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Baggrund  

Etablering af vådområder kan anvendes som virkemiddel til at redu-
cere kvælstofudledningen til de kystnære områder. Imidlertid kan 
etableringen af vådområder også resultere i en midlertidig merud-
ledning af fosfor. I hovedparten af de kystnære vandområder er fos-
for det begrænsende næringsstof for primærproduktionen i forårspe-
rioden, hvorimod kvælstof er begrænsende i sommer og efterårsperi-
oden. Anlæg af vådområder kan derfor medføre en øget klorofylkon-
centration og lavere sigtdybde (højere Kd) om foråret som følge af 
øget fosfor tilførsel, hvorimod klorofylkoncentrationen i sommerpe-
rioden vil falde og sigtdybden stige, som resultat af reduceret kvæl-
stof tilførsel.  
Miljøstyrelsen (MST) har bedt DCE om at udvikle en metode, der kan 
benyttes til at vurdere effekter af ændrede næringsstof tilførsler (re-
duceret N tilførsel, øget P tilførsel) for klorofylkoncentrationen og 
sigtdybde (udtrykt ved Kd), som følge af anlæg af vådområder. Spe-
cifikt ønsker MST en metode der kan anvendes til at vurdere om ef-
fekterne af en midlertidig merudledning af fosfor vil blive kompense-
ret af den øgede reduktion i kvælstof, således, at der ikke sker forrin-
gelse af miljøtilstanden i det modtagende vandområde.  Miljøstyrel-
sen beder om, at metoden udvikles med udgangspunkt i to konkrete 
vandområder hhv. Vejle fjord (vandområde ID 123) og sydlige del af 
Limfjorden (Vandområde ID nr. 157), hvor etablering af vådområder 
forventes at føre til reduceret kvælstofudledning og merudledning af 
fosfor svarende til:  
 
Vandområde Vejle Fjord (Vandområde 123)  
o Potentiel merudledning af fosfor: 250 kg P/år  
o Kvælstofeffekt af vådområdeindsats: 44,5 tons N/år 
  
Vandområde Bjørnsholm Bugt, Riisgårde Bredning, Skive Fjord og 

   Lovns Bredning (Vandområde 157) 
o Potentiel merudledning af fosfor 850 kg P/år  
o Kvælstofeffekt af vådområdeindsats: 58,6 tons N/år 

  
 
Dette notat indeholder en beskrivelse af en mulig metode til at bereg-
ne effekter af ændrede næringsstoftilførsler (øget P tilførsel og redu-
ceret N tilførsel) forårsaget af etablering af vådområder i oplandet til 
hhv. vandområde 123 og 157. Metoden er optimeret til at kunne be-
regne effekter af vådområder på klorofylkoncentrationen og lys-
svækkelse (Kd) i vækstsæsonen og vil bl.a kunne bruges som grund-
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lag for en vurdering af en evt ændret dimensionering af vådområdet 
således at der kompenseres for P mer-udledningen. Da der udeluk-
kende fokuseres på klorofyl og Kd er der ikke taget højde for andre 
parametre, som kan påvirkes af en ændret næringsstoftilførsel forår-
saget af etablering af vådområder.  

 

