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Resume: 

Anvendelsen af empiriske og udviklingen 

af de mere komplekse dynamiske sømo-

deller beskrives. Mens de empiriske mo-

deller er særdeles let anvendelige i for-

valtningen af søer, stiller de dynamiske 

modeller større datakrav, men kan til 

gengæld udtale sig mere præcist og detal-

jeret om den fremtidige tilstand. 
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Forord 
Dette projekt beskriver anvendelsen af empiriske sømodeller i forvaltningen af søer 

samt opstilling og udviklingen af dynamiske sømodeller. 

 

Projektet har været fulgt af en følgegruppe bestående af Ivan Karottki (BLST), Kjeld 

Sandby Hansen (BLST) og Hans Henning Riber (BLST). Gruppen takkes for kon-

struktive kommentarer undervejs. 
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Resume 
Formålet med denne rapport har været at beskrive anvendelsesmulighederne for 

empiriske og dynamiske sømodeller, herunder deres svagheder og styrker, og give 

forslag til modeludviklingsprogrammer. Hovedvægten har været lagt på beskrivel-

sen og aftestningen af dynamiske sømodeller. 

 

Empiriske sømodeller, hvor enkelte variable som eksempelvis søers indhold af fos-

for og klorofyl a sammenstilles, har længe været anvendt i forvaltningen af søer. 

Formålet har ofte været at opstille handlingsplaner for specifikke søer med ønske 

om at forbedre vandkvaliteten. I forbindelse med udarbejdelsen af vandplanerne, 

hvor klorofyl a indholdet har været afgørende for krav om reduceret fosfortilførsel, 

har koblingen og de empiriske sammenhænge mellem leddene i effektkæden: fos-

fortilførsel – fosforkoncentration i søen – klorofyl a i søer spillet en meget central 

rolle. 

 

Styrken ved de empiriske modeller er, at de er simple at arbejde med og kan an-

vendes uden særlige forkundskaber, og samtidigt heller ikke nødvendigvis stiller 

særligt store krav til inputdata. Deres svaghed er, at disse modeller er generelle 

modeller og en grov forsimpling af et kompliceret økosystem i forhold til en given 

påvirkning. De empiriske modeller angiver gennemsnitlige værdier beregnet på 

baggrund af et større antal søer, og usikkerheden på beregningen af tilstanden i den 

enkelte sø vil derfor være betydelig, fordi den har indbygget en stor naturlig varia-

tion. 

 

Dynamiske og komplekse sømodeller stiller langt større datakrav end de empiriske 

modeller både hvad angår centrale fysiske, kemiske og biologiske variable. Til gen-

gæld giver de dynamiske modeller også væsentlige mere komplekse svar og er i 

stand til at beskrive hele eller dele af søernes økosystemer og dets processer. De 

dynamiske modeller udvikles og opstilles for individuelle søer og vil derfor være i 

stand til at give mere præcise og detaljerede forudsigelser end de empiriske model-

ler. 

 

I rapporten er opstillet og testet to forskellige modeltyper for to danske søer, hen-

holdsvis Ravn Sø, der repræsenterer den dybe, lagdelte søtype, og Engelsholm Sø, 

der repræsenterer den lavvandede søtype, hvor der er sket markante tilstand-

sændringer gennem årene. Begge søer er beliggende i Midtjylland. 

 

Resultaterne for de to testkørsler viser, at de dynamiske modeller er i stand til med 

ret stor nøjagtighed at beskrive de sæsonmæssige variationer i for eksempel fosfor- 

og klorofylindhold. Typisk rammer de beregnede årsmiddelværdier de observerede 

værdier med en margin på 10-20 %, hvilket er betydeligt bedre end sammenlignin-

gen med flere empiriske modeller. 

 

Styrken ved de dynamiske modeller er således deres væsentlige bedre forudsigelse 

af søers tilstand under en given ændring i fx næringsstoftilførsel eller klimaforan-

dring, samt deres evne til at give en sammenhængende beskrivelse af en lang række 
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kemiske og biologiske variable og de processer, der ligger bagved. Svagheden ved 

de dynamiske modeller er at der stilles betydelige krav til inputdata, samt at mo-

delopstilling og – kalibrering er tidsmæssigt ressourcekrævende 

 

Modeller vil også fremover spille en stor rolle i forvaltningen af søer, og der er et 

stort potentiale for en øget anvendelse. Men modeller kan dog ikke erstatte målin-

ger, og gode data er forudsætningen for opstilling af gode modeller. Kombineret 

brug af både empiriske og dynamiske modeller vil være en af vejene frem. 
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1 Baggrund og formål 
Modeller til beskrivelse af søers fremtidige tilstand har længe været anvendt både 

forskningsmæssigt, hvor formålet har været at klarlægge og forstå økologiske sam-

menhænge og forvaltningsmæssigt, hvor formålet ofte har været at opstille hand-

lingsplaner for specifikke søer med ønske om at forbedre vandkvaliteten. Eksem-

pler på hyppigt an-vendte belastnings-respons modeller er OECD-samarbejdet 

vedr. eutrofiering fra 1976, der angiver sammenhængen mellem fosforkoncentrati-

on og klorofylkoncentrationen i søer med forskellig eutrofigrad (Fig. 1.1). 

 

Figur 1.1 Sammenhæng mellem fosforkoncentration og klorofyl a indhold i søer. Baseret på 

60 tempererede søer med forskellig eutrofieringsgrad. De to stiplede linjer angiver 99 % sik-

kerhedsintervaller. Efter Vollenweider (1976).  

 

Helt overordnet anvendes oftest to typer af modeller:  

1) de simple, empiriske, der på baggrund af målte værdier opstiller og beregner 

sammenhænge mellem en enkelt responsvariabel (fx klorofyl a i søvandet) og en 

enkelt eller få drivende variable (fx fosforkoncentration i søvandet) - oftest beskre-

vet med simple matematiske udtryk, og  

2) de dynamiske og mere komplekse modeller, der beskriver hele eller dele af søer-

nes økosystem og dets processer. Mens empiriske modeller i princippet kan baseres 

på et sæt målinger af to variable, så stiller de dynamiske modeller væsentligt større 

krav til inddata, både hvad angår omfang som detaljeringsgrad. Kompleksiteten af 

de dynamiske modeller kan i sidste ende også afhænge af computerkapacitet, når et 
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større antal differentialligninger defineres og kombineres i utallige gennemregnin-

ger. 

 

I Danmark har det nylige arbejde med udarbejdelse af vandplaner efter Miljø-

målsloven (afsluttet 2010) understreget behovet for anvendelsen af modeller, især 

hvad angår indsatsbehovet for opfyldelse af lovens miljømålsætninger. Miljø-

målsloven gennemfører bl.a. betydelige dele af Vandrammedirektivet 

(2000/60/EF). I første planperiode er der generelt anvendt en simpel empirisk 

sømodel (Vollenweider) til at vurdere indsatsbehovet i de enkelte søer via sam-

menhænge mellem fosfortilførsel og fosforkoncentration i søen. Eftersom simple 

empiriske modeller er generelle modeller opstillet på baggrund af et større sæt af 

mere eller mindre sammenlignelige søer, vil der være betydelig variationer i, hvor 

godt disse modeller kan beskrive tilstanden i den enkelte sø. Nogle modeller, her-

under Vollenweidermodellen kan desuden være udviklet på baggrund af data fra 

udenlandske søer, som ikke nødvendigvis passer godt til danske forhold. 

