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Baggrund
I forbindelse med, at der evt. indføres en ny generel arealregulering for udbringning af fosfor med henblik på at overføre beskyttelsesniveauet for fosforoverskuddet i husdyrgodkendelsesloven, har Miljøstyrelsen (MST) ønsket
en beskrivelse af muligheder for at udvikle en metode til identifikation af
fosforfølsomme recipienter, herunder søer. Desuden ønskes en beskrivelse
af en mulig identifikation af oplandene til recipienterne, da det vil være på
disse arealer, at der kan være behov for i en ny arealregulering at håndtere
fosforoverskuddet. Identifikationen af fosforfølsomme recipienter og oplande til recipienter skal kunne gennemføres på grundlag af eksisterende viden
og tilgængelig GIS-data og således, at den er landsdækkende.

Muligheder for at identificere fosforfølsomme recipienter
Søer og næringsstoffer
Søers vandkvalitet og økologiske tilstand er overordnet styret af næringsstoftilgængeligheden og øget næringsstoftilførsel fører til en række vandkemiske og biologiske ændringer. Dette er velkendt via mange både danske og
internationale undersøgelser gennem flere årtier (Fig. 1), blandt andet dokumenteret med data opnået via de nationale overvågningsprogrammer. Jo
højere næringsstoftilførsel desto mere uklart vand, højere risiko for uønsket
vækst af blågrønalger og ringere biodiversitet opnås.
Øget næringsstoftilførsel omfatter både tilførslen af fosfor og kvælstof, som
begge er vigtige for søers tilstand. Betydningen af de to næringsstoffer kan
skifte hen over sæsonen (se fx Bjerring et al., 2013) og efter søtype, men for
de fleste søer betragtes fosfor, som det mest styrende næringsstof for søers
tilstand. Det er da også tilførsel og indhold af fosfor, som i forhold til implementering af Vandrammedirektivet og udarbejdelsen af vandplaner har
været anvendt som den primære regulerende faktor i forhold til at forbedre
den økologiske tilstand og for at opnå mindst god økologisk tilstand.
Alle søer er derfor som udgangspunkt følsomme over for tilførsel af fosfor
og øget tilførsel vil alt andet lige føre til dårligere vandkvalitet og forringet
økologisk tilstand. Den relative effekt af øget fosfortilførsel vil være størst i
næringsfattige søer og mindst i næringsrige søer, som i forvejen har en stor
fosfortilførsel.

Databaggrund og anvendelighed
Kendskabet til sammenhængen mellem næringsstoftilførsel og vandkvalitet
bygger især på data fra de større søer, som omfattet af NOVANAovervågningsprogrammet. Dette omfatter primært undersøgelser i de ca.
600 danske søer, som er større end 5 ha. Til disse søer kan den samlede næringsstoftilførsel og evt. også en kildeopsplitning beskrives eller estimeres
med varierende sikkerhed. Derimod er kendskabet til og datagrundlaget for
de mindre søer og vandhuller, der antalsmæssigt udgør langt hovedparten
af de mange tusinde danske søer og vandhuller over 100 m2, langt mindre.
Eksisterende vandkemiske og biologiske forhold i danske småsøer og vandhuller er blandt andet publiceret af NST i 2002 (Søndergaard et al., 2002).
Denne undersøgelse viste blandt andet, at størsteparten af de danske søer –
også de mindre søer er næringsrige (fig. 2). Næringsstofindholdet i de mindre søer synes generelt at være mere varierende end i de større søer, mens
medianværdien er stort set uafhængig af størrelseskategori.
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Figur 1. Ændringer i danske søers vandkemiske og biologiske forhold langs en fosforgradient. Fra Jeppesen et al. (2000).

