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Præsentation af ny forvaltningsmetode til P-
risikovurdering

• Princip for ny P-strategi 

- den samlede effekt af udtagningen/projektet er positiv 

- der vil altid være en N-reduktion 

- der er stadig synergigevinster 

- et muligt fosfortab er en midlertidig merudledning

• Strategien bygger på en NP-vekselkurs

• Strategien tilgodeser forholdene i kystvandoplandene

(miljømålene sætter rammen)

• Strategien skal bruges ved ansøgninger for vådområder, 

lavbund og klima-lavbund
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Sammenligning af ny og gammel strategi

P-afskæringskriteriet

• Baseret på belastningen fra land og 

fastsat til 1% af denne belastning

• ”Først-til-mølle” princip

• Et samlet regnskab hvor VP1 og VP2 

projekter indgår

Fosforrisikovurdering

• Baseret på følsomheden i den marine 

recipient

• Konkret vurdering af det enkelte projekt

• P-regnskabet digitaliseres

/ Miljøstyrelsen 4



Vekselkurs-princippet

• Følsomheden er bestemt ud fra modeller 

udviklet af DHI og DTU Aqua.

• Der benyttes kommende VP3 

kystvandoplande

• Jo højere værdien er, desto mere følsom er 

vandoplandet for udledning af fosfor

• Man ”veksler” kvælstof for fosfor, men ikke 

mere end 30% af kvælstofeffekten

• Fosforfrigivelsen forventes midlertidig, 

kvælstofeffekten skal ikke reduceres ved 

indsendelse af ansøgning
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Fosforvirkemidler til reduktion af fosforfrigivelsen

Med den nye strategi vil der ikke længere være behov for 

fosforafværge ned til 0 kg

Godkendte virkemidler:

• Høst af biomasse

• Dybdepløjning

• Fjernelse af topjord

• P-fældningsbassiner (med eller uden filter)

Kommende virkemiddel:

• Genslyngning/hævning af vandløbsbund mod 

brinkerosion – forventes Q1 2023
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Opdatering af P-regneark

• Opdateres på baggrund af nyeste viden

- Opdatering af formelgrundlaget

- Muligvis ny sø-formel til projekter med søer

- Der indbygges biomassehøst som mulig P-

afværge i regnearket

• Automatisering af en række beregninger 

(sandjord, nedbør, mv)

• Forventes klar til brug Q1 2023
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Forskningsprojekter til at forbedre viden om fosformobilisering ved udtagning

Igangværende forskningsprojekter i 14 projektområder (vådområder/lavbund):

• Aborg Minde – 3 års førmålinger, tre rapporter er udgivet

Formålet er mere viden om fosformobilisering i et pumpelag

• Pilotprojekter – førmålinger i 2 år, test af P-virkemidler

Formålet er at teste forskellige fosforvirkemidler før, under og efter etablering

• Vidensspor – Intensiv og ekstensiv overvågning

Formålet er ny viden om; fosforvirkemidler, biodiversitet, drivhusgasser, fosformobilisering , 

kvælstofeffekt, hydrologiske processer og klimasikring

Afsluttet:

• GrønVækst – overvågning af 32 projektområder

Formålet er overvågning af N og P-effekter i projektområder der er etableret
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Resultater af GrønVækst overvågning
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https://dce2.au.dk/pub/SR513.pdf
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Spørgsmål?
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