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Figur 1. Kunnskap om referansetilstand i vann er
nyttig for en rekke forvaltningsoppgaver.

Referansetilstand for næringsstoff i elver:
Sammenligning av nordiske lands tilnærminger
Referansetilstand kan defineres som den naturlige tilstanden i en vannforekomst, slik den hadde vært hvis vi
mennesker ikke hadde påvirket naturen. Begrepet er en viktig del av arbeidet med vannforskriften og har mange
bruksområder (fig. 1). Det er særlig utfordrende å finne referansetilstand i vannforekomster i lavlandet, hvor
menneskene har produsert mat, materialer og brensel i årtusener. I dette faktaarket gir vi en oversikt over hvordan
nordiske land har forsøkt å løse denne utfordringen, og vi sammenligner referansetilstand for samme vanntyper.
Faktaarket bygger på en undersøkelse som er beskrevet i en artikkel i tidsskriftet Ambio. Den har vist at landene har
relativt lik metodikk for elvetyper hvor det finnes uberørte eller nær uberørte elver. For elvetyper i lavland hvor det
er vanskelig å finne uberørte vannforekomster er det større ulikheter både i metodikk og grenseverdier. Det viste seg
også utfordrende å overføre metodene fra ett land til et annet, noe som peker på behovet for en mer harmonisert
metodikk.
Miljøeffektene av en overgang til bioøkonomi er
uforutsigbare, men det er sannsynlig at økt uttak av
biomasse, i kombinasjon med klimaendringer, kan gi
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Metodikk for vanntyper hvor det ikke finnes uberørt natur
Det er særlig i vanntyper hvor det er utfordrende å finne urørte vannforekomster at metodene mellom de tre
nordiske landene Norge, Finland og Sverige varierer. Dette gjelder først og fremst vannforekomster i marin leire:
I Norge er det brukt data fra tilnærmet
uberørte bekker i marin leire, og det er
funnet en viss sammenheng mellom
fosforkonsentrasjonen og andel marin
leire i nedbørfeltene til disse bekkene
(fig. 2). Dette har resultert i en
referansekonsentrasjon for fosfor på
mellom 20 og 40 µg TP/l (fig. 2 og 3).

I Finland har overvåkingsdata fra
nedbørfelt med ulike antropogene
belastninger blitt sammenlignet med
data fra mer uberørte nedbørfelt, og

Figur 2. Datagrunnlaget for fastsettelse av referansetilstand i norske leirvass-

deretter har ekspertvurderinger blitt

drag.

benyttet til å fastsette referanseverdier.
Dette ga en referansekonsentrasjon på 40 µg TP/l for lavlandsvassdrag med mye marin leire (fig. 3). Merk
imidlertid at dette er grensen for svært god/god tilstand.

I Sverige er referansetilstand modellert basert på data fra utlekking av fosfor fra jordbruksland som er drenert
(lukkede grøfter) og ligger brakk. Koeffisienter for avrenning av fosfor har blitt beregnet for 10 jordklasser og 22
klimaregioner ved hjelp av et modelleringssystem (NLeCCS). Resultatet er en referanse-konsentrasjon for
totalfosfor mellom 22-26 µg
TP/l i om-råder med 20-60 %
jordbruks-land (Fig. 3).
Dette viser at referanseverdi
for samme elvetype varierer
mellom de tre landene. Dette
forsterkes

når

referanse-

konsentrasjonen benyttes til å
fastsette god-moderat-grensen
(i norske leirvassdrag er f.eks.
verdiene da ganget med 2).

Figur 3. Referansekonsentrasjon av totalfosfor i lavlandselver i Finland, Norge og
Sverige. De finske verdiene er grensen mellom svært god og god tilstand. Merk at
x-aksen er ulik for Norge og Sverige - i Norge er det andel marin leire i nedbørfelt
med naturlig vegetasjon, mens det i Sverige er andel jordbruksland som ligger
brakk og er drenert.
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Vi testet metodikk i danske bekker og elver
Testing av den norske metoden for å finne referansetilstand for fosfor
Den norske metoden ble testet i en liten elv helt nord på Jylland, Uggerby Å, med marin leire i nedbørfeltet. Her
møtte vi et dilemma: Mens den norske marine leira ligger oppe i dagen, er den i Danmark til dels dekket av silt- og
sandholdig jord. Dermed hadde vi to valg: Vi kunne anta at elva hadde gravd seg helt ned i den marine leira; noe
som ville gi en dekningsgrad i nedbørfeltet på 40%, og dermed en referansekonsentrasjon for totalfosfor på 30 µg
TP/l. Alternativt kunne vi anslå at elva ikke hadde gravd seg ned i løsmassene, og i så fall var det bare 10 % marin
leire i nedbørfeltet. Referanseverdien ble da 10 µg TP/l. Sannsynligvis ligger referanseverdien et sted mellom 10 og
30 µg TP/l, men akkurat hvor er usikkert. Dette viste at ulikheter i landenes geologi gjør at denne metoden blir
vanskelig å overføre når det ikke finnes lokale data for sammenligning.
Testing av den svenske metoden for å finne referansetilstand for fosfor
Den svenske metoden ble testet ut i 16

