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0.

RESUME

I forbindelse med Gudenåundersøgelsen er opstillet en matematisk
simuleringsmodel, LAVSOE, som beskriver algevækst samt fosforog kvælstofomsætning i lavvandede, eutrofe søer. I nærværende
rapport gøres kortfattet rede for modellens principielle opbygning, og anvendelsen af modellen til simulering af eutrofieringsforholdene i følgende søer i Gudenåsystemet beskrives:
Salten langsø
Brassø

Ørnsø
Silkeborg langsø (3 bassiner)
Tange sø (2 bassiner).
Modellen er benyttet både til at belyse søernes aktuelle tilstand
samt til udarbejdelse af prognoser for fremtidige tilstande, svarende til ændrede belastningsforhold.
Om beregningsresultaterne for de enkelte søer kan sammenfattes
følgende:
SALTEN LANGSØ

Ved den aktuelle belastning er både fosfor og kvælstof begrænsende for algevæksten, og det synes muligt at opnå en væsentligt
forbedret vandkvalitet gennem en reduktion af fosfor og/eller
kvælstofbelastningen. En øget næringssaltbelastning forudsiges
at resultere i en ret begrænset forværring af søens tilstand.

BRASSØ
I Brassø er både fosfor og kvælstof begrænsende for algevæksten.
Det synes ikke muligt at opnå store forbedringer af søens vandkvalitet. Ved en reduceret fosforbelastning kan primærproduktionen reduceres noget, men den forudsagte sigtedybdeforøgelse er
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relativt begrænset. Søens tilstand vil ikke blive væsentligt
forringet ved en øget næringssaltbelastning.

ØRNSØ
Ved den aktuelle belastning er fosfor begrænsende for algevæksten og kvælstof kun i en meget kort periode. Søens tilstand
synes ikke at blive væsentligt forværret ved en øget næringsstoftilledning. Ved en reduceret fosfortilførsel er det muligt at
forbedre vandkvaliteten mærkbart.

SILKEBORG LANGSØ
I den vestlige del af søen er både fosfor og kvælstof begrænsende og vurderes at spille en omtrent sideordnet rolle. Det synes
muligt at opnå en betydelig forbedring af forholdene ved en væsentlig reduceret næringsstoftilførsel. Ved en vidtgående fosforfjernelse vil kun fosfor være begrænsende og en reduktion
af kvælstoftilførslen derfor uden effekt. Ved en mindre vidtgående fosforreduktion vil det derimod være af betydning også at
fjerne kvælstof. En øget belastning forudsiges at medføre en
vis, men dog begrænset forringelse af vandkvaliteten.
Den østlige del af søen gennemstrømmes af Gudenåen, som medfører meget store næringsstofmængder, Et væsentligt fosforbidrag
er dog også spildevandet, som udledes fra Søholt rensningsanlæg.
Under de aktuelle belastningsforhold er fosfor og kvælstof begrænsende i korte perioder. Det synes kun muligt at opnå en væsentlig forbedring af vandkvaliteten i denne del af Silkeborg
langsø, hvis næringsstoftilførslen fra Gudenåen reduceres betydeligt. Det vil formentlig kun have begrænset effekt at fjerne
fosfor ved Søholt rensningsanlæg.
TANGE SØ

Under de aktuelle belastningsforhold er både fosfor og kvælstof
begrænsende for algevæksten. I den sydlige del af søen er fosfor imidlertid dominerende som begrænsende faktor. Det synes
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muligt ved en vidtgående reduktion af fosfortilledningerne at
opnå en væsentlig forbedret vandkvalitet i søen. Effekten forudsiges at være størst i søens nordlige del. En forøget næringssalttilførsel vil tilsyneladende kun have begrænset virkning i
det sydlige søbassin, hvorimod forholdene forudsiges mærkbart
forværret i det nordlige.

Det konkluderes sammenfattende, at både fosfor og kvælstof synes at være begrænsende for algevæksten i størstedelen af de
betragtede søer, idet fosfor dog må betegnes som det dominerende begrænsende næringsstof. Af denne årsag, og fordi en langt
større del af fosfortilførslerne end af kvælstoftilførslerne
er kontrollerbare, må det anbefales at koncentrere en eventuel
fremtidig rensningsteknisk indsats om fosforfjernelse. Modelberegningerne viser dog, at der i de fleste tilfælde skal ske ret
vidtgående reduktioner af fosfortilførslerne, før virkeligt signifikante forbedringer opnås.
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1.

