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Introduktion 

Formålet med dette notat fra DCE er at præsentere de officielle beregninger 
af kvælstoftilførslen, og dens udvikling gennem tid til Limfjorden. Notatet er 
udarbejdet, da der i foråret 2021 er gennemført en større korrektion bagud i 
tid af målte koncentrationer af total kvælstof.  Korrektionen af total kvælstof 
analyserne er udført, da analyselaboratoriet anvendte en UV-metode til op-
lukning af organisk kvælstof, som i parallel analyser har vist sig at undervur-
dere koncentrationen af organisk kvælstof i vandprøver, set i forhold til den 
godkendte autoklave metode (se Larsen m.fl., 2020, 2021a, b). Derfor er er 
kvælstoftilførslen til Limfjorden blevet opjusteret i perioden 2009-2015. Kvæl-
stoftilførslen til alle de danske kystvande opgøres hvert år af DCE på bag-
grund af målte data for vandføring og koncentrationer af total kvælstof ved 
en lang række såkaldte havbelastningsstationer (se Thodsen m.fl., 2021). For 
de umålte arealer til fjorden anvendes DK-QNP modellen (se Thodsen m.fl., 
2021).  
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De nyeste opgørelser for Limfjorden 

De nyeste opgørelser af vand- og total kvælstoftilførsel til Limfjorden er vist i 
figur 1 for perioden 1990-2019. Den gennemsnitlige vandafstrømning fra op-
landet til Limfjorden er på 2.613 mill. m3, svarende til en afstrømning på 344 
mm/år, i hele perioden 1990-2019. Som det kan ses af figur 1 er der dog tale 
om store år til år variationer, med størst vandafstrømning i 2015 og den mind-
ste i 1996. Vandafstrømningen var også høj i det seneste måleår 2019 (figur 1). 
Kvælstoftilførslen til Limfjorden fra vandløbene rundt om fjorden er i gen-
nemsnit for perioden 1990-2019 på ca. 13.849 tons N/år. Belastningen varierer 
meget fra år til år – meget lig variationen i vandafstrømningen, som transpor-
terer kvælstof fra de forskellige punktkilder og diffuse kilder (såvel dyrkede 
og udyrkede arealer) fra land og ud i fjorden (figur 1). Kvælstoftilførslen til 
Limfjorden var størst i 1994 og mindst i 1996. Kvælstoftilførslen var meget 
stor i 2019, hvilket skyldes en særlig situation med tørkeramte høstudbytter i 
det forudgående år (2018), og et meget vådt 2019 – hvor overskydende kvæl-
stof fra 2018 først udvaskes i foråret 2019. Et tilsvarende forhold er tidligere 
set efter den tørre periode i 1996-97, hvor der året efter (1998), er en stor nor-
maliseret kvælstoftilførsel til Limfjorden (figur 2).  

 

 

Figur 1: Årlig tilførsel af total 

kvælstof og vandtilførsel til Lim-

fjorden fra vandløb i perioden 

1990-2019. Årligt gennemsnit er 

indlagt med rød linie. 
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Før der gennemføres en analyse af udviklingstendenser i kvælstoftilførslen til 
fjorden, der kan henføres til antropogene påvirkninger, skal de beregnede 
kvælstoftilførsler bedst muligt korrigeres for år til år ændringer i klimaets ind-
flydelse (se Thodsen m.fl., 2021). Korrektionen sker i praksis ved at analysere 
på vandafstrømningens påvirkning af år til år variationer i kvælstoftilførslen 
(Larsen m.fl., 2020; Thodsen m.fl. 2021). Den således normaliserede kvælstof-
tilførsel til Limfjorden er vist i figur 2. Set over hele perioden 1990-2019 er der 
et tydeligt fald i den normaliserede årlige kvælstoftilførsel, som i perioden 
falder signifikant med -34 % (-39 %;-29 %;  95 % konfidensinterval). I den se-
neste 10 års periode er der derimod ikke sket et signifikant fald i den norma-
lisere kvælstoftilførsel, primært på grund af den store kvælstoftilførsel i 2019 
til Limfjorden. Udelades dette år er der i perioden 2010-2018 et signifikant fald 
i den normalisere kvælstoftilførsel til Limfjorden (-119 tons N pr. år).  

I oplandet til Limfjorden er der i visse områder helt særlige forhold i under-
jorden, som forsinker effekten af gennemførte tiltag på landbrugsjorden til 
reduktion af kvælstofudvaskningen. Denne forsinkelse i respons må antages 
at være en afgørende grund til at kvælstoftilførslen til Limfjorden er faldet 
mindre (34 %), end det tilsvarende gennemsnitlige fald for hele landet (45 %). 
Derfor må der alt andet lige i de kommende år forventes, at ske et yderligere 
fald i kvælstoftilførslen til fjorden.  

 

 

 

 

Figur 2: Udviklingen i den norma-

liserede årlige total kvælstoftilfør-

sel til Limfjorden i perioden 1990-

2019 
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Konklusion 

Kvælstoftilførslen til Limfjorden er faldet signifikant med 34 % i perioden 
1990-2019. I de seneste 10 år er der et svagt fortsat fald, dog med en meget stor 
stigning i året 2019. Det sidste års store afgivelse fra det generelle mønster kan 
forklares med de helt specielle forhold for tørkeramte udbytter i 2018 og deraf 
høj kvælstofudvaskning og –transport i perioden 2018-2019 og et helt lig-
nende mønster findes også sidst i 1990’erne. 
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