 

I det videre vandplanarbejde og før anden planperiode starter, og nye vandplaner 

skal udarbejdes, vil der være behov for at vurdere, om de empiriske modeller kan 

forfines og give bedre empiriske sammenhænge ved fx at tage højde for flere for-

skellige søtyper. Der er også behov for at vurdere, hvordan der evt. kan kompense-

res for de naturlige år til år variationer, der ses i de fleste søer, og som betyder, at 

vurderinger af søtil-stand foretaget på baggrund af få eller enkelte års prøvetagnin-

ger i nogen udstrækning vil være tilfældig. I forhold til den fulde implementering af 

Vandrammedirektivet vil der i næste planperiode også være behov for at udvikle 

sammenhænge mellem næringsstofbelastning og alle de biologiske kvalitetsele-

menter, som skal anvendes i den økologiske klassificering af søer (planteplankton, 

undervandsplanter, fisk og bunddyr) – evt. via øget anvendelse af dynamiske mo-

deller. Endelig vil det også være relevant at vurdere søers responstid efter nedsat 

fosforbelastning, så der kan opstilles realistiske forventninger for målopfyldelse. 

 

Formålet med denne rapport er at beskrive anvendelsesmuligheder for nuværende 

empiriske og dynamiske sømodeller, herunder styrker og svagheder ved de to mo-

deltyper. Desuden er formålet at give forslag til modeludviklingsprogrammer, hvor-

igennem modelanvendelse og pålidelighed kan optimeres og evt. differentieres i 

forhold til datatilgængelighed og ressourceforbrug. Hovedvægten er lagt på de dy-

namiske modeller, hvor der opstilles og testes modeller for henholdsvis en dyb og 

en lavvandet sø. Rapporten har et administrativt og anvendelsesorienteret sigte og 

skulle gerne bidrage til at give et mere klart billede af, hvilke input og output der 

kan forventes ved anvendelsen af de forskellige modeltyper. Det er også rapportens 

formål at give forslag til, i hvilken retning modelarbejdet i forbindelse med bereg-

ninger af søers tilstand fremover vil og bør udvikle sig. 
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2 Empiriske sømodeller 
Empiriske sømodeller har været anvendt gennem mange år, hvor de mest centrale 

har været beskrivelse af søernes indhold af fosfor på baggrund af tilførslen af fosfor 

(Dillon & Rigler, 1974; Vollenweider, 1976) samt beskrivelsen af sammenhænge 

mellem fosforindhold og en række biologiske variable, herunder klorofyl a (Jensen 

et al., 1997; Jeppesen et al., 1997). Disse sammenhænge har været afgørende for at 

kunne beregne et kritisk belastningsniveau i forhold til eutrofieringen.  

 

I Danmark startede anvendelsen af empiriske modeller tilbage i slutningen af 

1970’er-ne (Brøgger & Heintzelmann, 1979; ”Simple stofbalance- og eutrofierings-

modellers anvendelse i recipientplanlægning”), men blev især udviklet i forbindelse 

med NPo-forsk-ningsprogrammet (Kristensen et al., 1990; ”Eutrofieringsmodeller 

for søer”), hvor der blev etableret en række empirisk baserede simple sømodeller 

mellem næringsstoftilførsel, næringsstofkoncentration i søer og den økologiske re-

spons (sigtdybde, planktonmængde, undervandplanters udbredelse, mm.). Model-

lerne er løbende blevet blev opdateret og flere data koblet på, som bl.a. beskrevet 

detaljeret i Jensen et al. (1997) eller mere specifik i forhold til vandplanerne (Søn-

dergaard et al., 2009). Empiriske sammenhænge er også udviklet mellem kvælstof-

tilførsel og kvælstoftilbageholdelse i søer, sammenhænge, der blandt andet har væ-

ret anvendt i forbindelse med etablering af VMPII-vådområder til beregning af 

kvælstoftilbageholdelsespotentiale (Jensen et al., 1997).  

 

På det seneste har simple empiriske modeller spillet en central rolle i udarbejdelsen 

af vandplanerne. Blandt de mest anvendte har været koblingen mellem leddene i 

effektkæden: P-tilførsel ↔ P-koncentration i søen ↔ klorofyl a. Det er også denne 

sammenkædning, der ligger bag udarbejdelsen af de nuværende vandplaner, hvor 

de udmeldte krav til et maksimalt klorofylindhold for at opnå mindst god økologisk 

tilstand i søerne – der indtil videre er det eneste anvendte kriterium – er tilbage-

regnet til krav om eventuel reduktion i fosfortilførslen fra søens opland. Yderligere 

har det også undervejs i denne effektkæde været nødvendigt at lave omregninger 

mellem årsmiddel- og sommermiddelkoncentrationer, fordi Vollenweidermodellen, 

der har været anvendt til at beregne søkoncentration på baggrund af indløbskon-

centration, beregner årsmiddelkoncentrationer af fosfor, mens klorofylkravet fast-

sat i forhold til Vandrammedirektivet er baseret på sommermiddelværdier. 

2.1 Metoder og datakrav 
Datakravet til opstilling af empiriske modeller kan som udgangspunkt være beske-

dent, men jo større databaggrund desto mere sikkert kan der opstilles sammen-

hænge, evt. også for mere specifikke søtyper. Flere typer af data giver også mulig-

hed for at inddrage flere forklarende variable i fx multiple regressioner. Det er dog 

samtidigt vigtig at understrege, at der selv ved et stort og godt datamateriale sta-

digvæk vil være store variationer i empiriske sammenhænge. Et eksempel er sam-

menhænge mellem søers fosforindhold og indhold af klorofyl a (Søndergaard et al., 

2010), hvor klorofylindholdet ved et givent fosforindhold varierer betydeligt. Ved et 

fosforindhold på fx 100 g P/l varierer klorofylindholdet således typisk mellem 10 
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og 70 g/l i både lavvandede og dybe danske søer. Årsagen til denne variation er, at 

selvom der er en klar sammenhæng mellem fosfor- og klorofylindhold, så afhænger 

indholdet af klorofyl også af en række andre faktorer, såsom andre næringsstoffer 

(kvælstof, silicium, mm.), påvirkningen fra filtratorer (dyreplankton, muslinger, 

mm.), fiskesammensætningen og morfologiske forhold. Dette kan til dels løses ved 

at opstille multiple regressioner for flere forskellige søtyper, men det gør det så ef-

terfølgende også mere komplekst at anvende modellerne, fordi flere eller mange 

faktorer kommer i spil, eksempelvis både fosfor- og kvælstoftilførsel. 

 

Modelopsætning 

Kravene til inputdata for de empiriske data varierer i forhold til analyseformål og 

datatilgængelighed. Typisk anvendes sommermiddelværdier for at beskrive forhol-

dene i vækstperioden. Sommermiddelværdier vil i sig selv dække over en ofte bety-

delig sæsonmæssig variation, og det betyder, at jo færre målinger, der indgår i 

sommergennemsnittet, desto mere usikkert vil middelværdien kunne fastsættes.  

 

Hvis der er krav om analyser på flere søtyper, så kan det endvidere være nødven-

digt med oplysninger om vanddybde, alkalinitet, farvetal og salinitet. Ofte vil for-

skellige søtyper vise forskellig respons, og derfor vil empiriske analyser på tværs af 

forskellige søtyper alt andet lige betyde større usikkerhed på beregningerne. 

 

Input data 

Input data vil således som minimum omfatte krav om: 

responsvariabel (fx fosforkoncentration, klorofylkoncentration, sigtdybde) og 

drivende variabel (fx fosforkoncentration, vanddybde, vandets opholdstid). 

I regressionsanalysen ses responsvariablen som en funktion af den drivende varia-

bel eller evt. flere drivende variable i en multipel analyse. Funktionen mellem re-

sponsvariabel og drivende variable kan være mangeartede, fra simple lineære 

sammenhænge til forskellige polynomier og ikke lineære sammenhænge. Regressi-

onsanalyser gennemføres evt. på logaritmetransformede data for at sikre normal-

fordeling.  

 

Output data 

Output data vil typisk bestå i: værdier af responsvariable ved forskellige værdier af 

de involverede drivende variable. 

 

Ved analyserne udregnes ofte den statistiske sandsynlighed for signifikante sam-

menhænge, korrelationskoefficienter (r2-værdier) og ligninger for sammenhængen 

opstilles, evt. med beskrivelse af sikkerhedsintervaller. 