INDLEDNING

Til brug for vurderingen af eutrofieringsforholdene i en række
af Gudenåsystemets lavvandede søer er opstillet en matematisk
simuleringsmodel "LAVSOE", som beskriver algevækst samt omsætning af fosfor og kvælstof under en årscyklus. Modellen er anvendt til kvantitativt at beskrive de aktuelle forhold og derefter til at udarbejde prognoser for eutrofieringsforholdene i
en fremtidig ligevægtstilstand, svarende til en række alternative belastningssituationer.
Modelberegninger er foretaget for følgende søer i Gudenåsystemet:
Mossø {3 bassiner)
Salten Langsø
Brassø
Ørnsø
Silkeborg Langsø {3 bassiner)
Tange sø (2 bassiner).
Til brug for beregningerne i forbindelse med Mossø er opstillet
en særskilt model "BOXSOE", som med hensyn til reaktionskinetisk
beskrivelse er identisk med LAVSOE-modellen, men hvor søbassinet
opdeles i flere totalt opblandede bokse, hvorimellem der kan ske
en vandudveksling. I forbindelse med Ørnsø, Silkeborg Langsø
samt Tange sø er LAVSOE-modellen ligeledes anvendt til at simulere flere søbassiner, som har forbindelse med hinanden. I disse
tilfælde er beregningerne foretaget for et bassin ad gangen, idet de enkelte bassiner er betragtet som adskilte søer. Ved hjælp
af BOXSOE-modellen kan flere bassiner behandles samtidigt, og
der kan tages hensyn til en eventuel både frem- og tilbagegående vandtransport mellem bassinerne.
Beregningerne i forbindelse med Mossø er rapporteret særskilt
og er altså ikke inkluderet i nærværende rapport.
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2.

SØMODEL

Den anvendte sømodel LAVSOE er en videreudvikling af en model,
som tidligere er anvendt til modelbeskrivelse af syv fynske søer / I / . En udførlig dokumentation af modellen vil for midler
bevilget af Teknologirådet blive udarbejdet i løbet af sommeren
1977. I nærværende rapport beskrives modellens principielle opbygning, men der gås ikke i detaljer med hensyn til reaktionskinetik for de indgående processer. En generel omtale af modellen findes desuden i / 2 / . Specielt vedrørende den reaktionskinetiske beskrivelse af væksten af phytoplankton kan henvises til
/ 3 / og /4 /.

2.1

GENEREL BESKRIVELSE

Udgangspunktet for opstilling af en sømodel {eutrofieringsmodel)
er en modelbeskrivelse af det fysiske system og derefter en definition af de tilstandsvariabler, modellen skal beskrive, samt
de massestrømme, der knytter sig hertil.
LAVSOE-modellen simulerer algevækst og omsætning af kvælstof
og fosfor under en årscyklus i en sø, som antages at have konstant dybde, og hvor vandmassen antages fuldt opblandet (backmix flow).
Der betragtes en sø i ligevægt, og der kan prognosticeres om
den nye ligevægtstilstand efter en ændring i næringsstofbelastning eller vandskifte. Modellen kan ikke beskrive det transiente
forløb umiddelbart efter et indgreb, og for at estimere det tidsrum, der hengår før en ny ligevægt er etableret, må anlægges
supplerende betragtninger. Årsagen til, at det ikke forsøges at
simulere søens dynamiske udvikling på længere sigt, er, at denne domineres af processer i sedimentet, som man har mangelfuldt
kendskab til, og som det desuden volder problemer at tage hensyn til i en model, der simulerer søens korttidsdynamik (det
vil sige variationerne igennem et enkelt år).
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Figur 2,1 er et blokdiagram over massestrømmene i LAVSOEmodellen. Figuren illustrerer modellens tilstandsvariabler og
relationerme mellem disse, samt desuden stoftransporterne til
og fra systemet.
Modellens tilstandsvariabler er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Algebiomasse
Alge-P
Alge-N
Opløst uorganisk P (ortofosfat)
Opløst uorganisk N
"Detritus-P"
"Detritus-N"

P og N i sedimentet optræder ikke som egentlige tilstandsvariabler, men der holdes ved massebalancen regnskab med udvekslingen
af P og N mellem vand- og sedimentfase.
Der opereres med følgende processer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Algevækst
Optagelse af N og P i algebiomasse
Decimering af alger (græsning m.m.)
Sedimentation af alger
Sedimentation af N og P i detritusfase
Mineralisering af N og P i detritusfase
Afgivelse af næringssalte fra sedimentfase til vandfase.