Forhåndskendskabet til langt hovedparten af de søer, som ville kunne påvirkes af ændret fosforoverskud – og dermed risiko for øget tilførsel - er
dermed meget begrænset eller ikke eksisterende. Det betyder også, at det
med det nuværende vidensgrundlag vil være vanskeligt at vurdere deres
fosforfølsomhed, fordi denne vil afhænge af det nuværende næringsstofindhold. DCE har ikke i denne sammenhæng nærmere undersøgt, om der i forbindelse med f. eks. NATURA 2000 kan være informationer, som kunne anvendes. En sådan analyse må foretages i forbindelse med et egentligt projekt
om emnet.
Viden om næringsstofindhold vil ikke være muligt at tilvejebringe alene ud
fra GIS-data, fordi der indenfor meget små områder kan være store forskelle
i søer næringsstofindhold betinget af store forskelle i lokale næringsstofkilder (Søndergaard et al. (2002), eksempel fra Urup Mose). Dette er ikke en effekt der umiddelbart kan tilskrives forskellig arealtype i en søs opland, men
formentlig i høj grad en effekt af forskellige lokale påvirkninger såsom udledning af næringsrigt drænvand, evt. spildevand og/eller udsætning/fodring af ænder.
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Figur 2. Indholdet af totalfosfor
og totalkvælstof i danske søer
rangeret langs en størrelsesgradient. Boksene repræsenterer
nedre 25% og øvre 75 fraktiler,
mens den nedre og øvre vandrette linje på hver boks repræsenterer henholdsvis 10% og 90%
fraktilen. Medianerne er forbundne. Omfatter data fra i alt 775
søer/vandhuller. Fra Søndergaard et al. 2005
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Det må formodes, at søer beliggende i ekstensivt dyrkede områder (herunder § 3 beskyttede arealer) generelt vil have lavere næringsstofindhold end
søer beliggende i intensivt dyrkede områder, men disse søer antages at være
beskyttet via anden lovgivning (f. eks. Naturbeskyttelsesloven). For de mange vandhuller og småsøer beliggende i intensivt dyrkede områder med udbringning af husdyrgødning vil det ikke være muligt at identificere særligt
fosforfølsomme søer på baggrund af f.eks. GIS-analyser.

Fremadrettet/muligheder
Der er flere muligheder, hvorpå vidensgrundlaget omkring tilstanden i danske småsøer og vandhuller og påvirkningen fra det omgivende opland kunne forbedres. Disse kunne omfatte:
 Nye analyser af eksisterende data fra småsøer/vandhuller og det kan
vurderes om søer beliggende i forskellige former for arealudnyttelse (evt.
kombineret med andre GIS-data og øvrig data om næringsstoftilførsel)
kan differentieres i forhold til fosforfølsomhed.
 Opstille og gennemføre simple måleprogrammer for en screening af småsøer i konkrete sager (parametre (kemiske og/eller biologiske), frekvenser
m.m. kan tilpasses den konkrete sag). Analyse og tolkning af resultater.
 Undersøge muligheder/begrænsninger ved brug af remote sensing til
karakterisering af søtilstand (indhold af klorofyl a) sammenholdt med
GIS-data.
 Nærmere vurdering kvælstof og fosfors betydning i mindre søer (uden afløb/tilløb) med henblik på at afklare i hvilket omfang og under hvilke omstændigheder disse søer/vandhuller er kvælstof eller fosforbegrænsede.
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Der er ikke estimeret tidsforbrug til de forskellige muligheder, idet der må
fokuseres på hvilke elementer, der ønskes indarbejdet i en evt. videre analysering.

Kortlægning af oplande til søer
Kortlægning af oplande til søer
Miljøstyrelsen ønsker tilvejebragt et kort over oplande til alle søer større end
100 m2 i Danmark. For en række primært større søer er oplandene allerede
kortlagte, men for mindre søer findes der i dag ikke en kortlægning af deres
oplande. Miljøstyrelsen ønsker derfor en beskrivelse af, hvorledes ikkekortlagte oplande til søer kunne identificeres ved:
1. enten en egentlig kortlægning af alle ikke-kortlagte søer > 100 m2 ved anvendelse af en digital højdemodel, eller
2. udlæg af en bufferzone i et antal meter omkring alle ikke-kortlagte søer >
100 m2, eller
3. en kombination af 1. og 2., hvor der foretages en egentlig kortlægning af
søer med afløb ved hjælp af en digital højdemodel, mens der for mindre
søer uden afløb udlægges en bufferzone.
Der skal foretages en analyse af de to modellers (1. og 2.) fordele og ulemper
med henblik på at afklare, hvorvidt den ene eller den anden metode eller en
kombination (3.) skal anvendes til identifikationen af oplande til søer, hvis
oplande ikke allerede er kortlagte.
Der ønskes derfor en redegørelse for de to forskellige metoder.