2.2 Styrker og begrænsninger ved empiriske modeller 
Den store fordel ved empiriske analyser er, at de er simple at arbejde med og kan 

anvendes af alle uden særlige modelmæssige kundskaber og uden indkøb eller op-

stilling af avancerede modeller. Modellerne bygger på simple og gennemskuelige 

sammenhænge baseret på faktiske målinger, som er lette for alle at forholde sig til.  

Samtidigt stiller de ikke nødvendigvis særligt store krav til inputdata. De empiriske 
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modellers store udbredelse og anvendelse gennem mange år, også i den danske sø-

forvaltning, understreger disse forhold. 

 

Det er dog samtidigt vigtigt at understrege, at empiriske modeller er generelle mo-

deller udviklet på baggrund af en samstilling af data fra et større antal søer. Empi-

riske modellers forudsigelser på specifikke søer vil derfor indeholde den variation, 

der findes i det datasæt, modellen oprindeligt er baseret på. Empiriske modeller er 

også en grov forsimpling af søernes respons som et kompliceret økosystem i for-

hold til en given påvirkning. I modeller, der fx beskriver sammenhænge mellem 

fosfortilførsel og fosforkoncentration, opfattes søerne typisk som totalopblandede 

beholdere, der modtager en ekstern tilledning, og i hvilke der sker et tab. Tilsva-

rende opererer modellerne med en entydig og umiddelbar biologisk respons (fx 

klorofylmængden) på næringsstofmængden i søerne og dermed på næringsstof-

tilførslen til søerne. Dette behøver heller ikke at være tilfældet i den virkelige ver-

den. 

 

En anden væsentlig svaghed og begrænsning ved de empiriske modeller til beskri-

velse af sammenhænge mellem fosfortilførsel og fosforkoncentration i en sø er end-

videre, at de som udgangspunkt er beskrevet for søer i ligevægt. Disse modeller kan 

altså i princippet ikke bruges for den situation, som stadigvæk er gældende for 

mange danske søer, nemlig at sedimentet efter en reduktion i den eksterne fosfor-

belastning nu er i gang med at indstille sig til nye indløbskoncentrationer. Tilsva-

rende kan de eksisterende empiriske modeller ikke eftervise tilstandsskift (regime 

skift) i søer, fx skift fra en uklar til en klarvandet tilstand som følge af en biomani-

pulation, da de empiriske modeller udelukkende baseres på data på den eksterne 

fosforbelastning og ikke inkluderer en beskrivelse af skiftende processer/balancer 

internt i søerne. 

 

Endelig er et generelt problem for mange af de empiriske modeller, at de typisk be-

skriver perioder som gennemsnit (typisk års- eller sommergennemsnit), selvom der 

i søerne sæsonmæssigt kan være store og betydningsfulde variationer betinget af 

den biologiske udvikling. Dette gælder fx for modeller af Vollenweidertypen, der re-

laterer en given årlig fosforbelastning (indløbskoncentration) til en given gennem-

snitlig søkoncentration på baggrund af forskelle i vandets opholdstid. Både for 

kvælstofs og fosfors vedkommende er der dog også udviklet simple modeller, der 

blandt andet på baggrund af temperaturen beskriver den sæsonmæssige dynamik 

(Jensen et al., 1995; Windolf et al., 1996; Jensen et al., 2006).  

 

I det følgende beskrives kort to eksempler på empiriske sammenhænge, der har 

haft en central rolle i udarbejdelsen af de danske vandplaner, nemlig sammenhæn-

gen mellem indløbskoncentration og søkoncentration af fosfor og sammenhængen 

mellem fosforkoncentrationen i søen og indholdet af klorofyl a. 

2.3 Sammenhænge mellem fosfortilførsel og fosforkon-
centration i søer 

Der er gennem årene etableret en række forskellige sammenhænge mellem fosfor-

tilførsel og fosforkoncentration i søer. En nyere international oversigtsartikel over 
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anvendel-sen af empiriske modeller til beregning af fosfortilbageholdelse er givet i 

Brett og Benjamin (2008). Heri konkluderes blandt andet, at søkoncentrationen af 

fosfor er korrelleret moderat stærkt til indløbskoncentrationen af fosfor, og at til-

bageholdelsen af fosfor i søen korrellerer inverst til den hydrauliske opholdstid, 

men ikke væsentlig til hverken middeldybden eller søens trofiske tilstand. En nyere 

empirisk model præsenteret af Brett og Benjamin (2008) er ligeledes taget med i 

afsnittet om de dynamiske modeller for at kunne sammenligne en række empiriske 

og dynamiske modeller (afsnit 3.4). 

 

De danske empiriske modeller for sammenhænge mellem fosfortilførsel og fosfor-

koncentration i søer har primært taget udgangspunkt i NPo-rapporten (Kristensen 

et al., 1990). I denne rapport blev det konkluderet, at der var 4 modeller, som viste 

sig at være bedre end 17 andre og desuden at der ikke var en klar tendens til, at én 

af de 4 modeller beskrev søkoncentrationen i det samlede materiale bedre end de 3 

øvrige modeller. I rapporten blev det desuden anført, at der ikke blev opnået et 

markant bedre resultat ved en kombineret model, hvor der blev taget højde for for-

skelle i søernes dybde og vandets opholdstid, men dog således at nogle modeller var 

bedst i de dybe søer og andre i de mere lavvandede søer.  Flere af disse empiriske 

modeltyper er til sammenligning taget med i afsnittet om de dynamiske modeller 

(afsnit 3.4). 

 

Modellen, der er blevet anvendt ved udarbejdelsen af vandplanerne, er Vollenwei-

der (1976), der har været bredt anvendt og citeret overalt i verden (Brett og Benja-

min, 2008):   

 

 

 

Hvor: 

TPlake  er den årsgennemsnitlige totalfosfor (TP) koncentration i søvandet (mg P 

/l), 

TPinlet  er den årsgennemsnitlige og volumenvægtede indløbskoncentration af TP 

(mg P/l) 

Tw er opholdstiden (år). 

 

Kravet til inputdata for denne modeltype, er altså begrænset til to variable.  Data, 

der giver en god beskrivelse af den volumen-vægtede og årsgennemsnitlige ind-

løbskoncentration af TP til søen kan til gengæld svære at opnå. Som det også frem-

går af sammenhængen mellem observerede og modelberegnede koncentrationer, er 

det dog også en sammenhæng med betydelig variationer (Fig. 2.1). Medianen på 

den procentvise afvigelse fra den observerede koncentration var på 33 %. 

 

Tw

TP
TP inlet

lake 
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Figur 2.1 Sammenhænge mellem observeret søkoncentration af totalfosfor og modelbereg-

net koncentration på baggrund af Vollenweider (1976). Fra Kristensen et al. (1990). 

2.4 Sammenhænge mellem fosforindhold og klorofyl a 
Det andet eksempel på empiriske sammenhænge, som ligeledes har været meget 

anvendt – også ved vandplanarbejdet – er sammenhængen mellem fosforkoncen-

tration og indhold af klorofyl a i søen.  

 

Som det fremgår af Fig. 2.2, der sammenstiller koncentrationer af fosfor og klorofyl 

i tre almindelige søtyper, er der klare sammenhænge mellem indhold af klorofyl a 

og både totalfosfor og totalkvælstof. Forklaringsværdien er højere for totalfosfor 

end for totalkvælstof og indikerer, at fosfor hyppigst vil være begrænsende for fy-

toplanktonmængden. I den multiple regression, hvor både totalfosfor og totalkvæl-

stof indgår, øges forklaringsværdien kun beskedent i forhold til kun at anvende to-

talfosfor som drivende variabel. 
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Figur 2.2 Sammenhænge mellem klorofyl a og indholdet af totalfosfor samt totalkvælstof 

(sommergennemsnit). Søtypeinddelingen er den samme som anvendt i EU-

interkalibreringen. I højre kolonne er vist regressioner mellem klorofyl a og TP, TN og en 

multiple regression, hvor både TP og TN indgår som drivende variable. N er antallet af søår 

for hver af de tre viste typer. 