For flere af processerne, for eksempel algevækst, har man et ret
indgående kendskab til både reaktionskinetik, støkiometri og værdiintervaller for reaktionskonstanterne (parametrene). I andre
tilfælde er den eksisterende viden imidlertid mangelfuld, og som
en første tilnærmelse antages her ofte simpel 1. ordens kinetik,
og parameterværdierne fastsættes skønsmæssigt.
Reaktionskomplekset styres af en række udefra kommende påvirkninger (tvangsfunktioner), som ikke ændres gennem de interne processer i søen.
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MODEL FOR LAVVANDET SØ
MASSESTRØMME
tilløb

tilledninger

afløb
græsning,død mm

éDetritus"
P
_

^^
uorganisk
'7-*
opljlst
P

£

uorganisk
opløst

Detritu^
N
sedimentation
af 'detritus" N og P

alge P

afgivelse
af P
Ira
sediment

alge N

otgebiomasse

afgi\/eise
af N fra
sediment

sedimentation
af alger

y \
sediment
P

Figur 2.1

sediment
N

aktivt
sedimentlaq

Blokdiagram for LAVSOE-modellen,
'(Stofafgang ikke vist) .

Tvangsfunktionerne i LAVSOE-modellen er:
1,
2,
3,
4,

Lysindstråling
Temperatur
N- og P-tilledninger
Vandgennemstrømning

Hensigten med modellen er kun at beskrive grove, gennemsnitlige forløb for tilstandsvariablerne over tidsperioder af størrelsesordenen uger, og tvangsfunktionernes variation beskrives derfor kun som udjævnede gennemsnitsværdier på for eksempel månedsbasis, hvorimellem der interpoleres.
Selve modellen er en sammenstilling af differentielle massebalancer for systemet af tilstandsvariabler. En massebalance for
tilstandsvariabel nr. i kan eksempelvis gengives således:
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j=n
TILi+ X r i j - D . Q
"dT
j=l
hvor Q = koncentrationen af den pågældende komponent (g/m')
TIL; = tilførselshastigheden pr. volumenenhed fra eksterne kilder
(g/mVdg)
j=n
summen af reaktionshastighederne for interne processer,
hvori komponent i indgår
j=l
D = den hydrauliske fortyndingshastighed, udtrykt som søens
afløb pr. volumen og tidsenhed (hr-1).
dCj

Modellen udgøres således af et sæt samhørende 1.ordens ordinære differentialligninger. Ligningssystemet er ulineært og desuden
ret kompliceret, blandt andet fordi beskrivelsen af algevæksten
er forholdsvis detaljeret, Differentialligningssystemet integreres numerisk på datamat.
Udover integration af differentialligningerne for de nævnte tilstandsvariabler integreres de mest betydende massestrømme (for eksempel primærproduktion og transport af næringssalte ud og ind af
søen samt mellem sediment- og vandfase), og der opstilles en
N- og P-balance. Regnemaskineprogrammet er skrevet i FORTRAN IV
og implementeret på NEUCCs IBM 370/165 anlæg. Der er forholdsvis
stor fleksibilitet med hensyn til in- og output, således at programmet kan anvendes på data for forskellige søer.
INPUT til programmet er:
1.
2.

Morfometriske data
Tabeller som gengiver årstidsvariationen af
a)
b)
c)
d)

3.
Ad 2 c)
1.
2.
3.

temperatur
solindstråling
N- og P~tilledninger
vandgennems trømning

Lysekstinktionsparametre
Der skelnes her mellem følgende bidrag:
Tilledninger som er konstante året igennem (spildevand)
Målte stoftransporter fra øvrige kilder
Estimerede bidrag fra diffuse kilder {blandt andet af-

strømningen fra søens direkte opland samt nedbørsbidraget) .
Der lægges vægt på at beskrive næringstiIførslernes årstidsvariation så nøjagtigt som muligt - tilførslen i sommermånederne
vil således ofte have langt større betydning end tilførslen i
den kolde årstid. Det bemærkes, at hensyntagen til tilførslernes
årstidsvariation i forbindelse med vurdering af en søs eutrofiering i meget høj grad lettes ved anvendelse af en matematisk
simuleringsmodel.
OUTPUT fra programmet er:
1.