Baggrund
Tabellen viser en oversigt over antallet af søer i forskellige størrelser ifølge
det seneste FOT-udtræk (04.06.2014) fra Geodatastyrelsens Kortforsyningen.
Kort10-DK

Antal

Alle søer

169.908

Søer >= 100 m2

167.586

Søer >= 1.000 m2

48.698

Søer >=2.000 m2

24.290

Søer >= 5 ha

787

Ca. 1.000 søer har allerede et kortlagt opland. Det drejer sig helt overvejende
om søer, som indgår i vandplanerne. Et opland defineres i denne sammenhæng som det topografiske opland. Det topografiske opland til en sø dannes
med udgangspunkt i et afløbspunkt for søen. Et topografisk opland dannes
på grundlag af et topografisk kort, dvs. i praksis med automatiserede GISprocedurer på grundlag af en digital højdemodel.

Metoder

Kortlægning af oplande ved anvendelse af en digital højdemodel
Der er i Danmark ca. 170.000 søer > 100m2. Af disse har skønsmæssigt 10-15
% et afløb. Det drejer sig overvejende om de større søer. Selve udsøgningen
af søer med afløb på basis af det eksisterende datagrundlag er dog usikker,
idet det nuværende FOT vandløbstema ikke indeholder information om
strømningsretning og rørlagte strækninger. Der kan derfor være søer med
6

afløb som ikke fanges i en udsøgning af søer, som røres af et vandløb. Ligeledes kan søer med et lille grøfte-tilløb fejlagtigt tolkes som havende et afløb.

