) da de kan fjerne forureningerne og ikke 
mister vitalitet så længe belastningen er let til moderat. 

Træerne i denne mellemzone kan høstes uden negative konsekvenser for 
erosion, opfangning af overfladeafstrømning og P/N filtrering så længe 
jordbunden ikke kommer til at ligge bar, og der er en zone med træer langs 
vandløbet der ikke eller kun meget sjældent bliver høstet (Sheridan et al. 
1998). 

Zonen direkte op ad bredden bør bestå af permanent vegetation uden høst 
af biomasse. Afhængigt af ønsker om skygge på (og grene i) vandløbet kan 
det være buske eller træer. Træer er dog bedre til at sikre bredden mod ero-
sion, især ved højvande (Schultz et al. 1995). 
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9 International anvendelse af randzoner 

Randzoner er et populært og ofte anvendt virkemiddel til at reducere især 
fosforbelastningen af overfladevand. Derfor har de fleste lande regler på 
området. Som det fremgår af tabel 7 har landene forskellige regler for bred-
den af randzoner og i enkelte tilfælde er der en målretning i forhold til risi-
koområder for jorderosion, som det er tilfældet i Østrig (tabel 7). Desuden er 
der i flere lande både tvungne og frivillige ordninger side om side. 

 Tabel 7. Oversigt over regler for randzoner i andre europæiske lande (Fra Dworak et al. 

2009). 

Land Tvungen Frivilligt 

Tyskland (NRW)    Vandløb 1-3 m 3-30 m 

Østrig Søer > 1 ha (20 m) 

Søer <1 ha (10 m) 

Vandløb < 10 % hældning (10 m) 

Vandløb > 10 % hældning (20 m) 

 

Belgien Vandløb  

Flandern – 5-10 m 

Vallonien – 6 m 

6-12 m 

Frankrig Vandløb 5 m 5-10 m 

Luxemburg Vandløb > 2 m så 3 m Vandløb > 2 m: 5-20 m 

Vandløb < 2 m: 3-12 m 

Norge Vandløb 2 m > 6 m 

Skotland Vandløb 2 m 12-20 m 
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10 Eksempel på beregning af P effekter  

Der er gennemført et eksempel på en beregning af betydningen af at udlæg-
ge randzoner på en intelligent og målrettet måde i et opland (Haderslev 
Dam oplandet: opland ca. 101 km2).  

Udgangspunktet for eksemplet er den udviklede model for total fosfor tilba-
geholdelse i randzoner, som er beskrevet i afsnit 4.2. I modellen indgår 
randzonens bredde, dens hældning og procent ler indholdet i jorden som 
forklarende variable for procent tilbageholdelse af total fosfor.  

I eksemplet har vi anvendt en tidligere etablering af fosfor risiko kortværket 
i Haderslev Dam (Andersen et al. 2008) til at opdele markblokke i oplandet i 
tre risikoklasser for forekomst af jorderosion ved fastholdt og ens afgrøde 
(vinterhvede). I den laveste risikoklasse for jorderosion er der i eksemplet 
anvendt 2 m randzoner de steder hvor der ikke i forvejen var en lovpligtig 2 
m bræmme. I den mellemste risikoklasse for jorderosion er det i eksemplet 
foreslået at der etableres 6 m randzoner (dvs. 2+4 m der hvor der i forvejen 
er en lovpligtig 2 m bræmme og ellers 6 m). Valget af en 6 m randzone ved 
mellemrisiko for jorderosion er begrundet i den viste sammenhæng i figur 7 
mellem bredde af randzone og sandsynlighed for jordtab til overfladevand. 
Af figuren ses det at en 6 m randzone vil sikre at der kun er en ca. 20 % 
sandsynlighed for gennembrud af randzonen for leveret sediment fra mar-
ken til randzonen. 

I de tilfælde hvor der findes en høje risiko for jorderosion i markblokken er 
der anvendt modellen for total fosfor tilbageholdelse i randzonen. Der er her 
sat et krav om at 95 % af det tilførte total fosfor fra marken til randzonen 
skal tilbageholdes. Hældning og ler indhold i randzonen er beregnet som 
gennemsnit for en 10 m randzone langs hele markblokken mod henholdsvis 
vandløb og sø), dels ud fra højdemodellen (1,6x1,6 m) og, dels fra det nye 
jordbundskort. Herefter kan der ud fra ligningen beregnes den nødvendige 
bredde af randzonen.  