Beregningsmetode  

For vandområderne 123 og 157 anvendes statistske modeller som be-
skriver sammenhængen mellem næringsstoftilførsler og en miljøin-
dikator (hhv. klorofylkoncentration og Kd). Modellerne, som er ud-
viklet efter samme principper som blev benyttet i forbindelse med 
vandplansarbejdet (Erichsen & Timmermann et al., 2017) er baseret 
på data fra NOVANA overvågningsstationer. Vandområde 123 er så-
ledes repræsenteret af NOVANA station nr. 4273 og vandområde 157 
er repræsenteret af stationerne 3727-1 og 3728-1. 
Anlæg af vådområder kan ifølge MST påvirke tilførsler af både kvæl-
stof (reducerede tilførsler) og fosfor (øgede tilførsler). Vi går i det føl-
gende ud fra, at de af MST angivne load-effekter pga anlæg er ligeligt 
fordelt over året. Det vil givetvis være muligt at forbedre effektvur-
deringerne af vådområderne ved at inkludere en evt. sæsonfordeling, 
men det kræver yderligere viden samt modeludvikling. I det følgen-
de regnes derfor med, at anlæg af vådområder ændrer den årlige til-
førsel af både N og P. De fleste vandområder påvirkes forskelligt af 
fosfor og kvælstoftilførsler idet fosfortilførsler ofte er styrende for in-
dikatorværdierne i forårsperioden, hvorimod kvælstoftilførsler er 
styrende i sommerperioden. For hvert vandområde og hver miljøin-
dikator findes derfor to modeller tilpasset hhv. forårs- og sommer-
månederne (gældende for hhv. måned 3-6 og måned 7-9). Modellerne 
anvendes til beregning af konverteringsmatricer, som viser ændrin-
gen af en miljøindikator (hhv. klorofylkoncentration og Kd i hhv. for-
års og sommer perioden), som funktion af ændring i årsmidler for til-
førslerne af hhv. fosfor og kvælstof i hvert vandområde. I tilfælde 
hvor der ikke har været en tilgængelig fosfor eller kvælstof model til 
de nævnte perioder er der benyttet metamodeller – enten for samme 
fjord-type eller med en model fra et område/station i samme vand-
område. Kombinationen af N og P reduktioner og fordelingen over 
tid er også tidligere undersøgt for Limfjorden (Markager et al., 2006).  
 
Den samlede effekt af ændringer i den årlige næringsstoftilførsel for 
miljøindikatorerne i ”vækstsæsonen” (måned 3-9) fremkommer ved 
beregning af et vægtet gennemsnit af resultaterne fra de to modeller, 
som vægtes med henholdsvis 4/7 og 3/7 i forhold til hele ”vækstpe-
rioden”. Kombinationen af de to modeller fremstilles i form af N/P 
konverteringsmatricer som beskriver ændringen i den gennemsnitli-
ge værdi af en miljøindikator som funktion af 2 variable hhv. æn-
dring i N tilførsel og ændring i P tilførsel.  
 



4 

Under antagelse af, at den estimerede effekt for hhv. forårs og som-
mer perioden er lige fordelt på de enkelte måneder kan der laves 
konverteringsmatricer for andre perioder ved at ændre vægtningen 
af bidraget fra hhv. forårs og sommerperioden. F.eks kan den samle-
de effekt i perioden maj til sept. beregnes ved at anvende vægtningen 
2/5 for forårsperioden og 3/5 for sommerperioden. Det skal dog po-
interes, at antagelsen om lige fordelt effekt ikke nødvendigvis er op-
fyldt og resultatet vil blive mere usikkert jo kortere tidsperiode der 
vælges.    
 
Ud over selve konverteringsmatricerne følger en vurdering af, hvor 
fosforfølsomt vandområdet er, og om der kan være negative konse-
kvenser, som ikke kan læses direkte ud af matricerne. Vurderingen er 
baseret på begrænsningsplots, som viser hvor stor en del af vækstsæ-
sonen, der potentielt er næringsstofbegrænset af hhv. fosfor eller 
kvælstof. Den potentielle næringsstofbegrænsning er angivet på en 
skala fra 0 til 1, hvor 0 er ingen begrænsning i næringsstoftilgænge-
ligheden mens 1 er ingen tilgængelige næringsstoffer i vandfasen og 
dermed potentielt fuld næringsstofbegrænsning. Den potentielle be-
grænsning er baseret på Monods vækstkinetik µ og er beregnet som 
1- µ eller 1 − [𝑆𝑆]

𝐾𝐾𝐾𝐾+[𝑆𝑆]
 , hvor Km er halvmætningskonstanten for fy-

toplanktons vækstrate ved substratkoncentrationen [S]. Der er an-
vendt data for perioden 1990-2012 til beregning af begrænsning. Km 
antages i begrænsningsberegningerne at være konstant og ikke af-
hængig af f.eks miljø og artssammensætning. Den beregnede potenti-
elle begrænsning skal derfor ses som en indikator for, hvilke måneder 
ændringer i tilførslen af næringsstoffer vil have størst effekt.  