Metode til dannelse af oplande til søer med afløb
For søer med afløb kan der defineres et afløbspunkt, hvortil der på basis af
en digital højdemodel kan genereres et opland. Oplandsgenereringen kan
automatiseres vha. ArcGIS’ ModelBuilder med anvendelse af tre input: Et
sø-lag, et vandløbs-lag og en digital højdemodel. Det foreslås at anvende
DHyM/Rain som er en hydrologisk tilpasset version af Danmarks højdemodel 1,6m. Laget kan downloades fra GST’s hjemmeside. Det foreslås at
der tages udgangspunkt i de sø- og vandløbs -temaer som Geodatastyrelsen
(GST) har leveret til NAER i november 2014. Disse temaer er baseret på FOT,
men opdateret med data fra de gamle §3 temaer. Disse nye temaer er pt. de
mest opdaterede og gennemarbejdede sø- og vandløbs-temaer. Sø-temaet
indeholdende 197.000 søer, Ud over information om §3 indeholder temaerne
også oplysninger om vandplaner, 2m randzoner og de nye 7/9m bræmmer.
Vandløbs-temaet indeholder desværre ikke information om rørlagte strækninger og vandløbene er ikke retningsbestemte. Temaet kan derfor ikke indgå i genereringen af afstrømningsoplande, som således må genereres udelukkende på baggrund af højdemodellen. Vandløbs-temaet anvendes kun til
udsøgning af søer med tilknyttet vandløb (formodet afløb).
Rent teknisk går oplandsgenereringen bedst, hvis der i stedet for et afløbspunkt tages udgangspunkt i en transekt-linie på tværs af afløbet. Transektlinierne kan dannes automatisk ved først at lave en buffer om vandløbet, og
så at skære søens omkreds med bufferen, sådan at den stump søbred, der
ligger inde i vandløbsbufferzonen, kan identificeres og anvendes som transekt-linie, når oplandet skal genereres.
Eksempel på genereringen af et afstrømningsopland til en sø med afløb på
basis af en højdemodel, et sø-tema og et vandløbs-tema, hvor vandløbstemaet er anvendt til at identificere søen som havende et afløb.
Med udgangen af 2015 skulle produktionen af hhv. en ny højdemodel med
0,40cm horisontal opløsning samt et vandløbs-tema med sammenhæng og
retning være klar. Især det nye vandløbs-tema åbner for nye muligheder for
en mere præcis oplandsgenerering, idet vandløbene kan indarbejdes i højdemodellen sådan at oplandsgenereringen foretages på de virkelige vandløb
i stedet for på højdemodellens virtuelle vandløb (dér hvor højdemodellen
tror, der ligger et vandløb).
Indarbejdningen af vandløbstemaet i højdemodellen kan ske ved forskellige
metoder og der er behov for afklaring af konsekvenser mht output og tidsforbrug inden valg af metode, se vedlagte forslag til pilotprojekt: ’Metodeudvikling til oplandsgenerering’. Projektet kan godt iværksættes inden den
endelige leverance af inputdata, idet der kan testes i pilotområder hvor data
allerede ligger klar.
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Automatisk genereret opland til sø med afløb
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Metode til dannelse af oplande til søer uden afløb
De resterende søer består overvejende af mindre vandhuller uden afløb
(uden forbindelse i FOT til vandløb) beliggende i lokale lavninger i terrænet.
Hydrologisk set kan der skelnes mellem tre typer: Type I. Et lavpermeabelt
lag under lavningen bevirker, at direkte nedbør samt vand, der måtte
strømme til overfladisk fra nærliggende arealer, stuver op og danner en sø;
Type II. Lavningen (eventuelt gravet), underlagt et lavpermeabelt lag, befinder sig på et drænsystem og fødes af drænvand udover af direkte nedbør
samt vand, der måtte strømme til overfladisk fra nærliggende arealer. Der
vil være tale om et meget lille drænsystem, ellers vil der være afløb fra søen;
Type III. Bunden af lavningen (som eventuelt er gravet), skærer grundvandsspejlet. Søen fødes af grundvand samt af direkte nedbør og vand, der
måtte strømme til overfladisk fra nærliggende arealer. For alle afløbsløse søer gælder, at det eventuelle dræn- og grundvandsopland kun kan bestemmes ved hjælp af lokale undersøgelser af placering af dræn og overordnede
grundvandsbevægelser. Det er altså kun det opland hvorfra vand kan forventes at strømme på overfladen til søen, der kan bestemmes udelukkende
ved hjælp af kortlægning på grundlag af en højdemodel. Vand og fosfor, der
transporteres ned igennem jorden indenfor det topografiske opland og
rammer grundvand eller fanges af dræn, kan ikke a priori forventes at ende i
søen, der jo netop er afløbsløs og dermed ikke et udstrømningsområde. Metoden til bestemmelse af det topografiske opland beskrives i det følgende:
Ved hjælp af en digital højdemodel kan alle lavninger i terrænet identificeres
og deres oplande afgrænses. Oplandenes størrelse afhænger imidlertid kraftigt af, hvilken tærskelværdi, der sættes for, hvornår en lavning skal registreres og have sit eget opland, og hvornår den er for ubetydelig til at komme i betragtning, idet de små, frasorterede lavningers oplande adderes til de
resterende oplande. Det topografiske opland, som bestemmes ved denne
metode, er det opland, som ved ekstreme regnhændelser og snesmeltninger
vil kunne give overfladisk afstrømning til lavningen. Mindre lavninger
(f.eks. < 50 cm’s dybde) forventes at ville blive fyldt op ved ekstreme regnhændelser og snesmeltninger, hvorved vandet vil løbe over og videre til næste nedstrøms lavning. Disse små lavninger er dermed en del af et større opland og skal kortlægges som en del af dette opland. Når meget små topografiske lavninger betragtes, vil oplandsarealet reelt være forskelligt fra nedbørshændelse til nedbørshændelse. Ved store nedbørshændelser vil til8