I figur 16 og 17 er der vist eksempler på hvordan randzone bredden er med 
den nuværende lovmæssige udpegning af randzoner på 10 m (2+8 m) hvor 
der før var en lovpligtigt 2 m bræmme, samt efter situationen med den nye 
intelligente udlægning af randzoner.  

For hele oplandet til Haderslev Dam udgjorde udlægningen af de lovpligti-
ge 10 m randzoner i alt 183 hektar. Ved den intelligente udlægning i oplan-
det falder det samlede randzone areal til 149 ha, altså en reduktion i areal på 
ca. 19 %. 

Med en intelligent og målrettet anvendelse af randzoner viser eksemplet fra 
Haderslev Dam, at man kan nå den ønskede reduktion i fosfortilførsel til sø-
en med et randzone areal, der er ca. 20 % mindre end en generel udlægning 
på 10 m. Det skal understreges, at kvælstofeffekten vil være mindre, da den 
er direkte knyttet til det antal ha, der tages ud af omdrift. 
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Figur 16. Eksempel på forskel i 

udlægning af randzoner med den 

nuværende lov og en intelligent 

målretning fra et område i Hader-

slev Dam oplandet. 

Nuværende randzoner 

Intelligent udlagte randzoner 
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Figur 17. Eksempel på forskel i 

udlægning af randzoner med den 

nuværende lov og en intelligent 

målretning fra et område i Hader-

slev Dam oplandet. 

Nuværende randzoner 

Intelligent udlagte randzoner 
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Bilag 1: Opgørelse af randzoneeffekt på oplande 

  

 Vand-  Randzone- 

Glr  i 

opland Udvaskning Effekt Areal i randzone (ha) Effekt

I alt pr 

Vandopl.

område gruppe (ha) (tons N) (kg N/ha) (kg N/ha) 2011 2012 Genm (tons N) (tons N)