2.5 Oplæg til modeludviklingsprogram   
Fremtidig anvendelse i forhold til udarbejdelsen af vandplaner 

De empiriske modeller har gennem mange år vist deres store praktiske anvendelig-

hed, og det er vores vurdering, at de i den ene eller anden sammenhæng også vil 

spille en vigtig rolle i fremtiden. I et kommende udviklingsarbejde omkring anven-

delsen af empiriske modeller kan man med fordel udnytte de eksisterende over-

vågningsdata og det noget større datasæt, der efterhånden er indsamlet i overvåg-

ningssammenhæng. Rettet specifikt mod næste generation af vandplanter er der 

flere områder, som med fordel kunne testes og udvikles. Dette gælder: 

  

a) Ny belastningrespons model for fosforbelastning og søkoncentration af fosfor 

for specifikke søtyper, fx lavvandede, dybe, etc. Dette kan evt. forbedre forkla-

ringsværdien mellem indløbskoncentration og søkoncentration. 

 

b) Udvikling af empiriske modeller for de forskellige biologiske kvalitetselementer 

(metrics) jf. Vandrammedirektivet.  
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B) Alkalinitet < 1 meq/l (n=265):
Logchl = - 0,57 + 1,07 * logTP, r2=0,61
Logchl = 1,32 + 1,37 * logTN, r2 =0,47
Logchl = -0,11 + 0,81 * logTP + 0,55 * logTN, r22=0,65

C) Middeldybde < 3 m, alkalinitet > 1 meq/l (n=609):
Logchl = -0,39 + 0,99 * logTP, r2=0,47
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Logchl = 0,02 + 0,75 * logTP + 0,51 * logTN, r2=0,51
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c) Test af modellers evne til at beskrive den interne fosforbelastnings betydning for 

indsvingningsperioden. 

d) Opsætning af flere forskellige empiriske modeltyper og mere automatiserede 

beregninger af empiriske sammenhænge. 

e) Opsætning af empiriske sammenhænge mellem kvælstofbelastning og økologisk 

tilstand i søer. 

 

Ad a) I forhold til belastnings-respons modeller er der kommet væsentligt flere og 

nyere data til siden NPo-rapporten fra 1990. Muligheden vil dog stadigvæk 

være hæmmet af, at søer med gode massebalancer og samhørende målinger 

mellem indløbskoncentration og søkoncentration er forholdsvis begrænset. 

Samtidigt er det også nødvendigt, at modelsammenhængen baseres på data 

fra søer i ligevægt, dvs. søer, hvor den eksterne fosfortilførsel har været mere 

eller mindre uændret gennem en årrække. Desuden bør der så vidt muligt 

indgå et forholdsvis stort antal søer, der er nær målopfyldelse, så disse indgår 

med tilstrækkelig vægt ved modelopstillingen.  

 

Ad b) Overalt i Europa arbejdes der i disse år målrettet mod at definere, hvordan 

forskellige metrics inden for de fire biologisk kvalitetselementer: under-

vandsplanter, fytoplankton, fisk og bunddyr kan anvendes i Vandrammedi-

rektivets implementering. Når der inden for kort tid fastsættes, hvilke me-

trics der skal anvendes, og hvordan de defineres i forhold til den økologiske 

klassificering, vil det være oplagt at arbejde med empiriske sammenhænge på 

baggrund af eksisterende data. Det er dog vigtigt, at de enkelte kvalitetsele-

menter vurderes uafhængigt af hinanden - fx af de udmeldte klorofylgrænser, 

så man undgår bare at lave en ”oversættelse” fra en metrics til en anden med 

de usikkerheder, det indebærer. De eksisterende bunddyrsdata vil formentlig 

ikke være tilstrækkelige baggrundsdata. 

 

Ad c) Hvad angår søers indsvingningstid efter en belastningsreduktion, er der også 

mulighed for at udnytte eksisterende data, men det er dog et område, som de 

empiriske modeller har vanskeligt ved at håndtere, blandt andet fordi der 

stadigvæk mangler klare og entydige sammenhænge mellem sedimentets fos-

forindhold (og typer af fosfor) og sedimentets potentielle frigivelse af fosfor. 

Endvidere er der ikke mange søer, hvor der er en god historisk beskrivelse af 

fosfortilførslen, og det gør det vanskeligere at opstille modeller. Søers 

indsvingningsperiode har dog overordnet været vurderet ud fra en analyse af 

35 internationale søer, hvortil der er sket en belastningsreduktion (Jeppesen 

et al., 2005). Konklusionen på denne analyse var, at der typisk går 10-15 år, 

før en sø er kommet i ligevægt med en ny mindsket ekstern belastning. Så 

hvis man ikke kan komme det nærmere på anden vis, er det en mulig tom-

melfingerregel. Der er dog også søer, hvor der går væsentligt længere tid – et 

dansk eksempel er her Søbygård Sø, som nu i snart 30 år har været underlagt 

en betydelig intern fosforbelastning (Søndergaard, 2007 + upub. data).   

 

Ad d) Udviklingen af nye alternative og anvendelse af automatiserede empiriske 

modeludviklings-værktøjer er en mulighed, som især kan nyde godt af store 
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datasæt. Modeludviklingen kan fx baseres på genetiske optimeringsalgorit-

mer, som angivet i Schmidt og Lipson (2009). Der kunne eksempelvis tages 

udgangspunkt i denne type værktøj og teste det på de mest almindelige søty-

per og vurdere anvendeligheden i forhold til de kemiske og biologiske kvali-

tetselementer, der vil blive stillet krav til i vandplanarbejdet og Vandramme-

direktivet. Et enkelt eksempel på anvendelse af denne type software er illu-

streret i Fig. 2.3, hvor det desuden fremgår, hvorledes en empirisk kvantifice-

ring af klorofylkoncentrationen på baggrund af flere variable kan forbedres 

væsentligt i forhold til kun at anvende fosfor som drivende variabel. Relatio-

nerne, der på denne måde opstilles kan samtidig blive mere komplekse og 

dermed også mindre gennemskuelige, som det fremgår af de indsatte lignin-

ger i figuren, hvor TP eksempelvis opløftes i en potens af TN. 

 

Ad e) Fokus i denne rapport er fosfor, men kvælstof spiller også en vigtig rolle for 

søernes tilstand. I den sammenhæng er det vigtigt også fremover at arbejde 

med modeller for kvælstof og de effekter kvælstof har på vandkvalitet og øko-

logiske sammenhænge i søer. 
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Figur 2.3 Empirisk sammenhæng mellem fosfor og klorofyl i søvand, som anvendt i vand-

planer (A og C), samt ny empirisk sammenhænge mellem klorofyl, fosfor og kvælstof (be-

skrevet som sommermiddel-værdier) på baggrund af Schmidt og Lipson (2009) (B og D). 

 

A: log chl a = 2,52 + 0,95 x log TP (Søndergaard et al. (2010) 

B: Chl a = TPTN + 68, 32 x TP /(0,12 + TPTN) 

C: log chl a = 2,41 + 0,94 x log TP (Søndergaard et al., 2010) 

D: chl a = 203, 4   – exp (0, 46 + TN) – 12, 57 
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3 Dynamiske sømodeller 
Dynamiske sømodeller er som nævnt ret komplicerede matematiske beskrivelser af 

hele eller dele af søernes økosystem, hvor der ofte stilles ret detaljerede krav dels til 

de drivende variable (vand- og stoftilførsel, klima osv.) og dels til system-

beskrivelserne (fx sømorfometri eller vandløbsprofiler) og vandkvalitetsdata (fx ilt, 

næringssalte, fytoplankton biomasse og zooplankton biomasse). I Danmark har der 

gennem mange år været en tradition for udvikling og brug af dynamiske sømodeller 

år. Eksempler er fx Glumsø-modellen (Jørgensen, 1976) og økologi-modulerne 

(Ecolab) i MIKE-modeller-ne (DHI, 2010), og senest i anvendelse af DYRESM-

CAEDYM modellen (Trolle et al., 2008; Trolle et al., 2010). 