Tabeller og kurver over årsvariation af
a)
b)
c)
d)

primærproduktion
algebiomasse
sigtedybde
N- og P-koncentrationer (total-N og -P samt fraktionerne: 1) uorganisk, opløst N og P 2) "detritus"-N
og -P 3) alge-N og -P

2.

Massebalance for søen

3.

Integrerede fluxe på årsbasis, for eksempel
a)
b)
c)

total årlig primærproduktion
total sedimentation af N og P
total afgivelse af N og P fra sediment

KALIBRERING
Til nøjagtig fastlæggelse af visse parametre kræves sammenligning af modelberegningerne med målte værdier for primærproduktionen, algebiomasse - for eksempel målt som klorofyl-a - og næringssaltkoncentrationer. Det skal understreges, at der ikke er
tale om simpel kurvefitning. Kalibreringen tjener til justering
af modelberegningerne, og hvis massebalancen alene benyttes som
datagrundlag, vil modellen i mange tilfælde med et sæt standardparametre kunne forudsige et tilnærmelsesvist korrekt niveau for
primærproduktion og sigtedybde, hvis i øvrigt modellens forudsætninger blandt andet om total opblanding kan anses for opfyldte.
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VURDERING
Det primære formål med udviklingen af "LAVSOE"-modellen har været at fremskaffe et værktøj, som kan benyttes i forbindelse med
vurderinger af måledata for søundersøgelser, og som desuden kan
benyttes til udarbejdelse af prognoser over effekterne af ændrede belastningsforhold. Mange andre sømodelprojekter er mere grundforskningsbetonede og lægger hovedvægten på anvendelse af matematisk simuleringsteknik som et middel til at opnå en bedre forståelse af sø-økosystemets funktion. "LAVSOE"-modellen er mere direkte orienteret med praktiske anvendelser. Modellen er derfor gjort
forholdsvis simpel, og der er lagt særlig vægt på at opstille en
massebalance for fosfor og kvælstof.
Med modelberegningerne i forbindelse med de udvalgte søer i Gudenåsystemet samt de tidligere omtalte 7 fynske søer er tilvejebragt
et betydeligt erfaringsmateriale med hensyn til modellens evne til
^ at simulere de aktuelle eutrofleringsforhold i lavvandede søer,
og det har vist sig, at man i de fleste tilfælde opnår anvendelige resultater. Ved de nævnte simuleringer har kun et fåtal af modellens parametre måttet varieres fra sø til sø.
Med hensyn til vurdering af pålideligheden af de prognoser for
fremtidige forhold som udarbejdes ved hjælp af modellen, har man
imidlertid ingen sikre holdepunkter, idet prognoserne endnu ikke
har kunnet kontrolleres. Det må desuden påregnes, at variationen
i de klimatiske forhold i mange tilfælde kan influere mere på den
vandkvalitet, som kan observeres i et enkelt år - end en ændring
i tilførslen af næringsstoffer, og derfor kan de udarbejdede prognoser kun vurderes relativt indbyrdes samt i forhold til de beregninger, som simulerer de aktuelle forhold. Om pålideligheden
kan i øvrigt siges, at den omstændighed, at man med modellen har
kunnet simulere algevæksten i en lang række forskellige søer, tyder på, at man under forudsætning af, at der anlægges en relativ
betragtningsform, kan have tillid til prognoserne.
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2.2

ANVENDELSE PÅ GUDENÅSYSTEMETS SØER

I dette afsnit samt i appendix A 1 er beskrevet, hvorledes modellen er anvendt til at behandle datamaterialet fra Gudenåsystemets søer,

2.2.1

PARAMETERVÆRDI ER

De i modellen indgående parametre er for størstedelens vedkommende tillagt en standardværdi, som er anvendt ved samtlige modelkørsler. Disse standardværdier er anført i tabel A 1.1. Enkelte
parameterværdier varierer imidlertid fra sø til sø (tabel A 1.2).
Det pågældende parametervalg kommenteres i forbindelse med omtalen af de enkelte søer.