Mulig referansetilstand for TP i danske bekker/elver

små danske nedbørfelt, med mindre enn
10% jordbruk. Forskjellen i målte verdier og

Målt i de 16 små bekkene

verdier som framkom ved å bruke den
svenske metoden sees tydelig i figur 4.
Siden

den

svenske

modellen

ikke

inkluderer erosjonsfosfor fra naturlig kanterosjon, ble dette lagt til, basert på
tidligere undersøkelser. Til slutt ble også

Modellert med svensk metode
Modellert, inkludert naturlig
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grunnvannstilførsler
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0

20

40

Dette siste estimatet, 50 µg/l, kan være et
første utgangspunkt for å bestemme
referanseverdier for fosfor i danske elver.

60

80

µg TP/l

Figur 4. Ulike metoder, med ulike resultater, for å finne referansetilstand
for total fosfor (TP) i danske elver.

Vurdering av metodikk for å finne referansetilstand for nitrogen
I Norge er referansetilstand for nitrogen
satt til 325 µg/l i lavlandselver, også i leirvassdrag. I Sverige er det ikke satt referansetilstand for nitrogen i ferskvann, men en
modell for dette finnes og ble testet ut i
de danske bekkene. Interessant nok ble
resultatet her motsatt av det for fosfor;
nemlig at modellen ga betydelig høyere
referansetilstand enn de målte verdiene i
de 16 små bekkene (fig. 5). Danske data
for tilbakeholdelse av nitrogen i grunnvann ble så trukket fra. Helt tilslutt ble
konsentrasjonene estimert for større elver
lenger nedstrøms. Resultatet av denne
øvelsen ble 580 µg/l, som er vesentlig
høyere enn for norske lavlandselver.

www.biowater.info

Mulig referansetilstand for TN i danske bekker/elver
Målt i de 16 små bekkene

Modellert med svensk metode
Modellert, inkludert tilbakeholdelse i
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Figur 5. Ulike metoder, med ulike resultater, for å finne referansetilstand
for total nitrogen (TN) i danske elver.
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Trenger vi å se nærmere på referansetilstand i lavlandsvassdrag?
Forskerne i BIOWATER igangsatte denne sammenligningen av nordiske lands metoder og nivåer for referansetilstand med et håp om at vi kunne lære av hverandre og redusere usikkerheten i de nasjonale estimatene. Mens det
var mange likhetstrekk i både metode og referansetilstand der det finnes næringsstoff-data fra relativt uberørt
natur, oppdaget vi at både metoder og etablerte referanseverdier varierte i vanntyper som har få eller ingen uberørte vannforekomster.
Muligheten for å overføre metodikken fra ett land til et annet viste seg dessuten å være utfordrende. Dette illustreres tydelig av forsøkene på å benytte eksisterende metodikk for å finne danske referansetilstander. Geologi, topografi og klimaforhold varierer mellom landene, men det hadde likevel vært en fordel om de nordiske landene i
samarbeid utviklet en metode som er etterprøvbar, tar høyde for lokale forhold, og kan overføres mellom land.
Figur 6 gir eksempler på relevante prosesser som bør inngå i en slik nordisk modell.

Figur 6. Eksempler på naturlige prosesser og egenskaper som bør inngå i en felles nordisk modell for å finne referansetilstand
i lavlandsvassdrag med marin leire. (Foto: Eva Skarbøvik).

Norsk tekst: Eva Skarbøvik
Faktaarket er basert på Skarbøvik, E.a, J. Aroviitab, J. Fölsterc, A. Lyche Solheimd, K. Kyllmarc , K. Rankinenb & B. Kronvange 2020.
Comparing nutrient reference concentrations in Nordic countries with focus on lowland rivers. Ambio 49, 1771–1783 (2020).
a
NIBIO, Norway; bSYKE, Finland, cSLU, Sweden, dNIVA, Norway; eAarhus University, Denmark.
Grafisk design figur 1: Tinna Christensen, Universitetet i Aarhus, Danmark.
Følg med på nyheter om BIOWATER på www.biowater.info eller twitter @biowater_info
Se også de andre 11 artiklene i Ambio 49(11) 2020 og vårt engelske fact sheet om utgaven.
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