1.1 Miljøord., øv. 4.798 57.683 12,0 145 128 137 

1.1 Grønsager 173 15.502 89,6 78 4 7 5 0,4

1.1 I omdrift 115.822 7.538.378 65,1 53 3.061 3.148 3.105 164,8

1.1 Energiskov 594 7.128 12,0 9 28 33 31 0,3

1.1 Varig græs 13.591 264.637 19,5 7,5 1.186 1.056 1.121 8,4 173,9

1.10 Miljøord., øv. 4.842 58.236 12,0 222 254 238 

1.10 Grønssager 616 57.710 93,7 82 6 6 6 0,5

1.10 I omdrift 205.890 17.789.799 86,4 74 5.116 5.180 5.148 383,0

1.10 Energiskov 464 5.568 12,0 9 21 31 26 0,2

1.10 Varig græs 21.828 478.014 21,9 9,9 2.016 1.846 1.931 19,1 402,9

1.11 Miljøord., øv. 2.702 32.884 12,2 105 96 101 

1.11 Grønsager 467 34.939 74,8 63 3 2 2 0,1

1.11 I omdrift 124.147 9.262.314 74,6 63 969 1.006 987 61,8

1.11 Energiskov 81 972 12,0 9 2 2 2 0,0

1.11 Varig græs 10.096 237.358 23,5 11,5 793 708 750 8,6 70,6

1.12 Miljøord., øv. 1.130 13.868 12,3 47 57 52 

1.12 Grønsager 1.872 141.670 75,7 64 14 14 14 0,9

1.12 I omdrift 55.212 3.373.417 61,1 49 392 422 407 20,0

1.12 Energiskov 132 1584 12,0 9 3 3 3 0,0

1.12 Varig græs 3.415 77.387 22,7 10,7 278 245 261 2,8 23,7

1.13 Miljøord., øv. 1.879 23.179 12,3 58 56 57 

1.13 Grønsager 1.109 63.372 57,1 45 8 8 8 0,4

1.13 I omdrift 61.534 3.470.311 56,4 44 617 643 630 28,0

1.13 Energiskov 146 1.752 12,0 9 3 3 3 0,0

1.13 Varig græs 4.046 87.380 21,6 9,6 284 263 274 2,6 31,0

1.14 Miljøord., øv. 776 9.653 12,4 38 30 34 

1.14 Grønsager 1.001 53.710 53,7 42 4 5 5 0,2

1.14 I omdrift 30.770 1.525.175 49,6 38 240 245 243 9,1

1.14 Energiskov 47 564 12,0 9 1 2 1 0,0

1.14 Varig græs 1.122 22.732 20,3 8,3 89 89 89 0,7 10,1

1.15 Miljøord., øv. 921 11.386 12,4 32 25 29 

1.15 Grønsager 840 29.911 35,6 24 2 2 2 0,1

1.15 I omdrift 41.243 2.296.422 55,7 44 326 357 342 14,9

1.15 Energiskov 28 336 12,0 9 0 0 0 0,0

1.15 Varig græs 3.070 56.425 18,4 6,4 276 271 273 1,7 16,7
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1.2 Miljøord., øv. 10.997 132.144 12,0 394 339 366 