 

 

Resultater  

Effekter i hhv. forårs og sommerperiode: 
De resulterende matricer som beskriver ændringen i en miljøindika-
tor (klorofylkoncentration og Kd i hhv. forårs og sommerperioden) 
som følge af ændringer i næringsstoftilførsler kan ses i figur 1 (vand-
område 157) og figur 2 (vandområde 123). Disse matricer kan efter 
videre behandling benyttes til at lave en samlet effektvurdering af an-
læg af vådområder.  
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Vandområde 157 (Skive fjord, st. 3727-1 og Lovns Bredning st. 3728) 
 
Station 3727-1, Skive fjord 

Kd måned 7-9 
Ændring i ton N-tilførsel 

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 
-0,0055 -0,0044 -0,0033 -0,0022 -0,0011 0 0,0011 

Kd måned 3-6 
Ændring i ton P tilførsel 

-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 
-0,0003 0 0,0003 0,0005 0,0008 0,001 0,0013 

              
Chl måned 7-9 

Ændring i ton N-tilførsel 
-100 -80 -60 -40 -20 0 20 

-0,44 -0,35 -0,26 -0,18 -0,09 0 0,09 
Chl måned 3-6* 

Ændring i ton P tilførsel 
-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

-0,03 0 0,03 0,06 0,08 0,11 0,14 
 

Station 3728-1, Lovns Bredning 
Kd måned 7-9* 

Ændring i ton N-tilførsel 
-100 -80 -60 -40 -20 0 20 

-0,0062 -0,0049 -0,0037 -0,0025 -0,0012 0 0,0012 
Kd måned 3-6 

Ændring i ton P tilførsel 
-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

-0,0006 0 0,0006 0,0013 0,0019 0,0026 0,0032 
              

Chl måned 7-9 
Ændring i ton N-tilførsel 

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 
-0,61 -0,49 -0,37 -0,24 -0,12 0 0,12 

Chl måned 3-6 
Ændring i ton P tilførsel 

-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 
-0,03 0 0,03 0,06 0,08 0,11 0,14 

 
*ikke lokal-specifik model 

 
Figur 1: Ændringer i klorofyl a koncentration (µg/L) og Kd (m-1) i hhv. forårs (måned 3-
6) og sommer (måned 7-9) perioden som følge af ændringer i de årlige kvælstof og fosfor-
tilførsler til vandområde 157. Vandområdet er repræsenteret ved to stationer i hhv. Skive 
fjord og Lovns Bredning 
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Vandområde 123 (Vejle fjord, st. nr. 4273) 
 

Kd måned 7-9* 
Ændring i ton N-tilførsel 

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 
-0,0077 -0,0061 -0,0046 -0,0031 -0,0015 0 0,0015 

Kd måned 3-6 
Ændring i ton P tilførsel 

-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 
-0,0001 0 0,0001 0,0003 0,0004 0,0005 0,0006 

              
Chl måned 7-9* 

Ændring i ton N-tilførsel 
-100 -80 -60 -40 -20 0 20 

-0,08 -0,064 -0,048 -0,032 -0,016 0 0,016 
Chl måned 3-6 

Ændring i ton P tilførsel 
-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

-0,017 0 0,017 0,034 0,0511 0,0681 0,0851 
*ikke lokal-specifik model 
 

Figur 2: Ændringer i klorofyl a koncentration (µg/L) og Kd (m-1) i hhv. forårs (måned 3-
6) og sommer (måned 7-9) perioden som følge af ændringer i de årlige kvælstof og fosfor-
tilførsler til vandområde 123. 

 
 
 
Af figur 1 og 2 kan man se, at ved de nuværende N og P tilførsler (Δ 
tilførsel=0) vil man ikke forvente nogen ændring i den nuværende 
gennemsnitlige miljøindikator (matrixværdi = 0). Ligeledes kan man 
se hvordan ændringer i årlige N og P tilførsler vil påvirke den gen-
nemsnitlige klorofylkoncentration og Kd i hhv. forårs og sommer pe-
rioden.  

 
 
Samlet effekt af vådområder i vækstsæsonen 

 
De resulterende N/P-konverteringsmatricer for vækstsæsonen (må-
ned 3-9) er angivet i figur 3 (vandområde 157) og figur 4 (vandområ-
de 123).  
 