2.2.2

TVANGSFUNKTIONER

LYSINDSTRÅLING

Der er benyttet månedlige middelværdier for den daglige indstråling (O - 3000 nm) igennem perioden 1959 - 71. Målingerne er udført af Hydroteknisk Laboratorium, Den kongelige Veterinær- og
Landbohøjskole, på klimastationen i Tåstrup og beskrevet i / 5 / .
Baggrunden for at benytte standardindstrålingsværdier og ikke
de aktuelle indstrålinger i undersøgelsesåret er, at primærproduktionsmålingerne, som ligger til grund for modelkalibreringerne, er foretaget ved hjælp af inkubatormetoden / 7 , 8 / og primærproduktion beregnet svarende til den nævnte standardindstråling.
Undersøgelsesåret har endvidere ikke været atypisk med hensyn
til solindstråling.

-
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TEMPERATUR
Temperaturvariationerne er beskrevet ved hjælp af tabeller, som
indeholder 11 målte værdier. Svarende til dag nr. O og dag nr.
365 er skønsmæssigt anvendt værdien 2 C.

N- OG P-TILLEDNINGER
Der er anvendt tabeller, bestående af 26 talsæt. Forholdet mellem total-P og uorganisk, opløst P respektive total-N og uorganisk, opløst N er ligeledes beskrevet ved hjælp af tabeller med
26 talsæt. Jf. rapporten over stoftransporter /6 /.
VANDGENNEMSTRØMNING

Hvor det har været muligt, er benyttet vandmængder,

målt i sø-

ernes afløb. Der er anvendt tabeller, bestående af 26 talsæt.
Jf. /6 /.

2.2.3

PRIMÆRPRODUKTION

I LAVSOE-modellen beregnes en nettotilvækst i algebiomasse, jf,
/ 3 /, som ved kalibreringen af modellen sammenlignes med primærproduktionsmålinger, som er udført i inkubator / 7 , 8 / . Det
antages således, at de ved inkubatorforsøgene bestemte primærproduktioner med tilnærmelse repræsenterer nettotilvæksten.
Estimater for den målte årlige primærproduktion er beregnet ved
trapezintegration, idet det er antaget, at primærproduktionen
ved årets start og slutning er lig med nul. Ved beregning af
primærproduktionen på grundlag af inkubatorforsøgene er anvendt
gennemsnitlige lysstyrker for en 13 årig periode (se ovenfor).
I udtrykket for phytoplanktonets væksthastighed indgår en lysadaptationsparameter, I^, som beregnes ud fra inkubatorforsøgene. Ved modelberegningerne benyttes en tabel over gennemsnitsværdier for I^-parameteren for samtlige undersøgte søer i Gudenåsystemet (tabel A 1.3).
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2.2.4

ALGEBIOMASSE

Ved kalibrering af modellen er beregnet algebiomasse, udtrykt
som tørstof, sammenlignet med målinger af koncentrationen af
klorofyl-a under antagelse af det konstante forhold
ep =

42

mellem algetørstof og klorofyl, jf. / 3 / .
Planktonalgers klorofylindhold kan imidlertid variere betydeligt,
og klorofylmålingerne kan således kun benyttes som udtryk for
størrelsesordenen af algebiomassen. Ved kalibreringen af modellen er derfor lagt mindre vægt på at opnå en god overensstemmelse mellem målte og beregnede værdier for klorofylkoncentrationer
end for primærproduktioner.

2.2.5

LYSEKSTINKTIONSFORHOLD OG SIGTEDYBDE

I modellen antages en simpel eksponentiel dæmpning af lyset i
området 400 - 700 nm (det fotosyntetisk aktive område), og der
tages ikke hensyn til ændringer i spektralfordelingen.
Ekstinktionskoefficienten, £, antages at være proportional med
koncentrationen af klorofyl-a, CH (mg/l):
e

=

a + b • CH

se i øvrigt /3 /.
Parametrene a og b er bestemt for de enkelte søer ved lineær
regressionsanalyse (G vs. CH). Ekstinktionskoefficienten er beregnet ud fra målinger af sigtedybden, SY, som antages at svare
til en dybde, hvor lysintensiteten er reduceret til 10 % af lysintensiteten ved overfladen, d.v.s.
„V
t
,Y
(jf, /lO/).