 

Dynamiske modeller stiller således væsentligt større krav til input data og deres de-

taljeringsgrad end de empiriske modeller, men dynamiske modeller kan til gengæld 

også oftest give svar på en længere række spørgsmål vedrørende søøkosystemets 

forventede udvikling, som eksempelvis respons på nedsat fosfortilførsel på flere 

forskellige kvalitetselementer (herunder fx effekter på næringssalt-niveauer, fyto-

plankton og zooplankton). Ligningsnetværket bag de dynamiske modeller er i prak-

sis også en vis forsimplet beskrivelse af naturen sat på matematiske formler, og det 

sætter sine begrænsninger. Som regel arbejdes der mere med funktionelle grupper 

(fx nogle få typer af fisk eller plankton) frem for specifikke arter. 

 

I denne rapport er der opstillet og testet to forskellige dynamiske modeltyper for to 

danske søer, henholdsvis Ravn Sø, der repræsenterer den dybe, lagdelte søtype, 

samt Engelsholm Sø, der repræsenterer den lavvandede søtype, og hvor der er sket 

markante tilstandsændringer gennem årene. Begge søer har gennem mange år væ-

ret blandt de intensivt undersøgte søer i Overvågningsgprogrammet, og der forelig-

ger derfor et godt og velfunderet datamateriale at arbejde med, herunder også kva-

litetselementer (bl.a. fytoplankton og vandplanter), som skal anvendes ved imple-

menteringen af Vandrammedirektivet. En oversigt over morfometriske og vandke-

miske forhold er vist i tabel 3.1. For begge søer er resultaterne opnået via de dyna-

miske modeller sammenlignet med beregninger via mere simple empiriske model-

ler. 

 

Sø Areal 

km2 

Middeldybde

m 

Middelklorofyl a 

(sommer) g/l 

Kvalitets-

klasse 

Ravn Sø 1,8 15 10 God 

Engelsholm 

S

0,44 2,4 45 Moderat 

Tabel 3.1 Oversigt over morfologiske forhold, klorofylindhold og kvalitetsklasse (ifølge data 

i vandplaner, som er sendt i høring) i Ravn Sø og Engelsholm Sø. 
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Figur 3.1 Konceptuelt diagram over økosystem-beskrivelsen i IPH-TRIM3D-PCLake 

(øverst) og DYRESM-CAEDYM (nederst) modellerne. 
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De to modeltyper tager udgangspunkt i DYRESM-CAEDYM (e.g. Trolle et al., 

2008) samt IPH-TRIM3D-PCLake (Fragoso et al., 2009) modellerne, som repræ-

senterer nogle af de mest komplekse og veldokumenterede dynamiske modeller 

(Mooij et al., 2010), der findes i dag (Fig. 3.1). Begge modeller udmærker sig ved, at 

de er fleksible i forhold til den kompleksitet, der ønskes modelleret, og modellerne 

kan herved tilpasses flere forskellige søtyper (inkl. dybe, lavvandede, oligotrofe og 

eutrofe søer). For eksempel skal søens fysiske karakteristika samt antallet af fy-

toplankton og zooplanktongrupper, som indgår i økosystemet, defineres af bruge-

ren. 

3.1 Metoder og datakrav 
Modelopsætning 

I forbindelse med model-opsætningen stiller både DYRESM-CAEDYM og IPH-

TRIM3D -PCLake modellen omfattende krav til inputdata, og det vil variere fra sø 

til sø, hvor mange data der i forvejen er til rådighed, eller som må tilvejebringes el-

ler estimeres. For begge modeller kan kravene til inputdata generelt opdeles i fire 

kategorier: 

 

Inputdata 

 Morfologi 

 Hypsograph (sammenhæng mellem dybde og akkumuleret sediment-areal) eller 

batymetri (X, Y, Z koordinater) 

 Meteorologiske data (daglige gennemsnitsværdier), herunder: 

 Lufttemperatur (oC) 

 Vindhastighed (m/s) 

 Indstråling (kortbølget, W/m2/dag) 

 Relativ fugtighed i % (eller alternativt vanddamptryk) 

 Skydække (kun påkrævet for DYRESM-CAEDYM, alternativt kan anvendes 

langbølget indstråling) 

 Nedbør (mm/dag) 

 

Indløbs- og udløbsdata (daglige gennemsnitsværdier), herunder: 

 Indløbs- og udløbs-volumener (m3/dag) 

 Temperatur i indløb (oC) 

 Indløbs-koncentrationer af O2, TP, PO4, TN, NO3, NH4 (evt. salinitet, SS, pH, 

SiO2) 

 

Kalibrerings- og validerings-data baseret på observationer i søen (data er tilsvaren-

de nedenstående liste af modellernes output). 

 

Opsætningen af de to dynamiske modeller er som nævnt fleksibel, hvilket betyder, 

at økosystemets kompleksitet kan modificeres i forhold til den mængde måledata, 

der er tilgængelig fra den enkelte sø. Grundet især det nationale overvågningspro-

gram for intensivt undersøgte søer er datagrundlaget til opsætning af dynamiske 

modeller i Danmark blandt det mest omfattende i verden, og det giver nogle gode 

muligheder. Modellernes output og dermed kravet til måledata til kalibrering og 
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validering er også fleksibel og (kalibreringsdata bør indsamles med månedlig eller 

højere frekvens fra op til flere forskellige dybder eller et gennemsnit). 

 

Outputdata 

Modellerne giver mulighed for en række forskellige outputdata (daglige værdier): 

 temperatur 

 koncentrationer af O2, TP, PO4, TN, NO3, NH4 (evt. salinitet, SS, pH, SiO2) 

 fytoplankton biomasse (i mg C/l eller g chl a/l) for 1-7 forskellige grupper 

(fleksibel) 

 zooplankton biomasse (i mg C/l eller tørvægt/l) for 0-5 forskellige grupper 

(fleksibel) 

 fiske biomasse (i mg C/l eller tørvægt/l) for 0-3 forskellige grupper (fleksibel) 

 makrofyt biomasse (mg C/m2 eller tørvægt/m2) 

 sigtdybde (m) 

 rater (fytoplankton vækstrater, zooplankton græsningsrater, N og P sediment 

frigivelsesrater osv. osv.) 

 

Kalibrering og validering 

Når der opsættes dynamiske modeller, tilstræbes det at tilpasse modellerne igen-

nem kalibrering af adskillige model-parametre til én tidsperiode, hvorefter model-

lens evne til at simulere dynamikken i søen efterfølgende kan bedømmes ved at si-

mulere en anden og uafhængig tidsperiode. I denne validering må model-

parametre ikke justeres. Kalibrerings- og validerings-periodernes varighed er flek-

sibel (i nogle tilfælde anvendes blot et enkelt år til hver periode), men det bør til-

stræbes at anvende en længere årrække, således at modellernes evne til at eftervise 

år til år variationer kan belyses.  