1.2 Grønsager 1.494 130.118 87,1 75 4 4 4 0,3

1.2 I omdrift 422.066 29.279.582 69,4 57 8.432 8.719 8.575 492,0

1.2 Energiskov 1.410 16.920 12,0 9 97 109 103 0,9

1.2 Varig græs 38.284 738.657 19,3 7,3 4.067 3.718 3.892 28,4 521,6

1.3 Miljøord., øv. 1.664 20.015 12,0 19 14 16 

1.3 Grønsager 130 11.397 87,7 76 1 0 1 0,1

1.3 I omdrift 28.723 1.763.446 61,4 49 426 442 434 21,4

1.3 Energiskov 46 552 12,0 9 1 3 2 0,0

1.3 Varig græs 2.304 39.258 17,0 5,0 204 185 195 1,0 22,5

1.4 Miljøord., øv. 1.481 17.789 12,0 72 57 64 

1.4 Grønsager 168 17.874 106,4 94 0 0 0 0,0

1.4 I omdrift 84.867 7.091.900 83,6 72 1.731 1.737 1.734 124,1

1.4 Energiskov 377 4.524 12,0 9 25 29 27 0,2

1.4 Varig græs 4.804 109.676 22,8 10,8 575 531 553 6,0 130,4

1.5 Miljøord., øv. 5.831 70.144 12,0 166 152 159 

1.5 Grønsager 1.287 113.710 88,4 76 8 7 8 0,6

1.5 I omdrift 157.438 9.908.837 62,9 51 2.044 2.148 2.096 106,8

1.5 Energiskov 243 2.916 12,0 9 10 11 10 0,1

1.5 Varig græs 12.243 214.217 17,5 5,5 1.180 1.056 1.118 6,1 113,6

1.6 Miljøord., øv. 1.609 19.331 12,0 29 23 26 

1.6 Grønsager 276 24.181 87,6 76 1 1 1 0,1

1.6 I omdrift 45.019 2.417.755 53,7 42 845 879 862 36,0

1.6 Energiskov 71 852 12,0 9 4 7 5 0,0

1.6 Varig græs 3.846 57.761 15,0 3,0 319 308 314 0,9 37,0

1.7 Miljøord., øv. 1.030 12.500 12,1 33 25 29 

1.7 Grønsager 1.116 73.863 66,2 54 6 5 5 0,3

1.7 I omdrift 34.468 1.911.235 55,4 43 310 329 320 13,9

1.7 Energiskov 35 420 12,0 9 0 0 0,0

1.7 Varig græs 3.135 53.517 17,1 5,1 202 191 197 1,0 15,2

1.8 Miljøord., øv. 4.229 50.936 12,0 224 186 205 

1.8 Grønsager 1.035 116.624 112,7 101 9 8 9 0,9

1.8 I omdrift 177.503 15.088.842 85,0 73 3.447 3.494 3.470 253,4

1.8 Energiskov 950 11.400 12,0 9 55 60 57 0,5

1.8 Varig græs 11.649 25.9257 22,3 10,3 1118 1011 1065 10,9 265,6

1.9 Miljøord., øv. 654 7.918 12,1 28 27 27 

1.9 Grønsager 89 3.971 44,6 33 1 0 1 0,0

1.9 I omdrift 45.052 2.847.406 63,2 51 436 453 444 22,8

1.9 Energiskov 9 108 12,0 9 0 1 1 0,0

1.9 Varig græs 3.089 61.147 19,8 7,8 239 214 226 1,8 24,5

2.1 Miljøord., øv. 1.543 18.699 12,1 95 90 93 

2.1 Grønsager 550 27.118 49,3 37 3 5 4 0,2

2.1 I omdrift 46.277 2.304.038 49,8 38 483 520 501 18,9

2.1 Energiskov 173 2.076 12,0 9 3 3 3 0,0

2.1 Varig græs 5.285 87.790 16,6 4,6 326 296 311 1,4 20,6
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2.2 Miljøord., øv. 2.276 27.534 12,1 96 88 92 

2.2 Grønsager 1463 115.280 78,8 67 17 14 16 1,0

2.2 I omdrift 84.355 4.535.255 53,8 42 828 872 850 35,5

2.2 Energiskov 202 2.424 12,0 9 6 7 7 0,1

2.2 Varig græs 9.808 187.876 19,2 7,2 573 525 549 3,9 40,5

2.3 Miljøord., øv. 574 6.896 12,0 13 11 12 

2.3 Grønsager 110 3.032 27,6 16 1 1 1 0,0

2.3 I omdrift 13.486 759.339 56,3 44 218 231 224 9,9

2.3 Energiskov 15 180 12,0 9 0 0 0 0,0

2.3 Varig græs 4.350 90.097 20,7 8,7 357 353 355 3,1 13,0

2.4 Miljøord., øv. 853 10.429 12,2 68 65 67 

2.4 Grønsager 556 35.089 63,1 51 4 4 4 0,2

2.4 I omdrift 39.247 2.003.957 51,1 39 329 354 341 13,3

2.4 Energiskov 14 168 12,0 9 1 1 1 0,0

2.4 Varig græs 3.202 49.105 15,3 3,3 125 113 119 0,4 13,9

2.5 Miljøord., øv. 24.121 290.616 12,0 430 417 424 

2.5 Grønsager 5.638 299.814 53,2 41 23 23 23 0,9

2.5 I omdrift 367.101 20.300.845 55,3 43 1.864 1.952 1.908 82,6

2.5 Energiskov 806 9.672 12,0 9 6 6 6 0,1

2.5 Varig græs 35.450 651.722 18,4 8 860 768 814 6,5 90,1

2.6 Miljøord., øv. 1.485 17.999 12,1 104 96 100 

2.6 Grønsager 960 51.580 53,7 42 10 6 8 0,3

2.6 I omdrift 65.831 3.237.741 49,2 37 647 655 651 24,2

2.6 Energiskov 149 1.788 12,0 9 6 6 6 0,1

2.6 Varig græs 3.708 60.042 16,2 4,2 320 308 314 1,3 25,9

3.1 Miljøord., øv. 561 6747 12,0 22 18 20 

3.1 Grønsager 14 523 37,4 25 0 0 0 0,0

3.1 I omdrift 30.715 1.750.614 57,0 45 280 294 287 12,9

3.1 Energiskov 3 36 12,0 9 0 0 0 0,0

3.1 Varig græs 1.032 17.887 17,3 5,3 49 40 45 0,2 13,2

4.1 Miljøord., øv. 1.194 14.490 12,1 51 50 51 

4.1 Grønsager 173 21.333 123,3 111 3 3 3 0,3

4.1 I omdrift 102.424 8.401.145 82,0 70 1.949 1.955 1.952 136,7

4.1 Energiskov 295 3.540 12,0 9 19 20 20 0,2

4.1 Varig græs 7.943 174.399 22,0 10,0 646 662 654 6,5 143,7

Sum   2.691.067 165.382.968   53.987 53.561 53.774 2.220 2.220