strømningen reelt ske fra et større opland end ved en lille nedbørshændelse,
da flere terrænlavninger vil blive fyldt op og flyde over ved en stor nedbørshændelse end ved en lille. Ligeledes vil tærskelværdien reelt være højere på lerjorde end på sandjorde pga. den mindre infiltrationskapacitet på lerjord. I kortlægningen af oplande til afløbsløse søer kan der i praksis ikke differentieres mellem jordtyper, fordi den eksisterende jordtypekortlægning er
for grov til at vise den faktiske variation i infiltrationskapacitet, og fordi infiltrationskapacitet også er en funktion af andre faktorer, bl.a. jordbearbejdning, afgrøde og eventuel frost i jorden. Oplande, der ofte er udsat for store
nedbørshændelser, vil ligeledes reelt have en højere tærskelværdi end andre
oplande. Det er derfor ikke muligt at fastsætte nogen objektiv, entydig tærskelværdi. Størrelsen af oplandene vil afhænge af de valg, der foretages vedrørende repræsentation af lavninger i terrænet. Valget af en bestemt tærskelværdi er et pragmatisk valg. Effekten af tærskelværdien er illustreret i
det følgende med eksempler på forskellige tærskelværdier. Efter vedtagelse
af en ensartet, fast tærskelværdi for, hvornår en lavning er dyb nok til få sit
eget opland, kan oplandsdannelsen foregå med en automatisk procedure.
Rent teknisk foregår beregningen i to trin. Først brændes søer og vandløb
ned i højdemodellen for sikre at disse respekteres ved oplandsdannelsen.
Dernæst fastsættes en tærskelværdi for lavningsdybden, de små lavninger
fyldes op, og oplandene til de resterende lavninger dannes.

Eksempler på effekt af forskellige tærskelværdier for eksklusion af
lavninger i terrænet
Eksempel fra oplandet til Arreskov Sø på Fyn på automatisk dannede oplande til søer uden afløb på basis af en højdemodel (HydroDTM_Rain), et
sø-tema og et vandløbs-tema, Højdemodellen er resamplet til 10 cm vertikal
nøjagtighed, idet den opgivne vertikale nøjagtighed på modellen er 6-10 cm:
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HydroDTM_Rain resamplet til 10 cm nøjagtighed
Alle lavninger medtaget (gule polygoner, eventuelle søer
lagt ovenpå)
Alle lavningsoplande (gule linjer)
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De dannede lavningsoplande respekterer landevejen, men de
små markveje kan ikke ses i højdemodellen.
Vandløbene er brændt ned i højdemodellen for at sikre, at der
dannes oplandsgrænser mellem tætliggende søer og vandløb,
se markeringen til højre.
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HydroDTM_Rain resamplet til 10 cm nøjagtighed
Lavninger dybere end 10 cm (blå polygoner, eventuelle
søer lagt ovenpå)
Lavningsoplande (blå linjer)

Lavninger mindre end 10 cm dybe er fyldt op i højdemodellen,
og der er foretaget en genberegning af oplandene til de resterende lavninger. Bemærk ændringen i søernes oplande.
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HydroDTM_Rain resamplet til 10 cm nøjagtighed
Lavninger dybere end 20 cm (lilla polygoner, eventuelle
søer lagt ovenpå)
Lavningsoplande (lilla linjer)

Når de små lavninger fyldes op bliver de resterende lavningsoplande inklusiv søernes oplande større og mere regulære i
afgrænsningen.
Der er stor forskel på effekten af opfyldningen af de små lavninger, oplandet til søer i midten er næsten konstant, mens
oplandet til søen til højre bliver meget større.
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HydroDTM_Rain resamplet til 10 cm nøjagtighed
Lavninger dybere end 100 cm (grønne polygoner, eventuelle søer lagt ovenpå)
Lavningsoplande (grønne linjer)