_
-

-In e0.10
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Til bestemmelse af a og b er i de fleste tilfælde anvendt vægtet lineær regression (se f.eks. / 9 / ) , hvor vægtfaktorerne er
valgt proportionale med variansen på måledataene. Klorofylmålingerne antages at være behæftet med en konstant relativ fejl på
20 %, mens usikkerheden på sigtedybdemålingerne antages at være konstant og lig med 5 cm.
Variansen på den afhængige variabel, y = f(x), kan med tilnærmelse beregnes som

^

Var {y} ^^^

(Ay)^ + (|z . Ax)^

Variansen på e bliver følgelig
Var {G}gff

og da

e

=

^^^

^^ =

^

(AG)^ -f- (b - ACH)^

-In 0.10
SY

-m

0.10 • ^^ • ^^^

Ved vægtfaktorberegningerne er b tillagt den konstante værdi
-3
-1
-1
b = 17 ' 10
()ig chl-a
•m
• 1) , og det endelige udtryk
for den effektive varians for G bliver:
Var {G}gff =^ (0.022 • G ^ ) ^ + (17 • 10~^ • 0.20 • CH) ^
Ved at udføre en vægtet regression opnås, at målinger, svarende
til høje klorofylkoncentrationer, ikke får en uforholdsmæssig
stor indflydelse.
I enkelte tilfælde er dog anvendt en simpel uvægtet regression,
idet det skønnedes, at der herved opnåedes bedre resultater.
Resultaterne er anført i tabel A 1,4, og måledata og regressionslinjer er afbildet på figur A 1.1, Der er vist resultater for
samtlige søer, hvor et tilstrækkeligt datamateriale har været
til rådighed, Mossø dog undtaget, Sønavnsforkortelserne, som er
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anvendt i tabel A 1.4 og på figur A 1.1, fremgår af tabel A 1,5.
I enkelte tilfælde er regressionen baseret på kun tre punkter
og må derfor tages med forbehold. Hvor så få data har været til
rådighed, er resultaterne kun medtaget, hvis målingerne skønnedes at dække et passende variationsområde.
For Thorsø eksisterer 12 målepunkter, men på grund af disses
uheldige fordeling må den estimerede hældning her ikke tillægges større betydning.
Som gennemsnitsværdi for samtlige hældningskoefficienter findes:
b

=

18.5 (l/mg/m),

hvad der er i god overensstemmelse med f.eks. Bannister /11/.
Afskæringerne er udtryk for den del af lysdæmpningen, som ikke
forårsages af tilstedeværelsen af alger, og som altså skyldes
bl.a. vandets farvning af opløste stoffer samt suspenderet, dødt
materiale. Afskæringerne ses at være små i rene søer som Almind
sø og Slåen sø.
Det må påpeges, at relationen, som benyttes til beregning af
ekstinktionskoefficienten, ikke indeholder nogen dynamik med
hensyn til vandets baggrundsdæmpning (konstant a-værdi) ,. og da
denne kan forventes at formindskes med aftagende eutrofigrad
og altså aftagende belastning, bliver de ved hjælp af modellen
forudsagte ændringer i sigtedybden antageligt for små i en række tilfælde. Det har imidlertid ikke været muligt at ændre dette forhold, da der ikke har været datamateriale til rådighed,
som kunne danne grundlag for en mere detaljeret beskrivelse af
lysdæmpningen.
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2.2.6

BEREGNINGSTEKNIK VED BEHANDLING AF FLERE SØBASSINER

I en række tilfælde er behandlet flere søer eller søbassiner,
som står i forbindelse med hinanden. Ved beregningerne er antaget, at transport af stof kun finder sted fra opstrøms til nedstrøms søer/bassiner. Af programtekniske grunde har det yderligere måttet antages, at alger, som forlader et søbassin, tilføres det næste bassin som "detritus". Hvor der er tale om adskilte søer, er dette en rimelig tilnærmelse, men hvor en enkelt sø
er opdelt i flere bassiner, introduceres herved en fejl. Fejlen
får imidlertid ikke indflydelse på de massebalancer, som opstilles for fosfor og kvælstof, og der kan derfor kompenseres for
fejlen gennem kalibreringen af modellen.
Regneteknisk er sammenkoblingen af flere bassiner foretaget ved
at gennemregne ét bassin ad gangen, idet der startes med det
bassin, som ligger længst opstrøms. Under beregningsgangen genereres en tabel over de stofmængder, som fjernes via afløbet, og
denne tabel benyttes som input til det følgende bassin efter
eventuel sammenlægning med tabeller over øvrige stoftransporter
til det pågældende bassin.