I vandområde 157 er der lavet N/P konverteringsmatricer baseret på 
modeller og data for to moniteringsstationer. For stationen i Skive 
fjord (station 3727-1) er N/P konverteringsmatricerne for hhv. kloro-
fylkoncentrationen og lyssvækkelse (Kd) angivet i figur 3. 
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Figur 3: N/P konverteringsmatricer for hhv. Kd (øverst) og klorofylkoncentrationen (ne-
derst) gældende for moniteringsstation 3727-1 i Skive Fjord. Konverteringsmatricerne 
viser den forventede ændring i en miljøindikator i vækstsæsonen som følge af ændringer i 
årlige tilførsler af hhv. kvælstof (vandret) og fosfor (lodret). Den forventede ændring i kd 
(m-1) og klorofyl a koncentration (µg/L), som følge af de planlagte vådområder, er marke-
ret med grønt.  

 
 
 
Af matricerne i figur 3 kan man se, at ved de nuværende N og P til-
førsler (Δ tilførsel=0) vil man ikke forvente nogen ændring i den nu-
værende gennemsnitlige miljøindikator (matrixværdi = 0). Ligeledes 
kan man se hvordan forskellige kombinationer af N og P tilførsler vil 
påvirke den gennemsnitlige klorofylkoncentration og Kd i vækstsæ-
sonen. Den forventede effekt af et vådområde i oplandet til vandom-
råde 157 (Δ N tilførsel=- 59 tons/år og Δ P tilførsel +0.85 tons/år) vil 
ifølge modellerne medføre et fald i klorofylkoncentrationen på 0.04 
ug/L i Skive fjord. Hvis vådområdet ikke medførte merudledning af 
fosfor ville ændringen være -0.11 ug/L. Af matricen ses for eksempel, 
at fosformerudledningen på + 0.85 tons/år kan kompenseres ved at 
reducere kvælstofudledningen mellem 80 og 100 tons/år (den præci-
se reduktion er 95 tons/år), i stedet for 59 tons/år. 
  
For Kd kan en merudledning af fosfor på 0.85 tons/år kompenseres 
ved at der reduceres 84 tons N/år i stedet for 59 tons/år.  
 
For hverken klorofylkoncentrationen eller Kd vil der ifølge modeller-
ne være risiko for en forværring af tilstanden ved en merudledning af 
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fosfor på 0.85 tons/år såfremt vådområdet fjerner mere end ca. 40 
tons N/år.  
 

 
Figur 4: Begrænsningsplot gældende for moniteringsstation 3727-1 i Skive 
fjord. Fuldstændig næringsstofbegrænsning svarer til 1 (ingen tilgængelige 
næringsstoffer), mens ingen begrænsning svarer til 0 (ubegrænset tilgang til 
næringsstoffer). Venstre plot viser kvælstofbegrænsning hen over året mens 
højre viser fosforbegrænsning.  
 
For station 3728-1 ( Lovns bredning) er N/P konverteringsmatricerne 
for klorofyl og Kd afbilledet i figur 5. 
 

 
 

Figur 5: N/P konverteringsmatricer for hhv. Kd (øverst) og klorofylkoncentrationen(nederst) i vækstsæ-
sonen gældende for moniteringsstation 3728-1 i Lovns Bredning. Den omtrentlige forventede reduktion i 
kd og klorofyl a koncentration, som følge af de planlagte vådområder, er marleret med grønt.  
 

 



9 

Af matricerne i figur 3 kan man se, at ved den forventede ændring i 
tilførsler på hhv. +0.85 tons P/år og -59 tons N/år ikke opnås nogen 
ændringer i Kd, men en reduktion i klorofylkoncentration på ca. 0.09 
ug/L.  
 
Hvis vådområdet ikke medførte merudledning af fosfor ville kloro-
fylkoncentrationen reduceres -0.15 ug/L som følge af vådområdet. Af 
matricen ses, at fosformerudledningen på + 0.85 tons/år kan kom-
penseres ved at reducere kvælstofudledningen mellem 80 og 100 
tons/år (den præcise reduktion er 85 tons/år), i stedet for 59 tons/år. 
  
For Kd kan en merudledning af fosfor på 0.85 tons/år kompenseres 
ved at der reduceres 120 tons N/år i stedet for 59 tons/år.  
 
For især Kd vil der være en risiko for en forværring af tilstanden ved 
en mer-udledning af fosfor på 0.85 tons/år idet en samtidig redukti-
on i N kun marginalt vil forbedre Kd. Dvs, hvis vådområdet fjerner 
mindre N end antaget (men stadig har en merudledning af P) vil Kd 
blive forværret.  
 