4 cm kort
FOT søer
FOT vandløb
Oplande til søer uden afløb

Samme beregning og udsnit som ovenstående, men vist på
baggrund af et 4 cm kort. Søoplandene er dannet efter opfyldning af alle lavninger med en dybde mindre end 100 cm.
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4 cm kort
FOT søer
FOT vandløb
Oplande til søer uden afløb

Samme beregning som ovenstående, men et større udsnit er
vist. Søoplandene er dannet efter opfyldning af alle lavninger
med en dybde mindre end 100 cm.
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Eksempel fra oplandet til Sneum Å i Vestjylland på automatisk dannede oplande til søer uden afløb på basis af en højdemodel, et sø-tema og et vandløbs-tema.
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4-cm kort
FOT højdekurver (0.5 m)

Området er meget fladt, der er kun 1m højdeforskel i kortudsnittet.
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FOT højdekurver (0.5 m)





HydroDTM_Rain resamplet til 10 cm nøjagtighed
Alle lavninger
Alle lavningsoplande

Området er meget fladt og der dannes særdeles mange, små
lavningsoplande
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HydroDTM_Rain resamplet til 10 cm nøjagtighed
Lavninger dybere end 10 cm



Lavningsoplande

Lavninger mindre end 10 cm’s dybde er fyldt op i højdemodellen, og der er foretaget en genberegning af oplandene til de
resterende lavninger. Bemærk ændringen i søernes oplande.
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HydroDTM_Rain resamplet til 10 cm nøjagtighed
Lavninger dybere end 20 cm
Lavningsoplande

Når de små lavninger fyldes op bliver de resterende lavningsoplande inklusiv søernes oplande større og mere regulære i
afgrænsningen.
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HydroDTM_Rain resamplet til 10 cm nøjagtighed
Lavninger dybere end 100cm
Lavningsoplande

Når de små lavninger fyldes op bliver de resterende lavningsoplande inklusiv søernes oplande større og mere regulære i
afgrænsningen.
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4 cm kort
FOT søer
FOT vandløb
Oplande til søer uden afløb

Samme beregning som ovenstående vist på baggrund af et 4
cm kort. Søoplandene er dannet efter opfyldning af alle lavninger med en dybde mindre end 100 cm.






4 cm kort
FOT søer
FOT vandløb
Oplande til søer uden afløb

Samme beregning som ovenstående, større udsnit. Søoplandene er dannet efter opfyldning af alle lavninger med en dybde mindre end 100 cm.
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Udlæg af en bufferzone i et antal meter omkring alle ikke-kortlagte
søer
Som et alternativ til en egentlig kortlægning af søoplande, der anvendes enten generelt eller blot for de mindre søer uden afløb, kan der udlægges en
bufferzone omkring søerne. Bufferzonebredden kan bestemmes på en række
forskellige måder. Her skal man forinden have gjort sig klart, om zonen skal
tjene som et surrogat-opland (model 2.1), eller om zonen forlods skal definere det areal, hvor der med en sandsynlighed er risiko for overfladisk afstrømning (model 2.2 og 2.3).
Ad. 2.1. Hvis bufferzonen skal agere surrogat-opland, kan zonebredden bestemmes ud fra en relation mellem oplandsareal og søareal dannet på
grundlag af data fra søer med et allerede kortlagt opland. Her estimeres så et
oplandsareal på baggrund af søens areal, og der dannes efterfølgende en
bufferzonen med et areal lig det estimerede oplandsareal. Rent praktisk vil
man formentlig skulle operere med en række diskrete klasser af bufferzone15