3.2 Styrker og begrænsninger ved dynamiske modeller 
En af de store styrker ved brugen af dynamiske modeller er, at de giver en sam-

menhængende beskrivelse af en lang række kemiske og biologiske variable og er i 

stand til at give et dybere indblik i de mange komplekse processer, der forekommer 

i søens økosystem. Det betyder, at modellerne er i stand til at beskrive konsekven-

sen af et enkelt indgreb (fx en reduktion af næringssaltbelastningen) på mange for-

skellige kvalitetselementer (fx næringssalte, fytoplankton, zooplankton og sigtdyb-

de) på samme tid. De dynamiske modeller udmærker sig desuden ved at kunne an-

vendes som et værktøj til at vurdere en lang række forskellige forskningsmæssige 

spørgsmål samt forvaltningsmæssige tiltag, herunder: 

 effekter af reduceret ekstern fosfor- og kvælstofbelastning 

 effekter af reduceret intern fosfor- og kvælstofbelastning (fx som konsekvens af 

opfiskning, beluftning/iltning af bundvand, tilsætning af opløst aluminium 

m.m.) 

 effekter af ændringer i økosystemets balance (fx som konsekvens af biomanipu-

lation) 

 effekter af klimaforandringer (ændringer i de drivende meteorologiske variable, 

som er beskrevet under ”Inputdata”). 
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De dynamiske modeller indeholder på forskellig vis en beskrivelse af næringssalt-

dyna-mikken i sedimentet, hvilket betyder, at modellerne teoretisk set også er i 

stand til at simulere den indsvingningsperiode, der forekommer, efter at den eks-

terne næringssalt-belastning er reduceret. Denne modelkapacitet er dog ikke vali-

deret i praksis i forhold til måledata fra søer, hvor der er sket en markant reduktion 

i den eksterne belastning, og det er uvist, hvor pålidelig de dynamiske modeller er i 

forhold til at eftervise ind-svingningstider. 

 

Kompleksiteten af de dynamiske modeller, som i det ovenstående beskrives som en 

væsentlig styrke, er samtidig også begrænsende for anvendeligheden af de dynami-

ske modeller. Den høje kompleksitet betyder, at der kan være >100 modelparamet-

re, der skal justeres i forhold til hver enkelt sø. Dette betyder, at simple autoka-

libreringsruti-ner ikke kan anvendes, og at kalibrering derfor oftest foregår manu-

elt, baseret på ekspertviden. Denne manuelle kalibreringsproces er tidsmæssigt 

ressourcekrævende – en ekspert kan således ofte anvende adskillige måneder på at 

opnå et tilfredsstillende kalibrerings- og valideringsresultat for en enkelt sø. Kali-

breringen er derfor ofte den mest ressourcekrævende og begrænsende proces, når 

der opstilles dynamiske modeller, hvorimod opsætning af modelinput (modelfiler) 

kan gøres på få dage af en ekspertbruger. Der arbejdes imidlertid på løsninger, der 

vil muliggøre automatisk kalibrering af komplekse dynamiske modeller og dermed 

markant reducere den ressource, der kræves for at opstille disse – bl.a. ved at ud-

nytte nye teknologier inden for supercomputere. Dette betyder, at der er et stort 

potentiale for en øget anvendelse af disse modeller i fremtiden inden for forskning 

såvel som forvaltning.  

 

I dag er brugen af dynamiske modeller praktisk talt begrænset til specialister inden 

for området, og udvikling af en autokalibreringsprocedure vil sandsynligvis ikke 

ændre på dette billede, da der stadig vil kræves stor indsigt i de processer og mate-

matiske sammenhænge, der i modellerne beskriver søens økosystem. Det er således 

muligt at opsætte en model på baggrund af urealistiske modelparametre, der giver 

et fornuftigt kalibreringsresultat, men som vil producere helt urealistiske scenarie-

resultater, hvis modellen efterfølgende anvendes til at forudsige effekter af, fx, en 

markant reduceret ekstern P og N belastning. En fordel såvel som en ulempe ved 

anvendelse af de dynamiske modeller er desuden, at det er modeltyper, som hele 

tiden er under udvikling. Det betyder, at det er nødvendigt at holde sig opdateret, 

og at især de nyeste – og mest avancerede modeltyper – stadigvæk kan hæmmes af 

forskellige børnesygdomme, som igen begrænser deres anvendelighed. 

 

En yderligere begrænsning ved brug af dynamiske modeller er, at modellerne er til-

passet en specifik sø med specifikke karakteristika, og modelleringsscenarier kan 

som udgangspunkt derfor ikke overføres til andre søer. Hvis dynamiske modeller 

ønsket anvendt i planlægning af handleplaner for mange forskellige søer, bør der 

derfor som minimum være opsat modeller for en serie af flere forskellige søtyper. 

3.3 Opstilling af model for Ravn Sø 
For Ravn sø er modelgrundlaget opdateret i forhold til en ældre model version 

(Trolle et al., 2008), og der er kørt en række test ved anvendelse af en dynamisk 
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model for dybe søer, DYRESM-CAEDYM (en 1-dimensional fysisk-kemisk og biolo-

gisk model), som vi har stor erfaring med (Trolle et al., 2008; Gal et al., 2009; Trol-

le et al., 2010). Dette er en modeltype, der er i stand til at beskrive den fysiske lag-

deling, der typisk forekom-mer i dybe søer, og hvorledes økologiske processer, her-

under fytoplankton- og zoo-planktondynamik, præges af bl.a. denne lagdeling.  

 

Resultatet fra modelkørslen er vist sammen med de observerede værdier af total-

fosfor i Fig. 3.2, hvor der også er indsat årsværdier af totalfosfor beregnet via Vol-

lenweidermo-dellen. Som det fremgår, er den dynamiske model i stand til at fange 

såvel fosfornivea-uet som de sæsonmæssige variationer ret godt, selvom ikke alle 

årstoppene helt rammes. Til gengæld beregner Vollenweider-modellen væsentligt 

højere årsværdier end både niveauet for den dynamiske model og observationerne. 

 

Også klorofylindholdet fanges rimeligt godt af den dynamiske model, selvom der 

her er flere tilfælde, hvor der beregnes større maksimalforekomster end observeret, 

men det kan evt. hænge sammen med toppenes korte varighed og målefrekvenser, 

idet nogle af toppene faktisk også observeres ved enkelte målinger (Fig. 3.2).  Be-

regningen af klorofylindholdet via de empiriske sammenhænge skyder også her no-

get over målet, men dog ikke helt så meget som for indholdet af totalfosfor. 

 

Figur 3.2 Ravn Sø. Observerede og beregnede værdier af totalfosfor og klorofyl a. 
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Sammenligning af modeltyper 

Den dynamiske model (som er opsat søspecifikt) er ikke overraskende væsentlig 

bedre til at forudsige fosfor- og klorofylkoncentrationer i Ravn Sø, på hhv. års- og 

sommergennemsnit, end de empiriske modeller (som er generelle). Dette gælder 

for alle de fire testede empiriske modeller (Fig. 3.3). De empiriske modeller har alle 

en tendens til at overestimere TP koncentrationen i Ravn Sø, og som konsekvens af 

dette overestimeres også klorofyl koncentrationen. Der er en tendens til, at Vollen-

weider-modellen skyder lidt mindre over end de tre øvrige testede empiriske mo-

deller.  

 

Den dynamiske modellering rammer de observerede fosfor- og klorofylværdier no-

genlunde lige godt alle årene og typisk med en margin indenfor 10-20 %. Derimod 

er der stor forskel på, hvor godt de empiriske modeller rammer de enkelte års- og 

sommergennemsnit, især i den første del af overvågningsperioden. 

 

Figur 3.3 Ravn Sø. Beregnede årsgennemsnit og sommergennemsnit af totalfosfor 

og klorofyl via den dynamiske modellering og via forskellige empiriske modeller. 
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gennem sæsonen og fra år til år. En af de vigtige faktorer er græsning fra zooplank-

ton, som de empiriske modeller ikke eksplicit kan beskrive. Betydningen af 

zooplanktonets græsning for klorofyldynamikken i Ravn Sø illustreres tydeligt, når 
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græsningen fra zooplankton fjernes i den dynamiske model, sker der således i peri-

oder en meget væsentlig overestimering af klorofylkoncentrationen. Den dynami-

ske model er dog ikke genkalibreret uden zooplankton-delen, og det kan give en vis 

misvisning, men det illustrerer om ikke andet dog, at græsningseffekten fra 

zooplankton tillægges en markant betydning i den dynamiske modellering.  

 

Figur 3.4 Ravn Sø. Klorofylindhold beregnet via dynamisk modellering (med og uden 

zooplankton) samt de observerede værdier og den empirisk beregnede. 