 
Figur 6: Begrænsningsplot gældende for moniteringsstation 3728-1 i Lovns bredning. Fuld-
stændig næringsstofbegrænsning svarer til 1 (ingen tilgængelige næringsstoffer), mens ingen 
begrænsning svarer til 0 (ubegrænset tilgang til næringsstoffer). Venstre plot viser kvælstof-
begrænsning hen over året mens højre viser fosforbegrænsning.  

 
Lovns bredning ligner ikke overraskende, Skive fjord i sæsondyna-
mikken for næringsstofbegrænsning (Fig 6), og derfor er forventnin-
gen også, at den estimerede forskydning i N/P forholdet i nærings-
stoftilførslerne vil føre til en øget primærproduktion i for-
året/forsommeren, men en mindsket produktion i sensommeren på 
samme måde som i Skive fjord. Samlet set vil den gennemsnitlige ef-
fekt på klorofyl a koncentrationerne ifølge modellerne dog være stør-
re i Lovns bredning end i Skive fjord, mens lyssvækkelsen i praksis 
vil være uændret set henover hele vækstsæsonen, men med en for-
skydning i retning af en øget lyssvækkelse og klorofylkoncentration i 
forsommeren og mindsket ditto i sensommeren, som følge af vådom-
råderne.    
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N/P konverteringsmatricerne for hhv. klorofyl og Kd for Vejle fjord 
er vist i figur 3: 
 

  
  

Figur 7: N/P konverteringsmatricer for hhv. Kd og klorofylkoncentrationen i vækstsæsonen gældende 
for station 4273 i Vejle Fjord. Den omtrentlige forventede reduktion i kd og klorofyl a koncentration, 
som følge af de planlagte vådområder, er markeret med grønt.  

 
 
Den forventede effekt af vådområder i oplandet til Vejle fjord er en 
reduktion i N tilførsler på 45 tons N/år og en merudledning af fosfor 
på 0.25 tons P/år. Ifølge modellerne vil dette resultere i en reduktion 
i Kd på 0.0014 m-1 og i klorofylkoncentrationen på 0.003 ug/L. 
 
  
Hvis vådområdet ikke medførte merudledning af fosfor ville kloro-
fylændringen være -0.015 ug/L som følge af vådområdet. For kloro-
fyl kan en merudledning af fosfor på +0.25 tons/år kompenseres ved 
at reducere kvælstofudledningen med 80 tons N/år i stedet for 45 
tons N/år.  
 
 
For Kd kan en merudledning af fosfor på 0.25 tons/år kompenseres 
ved at der reduceres 48 tons N/år i stedet for 45 tons/år.  
 

For især klorofylkoncentrationen vil der være en risiko for en forvær-
ring af tilstanden ved en mer-udledning af fosfor på 0.25 tons/år idet 
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en samtidig reduktion i N på 45 tons/år kun marginalt vil forbedre 
den samlede klorofylkoncentration. Dvs, hvis vådområdet fjerner 
mindre N end antaget (men stadig har en merudledning af P) vil klo-
rofylkoncentrationen blive forværret. Det skal dog nævnes at en evt 
stigning i klorofyl koncentration som følge af fosfor merudledning 
pga vådområder er lille i forhold til den gennemsnitlige klorofyl kon-
centration i området. 
 

 
Figur 8: Begrænsningsplot gældende for moniteringsstation 4273 i Vejle fjord. Fuldstændig 
næringsstofbegrænsning svarer til 1 (ingen tilgængelige næringsstoffer), mens ingen be-
grænsning svarer til 0 (ubegrænset tilgang til næringsstoffer). Venstre plot viser kvælstofbe-
grænsning hen over året mens højre viser fosforbegrænsning.  

Vejle fjord er et relativt fosforfølsomt område og som det fremgår af 
begrænsningsplottene (Fig 6) vil ændringer i fosfortilførslen forment-
lig få betydning i det meste af vækstsæsonen. Det samme gælder dog 
for kvælstof. Når man kigger på koefficienterne for sammenhængene 
mellem N- og P-tilførsel og miljøindikatorer har fosfor dog en relativt 
stor effekt i Vejle fjord. Så blot en lille merudledning af fosfor vil for-
mentlig resultere i en relativt stor effekt på især klorofylkoncentratio-
nen. Hvis merudledningen af fosfor kommer op på godt 300 kg ekstra 
fosfor eller hvis kvælstofreduktionen kun bliver på 35 tons, vil effek-
ten af fjernet kvælstof ifølge modellen, være fuldstændig udlignet af 
den øgede fosforudledning.  