bredder for at kunne automatisere processen – alternativt skal der foretages
en særskilt beregning af hver sø. Fordelen ved metoden er, at den er relativt
simpel. Ulemperne er, at der forventes at være en stor usikkerhed på relationen mellem søareal og oplandsareal, samt at bufferzonen ikke repræsenterer
det faktiske opland.
Ad. 2.2. Hvis bufferzonen skal definere det areal, der eventuelt pålægges restriktioner, kan der enten udlægges en fast bredde eller en variabel bredde,
der afspejler den lokale risiko for, at fosfor kan transporteres til søen ved
overfladeprocesser. Angående en fast bufferzonebredde er der allerede i den
gældende lov om randzoner udlagt en 9 m randzone omkring alle søer, der
er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Fordelen ved en fast bredde er, at
metoden er simpel. Ulemperne er, at bufferzonen ikke repræsenterer det faktiske opland, og at en fast bredde på f.eks. 9 m både kan være en overbeskyttelse (hvis søen er placeret i et område med lav risiko for overfladisk tilførsel
af fosfor), eller en underbeskyttelse (hvis søen er placeret i et område med
høj risiko for overfladisk tilførsel af fosfor) (Kronvang et al., 2005). Nedenfor
er vist eksempler på udlægning af bufferzoner med faste bredder omkring
mindre søer uden afløb. Bufferzonerne er skåret med landskabselementer
som læhegn, veje mv., som er barrierer for overfladisk afstrømning (og fosfortransport).
Eksempel på genererede bufferzoner om søer uden afløb på basis af et søtema og et vej-tema:
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Bufferzoner
radius
10 m
50 m
100 m

4-cm kort
FOT søer
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Bufferzoner klippet med vejene
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Det ses at klipningen går galt ved 100 m bufferzonen nederst
til venstre fordi vejen ikke skærer hele zonen.
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Ad. 2.3. Bufferzoner med variable bredder udlagt efter risikoen for fosfortilførsel til søen er en metode, der i en teoretisk øvelse er afprøvet i oplandet til
Haderslev Dam (101 km2) og beskrevet i Kronvang et al. (2014). Her tages
udgangspunkt i den landsdækkende kortlægning med P-indekset for erosionsrisiko (Heckrath et al., 2009): randzoner i markblokke med en kortlagt lav
risiko for jorderosion tildeles en bredde på 2 m, randzoner i blokke med en
mellemhøj risiko for jorderosion tildeles en bredde på 6 m, mens randzonebredden i markblokke med en høj risiko for jorderosion beregnes med en
empirisk model udviklet på et stort, internationalt datasæt, hvor der tages
hensyn til lerprocenten og hældningen i den umiddelbare nærhed af recipienten. Bredderne af randzonerne i disse markblokke er typisk > 15 m. For
Haderslev Dam-oplandet var det samlede randzoneareal 20% mindre ved risikobaserede bredder sammenlignet med udlægning af randzoner med en
fast bredde på 10 m langs alle vandløb og søer. I praksis vil forskellen være
betydeligt større, da risikokortlægningen er foretaget med en konstant – og
høj - værdi for markernes fosfortal på 5 (fordi viden om denne parameters
værdi ikke var kendt for alle marker). Ved anvendelse af faktiske fosfortal
vil den beregnede risiko for tilførsel af fosfor til overfladevand med jorderosion i de fleste tilfælde falde. En udlægning af bufferzonen omkring søer
med denne metode kan foretages landsdækkende på det foreliggende kortgrundlag. Som nævnt er de anvendte fosfortal dog fiktive, ligesom den estimerede risiko for fosfortab kun er indikativ og behæftet med usikkerhed og
bør følges op af feltverifikation (Heckrath et al., 2009). Endelig gælder også
for denne metode, at bræmmen ikke afspejler det faktiske opland. Nedenfor
er vist eksempler på bufferzoner med variable bredder bestemt af risikoen
for fosfortilførsel.
Eksempel fra oplandet til Haderslev Dam i Sønderjylland på variabel randzone afhængig af erosions-risikoen fra den enkelte markblok:
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Indstilling fra DCE
Det anbefales, at der dannes topografiske oplande til søer med afløb efter metoden beskrevet i afsnittet ’Metode til dannelse af oplande til søer med afløb’.
For søer uden afløb findes der ikke nogen sikker metode, udover direkte
målinger, til bestemmelse af oplandet, der kan bidrage med dræn- og
grundvand til søen. En række metoder til bestemmelse af det areal omkring
den afløbsløse sø, hvorfra der kan forekomme overfladisk tilstrømning til
søen, er beskrevet. Alle metoder indeholder dog store usikkerheder og/eller
subjektive valg. I den gældende lov om randzoner er der allerede udlagt en
9 m randzone omkring alle søer omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.
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Bilag I
Overslagsmæssigt har 10 – 15 % af søerne et afløb. Det drejer sig overvejende om de større søer. For disse søer kan der defineres et afløbspunkt, og et
opland kan dannes automatisk på basis af en digital højdemodel. For de resterende søer kan der dannes et afløbspunkt defineret som skæringen mellem søens omkreds og det laveste punkt. Hvor tæt netværket af virtuelle
vandløb skal bestemmes ved at sætte en minimumsværdi for det areal, der
skal til for at danne et vandløb. Sådanne afløbspunkter kan dannes med en
automatisk procedure, der foretages på en digital højdemodel. Til disse afløbspunkter kan der automatisk dannes oplande. Det er således muligt at
automatisere alle procedurer, hvilket dels betyder, at opgaven tidsmæssigt
kan lade sig gøre, dels betyder, at oplandsdannelsen er ensartet.
Rent teknisk går oplandsdannelsen bedst, hvis der i stedet for et afløbspunkt
tages udgangspunkt i en transekt-linje på tværs af vandløbet. Årsagen er at
topografien omkring det virtuelle afløbspunkt i visse tilfælde kan være så
flad, at afløbspunktet ikke beskriver et veldefineret afløb. Transekt-linjerne
kan dannes automatisk ved først at lave en buffer om vandløbet for derefter
at skære søens omkreds med bufferen, sådan at den stump søbred, der ligger inde i vandløbsbufferzonen, kan identificeres og anvendes som transektlinje når oplandet skal genereres (se nedenstående figur).