3.4 Opstilling af model for Engelsholm Sø 
For Engelsholm Sø er modelgrundlaget opdateret, og en række testkørsler er an-

vendt med udgangspunkt i modellen IPH-TRIM3D-PCLake (Janse, 2005; Fragoso 

et al., 2009), som er blevet anvendt i forbindelse med det danske sørestaure-

ringsprojekt ”CLEAR” (www.lake-restoration.net). Det er en model, der baserer sig 

på PCLake modellen, der oprindeligt er udviklet i Holland (Janse, 2005), og som er 

særligt egnet til lavvandede søer. Modellen udmærker sig ved at kunne håndtere 

tilstandsskift i lavvandede søer, hvilket næsten alle modeltyper ellers har svært ved. 

Denne mulighed er ikke desto mindre særdeles relevant for danske forhold, hvor de 

fleste søer netop er lavvandede, og næringsstofmæssigt ligger eller vil komme til at 

ligge i et område, hvor både en klarvandet og uklar tilstand vil være almindelig.  
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Figur 3.5 Engelsholm Sø. Observerede og beregnede værdier af totalfosfor og klorofyl a. 
 

Den dynamiske model for Engelsholm Sø giver en god beskrivelse af totalfosfor dy-

namikken i overvågningsperioden, og en også forholdsvis god beskrivelse af kloro-

fyl a koncentrationen (Fig. 3.5). Den dynamiske model er desuden i stand til at ef-

tervise, særligt for fosfor, det tilstandsskift som er forekommet i Engelsholm Sø 

som resultat af en biomanipulation (opfiskning af især brasen). I den dynamiske 

model er denne biomanipulation implementeret som en konstant fiskerate, der 

fjerner fiskebiomasse i årene 1992-1994. Den dynamiske model underestimerer i 

nogle år klorofyl a koncentrationen særligt i sensommer perioden. Dette er perio-

der, hvor Engelsholm Sø kan opleve kortvarig lagdeling, og herigennem risiko for 

dominans af blågrønalger der kan kontrollere deres massefylde via luftvakuoler (og 

dermed flyde i overfladen), hvilket modellen i den nuværende opsætning ikke kan 

simulere. Til at simulere denne kortvarige lagdelingseffekt kan DYRESM-CAEDYM 

modellen muligvis give et bedre resultat. 

 

Sammenligning af modeltyper 

Ligesom tilfældet er med Ravn Sø, er den dynamiske model for Engelsholm Sø væ-

sentligt bedre til at beskrive fosfor- og klorofyldynamikken, på hhv. års- og som-

mergennemsnit, sammenlignet med de empiriske modeller (Fig. 3.6). De empiriske 
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nogen grad i stand til at eftervise det tilstandsskift, der er sket i Engelsholm Sø som 

følge af biomanipulationen.  

 

 

Figur 3.6 Engelsholm Sø. Beregnede årsgennemsnit og sommergennemsnit af totalfosfor 

og klorofyl via den dynamiske modellering og via forskellige empiriske modeller. 

3.5 Eksempler på scenariesimulering med dynamiske 
modeller 

Scenariekørsler med de dynamiske modeller vil bl.a. kunne anvendes til at vurdere 
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vet yderligere her). 
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Simulering af ændringer i ekstern og intern næringssalt-belastning baseret på 

Ravn Sø 

Scenariekørslerne med den dynamiske model for Ravn Sø illustrerer, at der opnås 

den største effekt ved at reducere den eksterne fosforbelastning frem for reduktio-

ner i kvælstofbelastningen (Fig. 3.7). Den største effekt opnås dog, ifølge modellen, 

ved at reducere belastningen af fosfor og kvælstof samtidigt. Modelsimuleringerne 

antyder også, at der ikke opnås nogen væsentlig effekt ved alene at reducere den in-

terne belastning af fosfor i Ravn Sø – dog opnås der en forbedret/synergi effekt ved 

at reducere den eksterne og interne belastning samtidigt. Det skal i den forbindelse 

bemærkes, at det må forventes, at den interne belastning vil reduceres som følge af 

en reduktion i den eksterne belastning, hvilket betyder, at scenarierne, hvor både 

ekstern og intern belastning er reduceret, kan betragtes som en alternativ ny lige-

vægtssituation, såfremt den eksterne belastning er blevet reduceret.  

 

Når resultaterne sammenlignes mellem den empiriske og dynamiske model, frem-

går det, at klorofylresponsen i søen i forhold til reduktioner i ekstern fosforbelast-

ning er tilnærmelsesvis lineær ifølge den empiriske model, hvorimod den dynami-

ske model angiver, at responsen i søen, både ved reduktion af fosfor- og kvælstof- 

belastning, først er tydelig efter en reduktion på mellem 50 og 75 %. At der først 

opnås en effekt efter en betydelig reduktion i næringssaltbelastningen, ifølge den 

dynamiske model, kan bl.a. skyldes, at fytoplankton i denne model ikke kun be-

grænses af næringssalte (som er tilfældet med de empiriske modeller), men også 

inkluderer lys- og temperatur-korrektion af vækst, samt zooplankton græsning. 

Modellen indikerer således, at der kan ske et skift i balancen mellem zooplankton 

og fytoplankton biomasse, når den eksterne belastning reduceres mellem 50 og 75 

%. Ifølge Vandplanerne, som er sendt i høring, forventes den eksterne fosfor be-

lastning i øvrigt at være reduceret til ca. 1,14 ton P/år i år 2015, hvilket er en reduk-

tion på 30-40 % i forhold til det modellerede baseline-scenarie (baseret på årene 

1998-2002) præsenteret i denne rapport. 

 

Et enkelt klimascenarie, hvor den gennemsnitlige dagstemperatur er øget med 3 °C 

for alle årets dage, illustrerer kompleksiteten af at fortolke potentielle effekter af 

klimaforandringer. Hvis der udelukkende fokuseres på overfladedata for klorofyl a, 

indikerer modellen, at Ravn Sø i fremtiden vil blive mindre produktiv, og at kloro-

fylindholdet vil falde i forhold til i dag. Men dette er tydeligvis ikke tilfældet, når 

produktiviteten (og klorofylindholdet) igennem hele vandsøjlen betragtes. Her 

fremgår det, at en øget lufttemperatur vil forårsage at Ravn Sø, som helhed, vil bli-

ve mere produktiv, og at klorofylindholdet vil stige, hvilket stemmer godt overens 

med andre studier (e.g. Trolle, 2009; Trolle et al., 2010). Modellen indikerer såle-

des, at en del af primærproduktionen (i sommerperioden) vil bevæge sig fra over-

fladen til en dybere position omkring lagdelingen. 
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Figur 3.7 Scenariekørsel med dynamisk model for Ravn Sø og simulerede effekter på kloro-

fyl (sommermiddel) ved reduceret ekstern og intern belastning af fosfor og kvælstof samt ef-

fekter af en gennemsnitlig lufttemperatur-stigning på 3ºC på klorofyl-indholdet i hhv. over-

fladevand og et gennemsnit af hele vandsøjlen. 
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Simulering af biomanipulation baseret på Engelsholm Sø 

Testkørsler med opfiskning anvendes her til at illustrere et eksempel på, hvorledes 

den dynamiske modeltype kan bruges til at kvantificere indsatsbehov for lavvande-

de søer i forhold til fytoplanktonbiomasse (klorofyl) og totalfosfor (Fig. 3.8). 

Figur 3.8 Scenariekørsel med biomanipulation af Engelsholm Sø model og effekter på klo-

rofyl (sommermiddel) og totalfosfor. Biomanipulation er implementeret i den dynamiske 

model igennem en konstant opfiskerate i perioden 1992-1994. 