Derudover er den estimerede kvælstofeffekt behæftet med stor usik-
kerhed idet der er anvendt en meta-model for sommer perioden og 
da næringsstofbegrænsningsplot indikerer kombineret N og P be-
grænsning i sommerperioden. Effekten af fosfortilførsler til Vejle 
fjord er væsentligt bedre kvantificeret og dermed mere sikker. 

Samlet set vil der derfor være relativt stor risiko for, at de planlagte 
vådområder ikke vil få nogen effekt eller ligefrem vil forværre miljø-
tilstanden i Vejle fjord, ved de planlagte ændringer i tilførsel, når man 
tager højde for, at der både er modelusikkerheder forbundet med 
prædiktion af miljøeffekter og usikkerheder forbundet med prædikti-
on af næringsstofudledninger fra vådområder. Hvis den øgede fos-
forudledning kun er midlertidig forventes vådområder på sigt at re-
sultere i en lille miljøforbedring, både målt på vandets klarhed og 
klorofylindhold. 
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Konklusion 

Etablering af N/P konverteringsmatricer kan, sammen med be-
grænsningsplot benyttes til at vurdere effekter af ændrede N og P til-
førsler som følge af vådområder. Metoden er udviklet for miljøindi-
katorerne Kd og klorofyl i vækstsæsonen i vandområde 123 og 157, 
men kan i princippet udvides til andre parametre og andre vandom-
råder såfremt der findes anvendelige modeller. Metoden vil have 
størst sikkerhed såfremt N/P matricerne dækker hele vækstsæsonen 
og det vil også være biologisk relevant at vurdere miljøeffekter i hele 
vækstsæsonen. Med passende antagelser kan der opstilles N/P kon-
verteringsmatricer for andre perioder, men usikkerheden på effekt-
vurderingen vil øges jo mindre tidsperiode der udvælges. Metoden 
til at vurdere marine effekter af ændrede næringsstoftilførsler er ba-
seret på ændringer i årlige tilførsler og metoden kunne givetvis for-
bedres ved at inkludere en evt. sæsonvariation, hvilket dog kræver 
mere viden og yderligere modeludvikling.     
 
For de testede vandområder (nr. 123 og nr. 157) viser resultaterne, at 
der kan forventes en reduktion i både Kd og klorofyl ved anlæg af 
vådområder. I alle områderne vil effekten af en kvælstofreduktion 
være større, såfremt der ikke skete en samtidig merudledning af fos-
for. Konverteringsmatricerne for vækstsæsonen viser, at fosformer-
udledningen kan kompenseres ved en supplerende N reduktion på 
op til ca 60 tons/år (Kd i Lovns bredning).  I de undersøgte vandom-
råder vil der dog være effekter af fosforudledningen, som ikke frem-
går, når der alene kigges på gennemsnit over vækstsæsonen. En mer-
udledning af fosfor vil ifølge modellerne føre til højere klorofylkon-
centrationer og Kd-værdier i forårsperioden også selvom gennem-
snittet for hele vækstsæsonen falder. I sommerperioden er det pri-
mært N tilførslerne der er styrende og derfor forventes reduktioner i 
N tilførsler at medføre et større fald i f.eks den interkalibrerede kloro-
fylindikator end det fremgår af den gennemsnitlige klorofylkoncen-
tration i hele vækstperioden.  Selvom effekter af hhv. N og P udled-
ninger tilsyneladende er separeret i tid kan det dog ikke udelukkes at 
en øget primærproduktion i foråret (forårsaget af øget P udledning) 
via sedimentation og senere remineralisering vil påvirke klorofylkon-
centrationen i sommerperioden. Omvendt kan en øget primærpro-
duktion i foråret/forsommeren binde kvælstof, som så ikke er til-
gængeligt for produktion senere på sæsonen eller for områder længe-
re ude (yderfjorden/Bælthavet). 
 
Da den forventede merudledning af fosfor pga vådområder er mid-
lertidig hvorimod kvælstofreduktionen er permanent pga. denitrifi-
kation, så vil der over tid opstå en netto mere positiv miljøeffekt end 
resultaterne i dette notat indikerer. 
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