Oplandsdannelsen kan automatiseres vha. ArcGIS’ ModelBuilder med anvendelse af to input: Et sø-lag og en digital højdemodel. Overordnet beskrevet skal der først dannes virtuelle vandløb, derefter skal transekt-linjen over
hver søs afløb findes, og til sidst dannes oplandene med udgangspunkt i
transekt-linjen.
I praksis bliver det nødvendigt at dele processen op i flere trin. Hvis de virtuelle vandløb er for grove er det ikke alle søer, som får defineret et afløb og
efterfølgende et opland. Omvendt hvis de virtuelle vandløb er for detaljerede, får nogle søer flere afløb og oplandsgenereringen bliver usikker. Så for at
sikre at hver sø får tildelt et og kun et virtuelt vandløb, så der kan defineres
et afløb, er det nødvendigt at arbejde med flere versioner af virtuelle vandløb i forskellig detaljeringsgrad. Hvor tæt netværket af virtuelle vandløb
skal være bestemmes ved forlods at sætte en minimumsværdi for det areal,
der skal til for at danne et vandløb.
20

Pga. GIS-programmets begrænsninger vil det være for voldsomt at køre processen for hele Danmark på én gang. I stedet må modellen sættes op som en
række iterationer over ca. 100 overordnede oplande, hver på størrelse ca.
med Bornholm.
Nedenunder vises de automatisk dannede oplande til fire søer i Sneum Å
systemet. Som det ses er oplandene deloplande af hinanden, så hvis man ønsker totaloplandet til søen længst nede i vandløbssystemet, må oplandene
lægges sammen.

Metoden kan splittes op i en række delprocedurer:









Højdemodellen skal samles i en landsdækkende mosaik,
overordnede oplande skal defineres,
de forskellige detaljeringsgrader af virtuelle vandløb skal defineres,
modellen skal sættes op og testes,
outputtet skal samles i landsdækkende lag,
søernes afstrømningsrækkefølge skal defineres
totaloplande til nedstrøms beliggende søer skal samles
der skal skrives dokumentation.
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