 

Der er observeret en tydelig effekt på fosfor-og klorofylindholdet i Engelsholm Sø 

som følge af biomanipulation i årene 1992-1994. Den dynamiske model er overord-

net i stand til at eftervise dette tilstandsskift i både fosfor- og klorofylindhold, hvor-

imod det er tydeligt, at den empiriske model ikke har mulighed for at eftervise dette 

skift, da det er forårsaget af en påført intern ændring i søens økosystem og ikke 

umiddelbart en ændring i den eksterne fosforbelastning (som indgår i den empiri-

ske Vollenweider-model).  
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3.6 Oplæg til modeludviklingsprogram 
Fremtidig anvendelse af dynamiske modeller i forhold til udarbejdelsen af vand-

planer 

Det er inden for området opsætning, automatisk kalibrering og usikkerhedsvur-

dering af de dynamiske modeller, at den største udfordring ligger i forhold til vide-

reudvikling af modellerne, idet det endnu ikke er lykkedes nogen at opstille en kali-

breringsprocedure, som kan håndtere det høje antal følsomme modelparametre, 

som de mest komplekse dynamiske modeller bygger på. Det er imidlertid sandsyn-

ligt, at supercomputerteknologi kan gøre det muligt at opsætte auto-kalibrerings-

rutiner baseret på Monte Carlo-simuleringer, hvorved autokalibrering kan være en 

mulighed inden for et års tid (eller få år), hvilket vil reducere ressourceforbruget 

ved model-opsætning væsentligt. Dette vil kraftigt øge anvendeligheden, pålidelig-

heden samt anseelsen af de dynamiske modeller.  

 

Forbedring af selve procesbeskrivelserne i modellerne er foregået i løbet af de sene-

ste 30-40 år, dog stadig med plads til yderligere forbedringer, og der eksisterer i 

dag mange forskellige dynamiske modeller med forskellige styrker og svagheder. 

Det vil være relevant at tage udgangspunkt i én (eller nogle få) gennemtestet model 

og forbedre denne med udgangspunkt i de styrker (og ligninger), som andre model-

ler, der muligvis er mere ustabile og udokumenterede, har vist. I forbindelse med 

dette projekt har det således været tydeligt, at DYRESM-CAEDYM modellen, som 

blev opsat for Ravn Sø, er væsentlig mere stabil i forhold til den forholdsvis nye 

IPH-TRIM3D-PCLake, som stadig er behæftet med mange børnesygdomme, hvil-

ket gør den ekstra tidskrævende og usikker at arbejde med. Derfor kunne det fx væ-

re relevant at overføre nogle af de centrale ligninger i IPH-TRIM3D-PCLake, som 

gør modellen i stand til at simulere tilstandsskift, til DYRESM-CAEDYM modellen. 

Det skal bemærkes, at kodeudvikling for de dynamiske modeller er tidsmæssigt 

ressourcekrævende, og for at lykkedes med at udvikle og optimere på modellerne er 

det derfor vigtigt, at der: (1) bliver afsat en realistisk ressource og realistiske mål for 

model-udvikling, samt (2) at udviklerne har relevant kompetence.  

  

I den ideelle verden og på sigt ville det være godt at kunne opsætte dynamiske mo-

deller for et sæt af danske søer, eksempelvis de 15-20 intensivt undersøgte søer i 

NOVANA (hvor datagrundlaget er passende til opsætning af komplekse dynamiske 

modeller). Det vil give mulighed for at ekstrapolere resultaterne fra de dynamiske 

modeller ud på et større antal søtyper. Desuden er det urealistisk at forvente, at dy-

namiske modeller, selv efter yderligere udvikling, helt kan erstatte empiriske mo-

deller. Det vil nærmere være fordelagtigt at kombinere udviklingen af de dynami-

ske modeller med en sideløbende udvikling af empiriske modeller, således at styr-

kerne ved de forskellige modeltyper kan udnyttes. For eksempel kunne forudsigel-

ser omkring det fremtidige klorofylindhold i søer, baseret på dynamisk modelsimu-

leringer, anvendes til at forudsige fremtidig plantedække ud fra en empirisk sam-

menhæng mellem plantedække og klorofylindhold. 
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4 Anbefalinger, konklusioner 
og fremtidsperspektiver 
De to dynamiske modeller, som blev testet i dette projekt, viser en væsentlig bedre 

forudsigelse af bl.a. klorofylindholdet i hhv. Ravn og Engelsholm Sø sammenlignet 

med de empiriske modeller. Dette var også forventeligt, eftersom de empiriske mo-

deller er generelle modeller, og de dynamiske er tilpasset de to specifikke søer. 

 

Ved anvendelsen af modeller til at forudsige miljøtilstanden i en sø ved ændret til-

førsel af næringsstoffer eller til at forudsige udvaskning og transport af nærings-

stoffer i et opland, er det vigtigt at være opmærksom på modellernes forudsætnin-

ger. En given model kan ikke anvendes til at forudsige en tilstand, som ligger uden 

for modellens datagrundlag (empiriske modeller) eller uden for de rammer, som 

modellens processer er gyldige indenfor (procesbaserede dynamiske modeller). Til-

svarende kan modeller kun tage hensyn til de faktorer, som indgår i modellen, og 

følgelig ikke anvendes i tilfælde, hvor andre faktorer end dem, der indgår i model-

lerne, varierer. For eksempel kan de nuværende empiriske modeller ikke tage højde 

for effekter af temperaturstigninger i forbindelse med klimaforandringer, hvorimod 

temperaturen indgår som et centralt element i de dynamiske modeller, og derfor vil 

en temperaturstigning have indflydelse på mange af de processer, der er beskrevet i 

de dynamiske modeller. 

  

Modeller bør principielt altid udsættes for testning med udgangspunkt i uafhængi-

ge feltdata (validering), før de anvendes i praksis på konkrete områder, og ideelt vil 

der være væsentlig forskel på måledata i kalibrerings- og valideringsperioderne. 

Det kan fx i praksis ske ved at kalibrere på en del af de tilgængelige data og benytte 

den resterende del af data til uafhængige valideringstest. I nogle situationer, fx hvor 

det drejer sig om forudsigelser af effekten af nye typer indgreb, kan det være næ-

sten umuligt at lave sådanne valideringstest. Det betyder ikke, at en model ikke kan 

benyttes som grundlag for beslutninger, men det betyder, at modellens evne til at 

lave troværdige prædiktioner ikke er dokumenteret, og at modelresultaterne derfor 

bør klassificeres som mindre troværdige end i situationer med velgennemførte va-

lideringstests. 

 

Anvendelse af en kombination af dynamiske (for intensivt overvågede søer) og em-

piriske modeller anses som den på nuværende tidspunkt bedste løsning i forhold til 

opsætning af vidensbaserede handleplaner. Dynamiske modeller bør således an-

vendes for de søer, hvor eksisterende datamateriale er passende (fx de intensivt 

undersøgte søer i Overvågningsprogrammet). Desuden bør empiriske modeller for-

fines og nye empiriske sammenhænge opstilles i forhold til danske søer og de kvali-

tetselementer, der foreskrives i Vandplaner. I den sammenhæng er det vigtigt, at 

der ikke alene fokuseres på fosfor som den drivende variabel for søernes tilstand. 

Nyere resultater tyder således på, at kvælstof måske spiller en vigtigere rolle end 

hidtil antaget, ikke mindst i forhold til bevarelsen af et godt plantedække i de lav-

vandede søer. Det anbefales desuden at kombinere brugen af dynamiske og empiri-
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ske modeller, således at der anvendes empiri til at beskrive det data, som de dyna-

miske modeller har svært ved at simulere (som fx dybdegrænsen af vandplanter).  

 

Modeller er et godt værktøj til beregning af fremtidig søtilstand og har et stort po-

tentiale for øget anvendelse, men modeller kan ikke erstatte målinger (da disse må-

linger er grundlag for opsætning og validering af modeller).  Derudover kan model-

ler principielt kun udtale sig om ændringer inden for det område, hvor datakalibre-

ringen og – valideringen er foretaget, og det betyder, at modeller især skal anven-

des med forsigtighed, hvis man ikke er sikker på, hvordan systemerne fungere i 

fremtiden og evt. vil bevæge sig ud over det område, hvor modellen er udviklet.  
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