2,2.7

UDARBEJDELSE AF PROGNOSER

Efter kalibrering af modellen, så den beskriver forholdene i den
pågældende sø, er udarbejdet prognoser over den forventede eutrofieringstilstand under ændrede belastningsforhold med hensyn til
fosfor og kvælstof. Der betragtes en fremtidig ligevægtstilstand,
hvor de øvrige tvangsfunktioner, som påtrykkes systemet (temperatur, solindstråling og vandgennemstrømning), er som i kalibreringssituationen - kun størrelsen af fosfor- og kvælstoftilledningerne ændres.
Ved beregningerne opdeles næringssalttilførslerne, som følger:
1,

Tilførsler direkte til søen, som er konstante igennem
året (spildevand).
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2.

Målte stoftransporter fra opstrøms kilder (f.eks. tilførsel fra Gudenåen). Dette bidrag er beregnet ved
hjælp af en tabel for stoftransporterne i Gudenåsystemet / 6 /.

3.

Estimerede bidrag fra diffuse kilder i søens direkte
opland.

Under ændrede belastningsforhold vil den relative fordeling af
stoftransporterne igennem året være uændret for bidrag nr. 1
og nr, 3, Med hensyn til den del af næringssalttilførslen, som
skyldes bidrag nr. 2, kan der imidlertid tænkes en ændret årstidsvariation, idet bl.a. forholdet mellem tilførsler fra spildevand og fra overfladisk afstrømning kan ændres. Det har imidlertid ikke været muligt inden for undersøgelsens rammer at medtage en årstidsvariation i den opstillede stoftransportmodel,
og ved sømodelberegningerne er det derfor antaget, at stoftransporternes relative fordeling igennem året forbliver uændret
for bidrag nr. 2's vedkommende. Da det indbyrdes forhold mellem
de tre forskellige bidrag forskydes under ændrede belastningsforhold, vil den totale næringsstoftilførsels relative fordeling
igennem året dog være genstand for nogen variation.
Ved prognoserne betragtes som nævnt en fremtidig ligevægtssituation, og der siges intet om det tidsrum, der hengår, før en sådan ny ligevægt er opnået. I Gudenåsystemets søer er opholdstiden
imidlertid i de fleste tilfælde kort, og efter en ændring af belastningen kan en ny ligevægtstilstand derfor forventes opnået
relativt hurtigt - i nogle tilfælde sandsynligvis allerede efter forløbet af en enkelt årscyklus. Som en rettesnor for varigheden af overgangsperioden, før en ny ligevægtstilstand er opnået,
kan antagelig regnes med af størrelsesordenen tre fosfor- eller
kvælstofopholdstider /12/,
Det bemærkes, at i forbindelse med vurderingen af de fremtidige
spildevandsforhold, herunder alternative rensningstekniske indgreb, jf. /13/, er der regnet med sådanne overgangsperioder for
Mossø og Skanderborg sø, idet opholdstiderne her er større end
to år.
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3.

MODELBEREGNINGER PA UDVALGTE SØER

Afsnittet indeholder de vigtigste resultater af modelberegningerne sammen med en kortfattet vurdering af søernes aktuelle tilstand på grundlag af de foretagne beregninger.
Endvidere er søgt vurderet den forventede fremtidige tilstand svarende til en række alternative belastningssituationer.
Hvorledes de forskellige belastningsforhold kan tænkes at
fremkomme i praksis (rensningstekniske indgreb, befolkningsudvikling m.v.) er anført i Samlerapporten /13/,
Udvalgte data for de enkelte søer er anført i tabelform, og
der henvises generelt til rapporterne over henholdsvis søundersøgelser /lO/ og stoftransporter /6/.
Til karakterisation af sigtedybdeforholdene opereres i denne rapport med tre størrelser:

S^min
SY 120-260

den minimale sigtedybde
gennemsnitsværdi for sigtedybden mellem dag nr. 120 og dag nr, 260

SY 1-365

gennemsnitsværdi for sigtedybden på
årsbasis.

Ved sammenligning mellem målte og beregnede gennemsnitstal
må her påpeges, at ved modelberegningerne findes et middeltal for en kontinuert variabel, mens de "målte" værdier er
gennemsnitstal for et begrænset antal observationer, og alene af denne årsag kan der opstå uoverensstemmelser.
Med hensyn til den minimale sigtedybde må som hovedregel forventes, at den observerede værdi er mindre end den beregnede,
idet modelberegningerne kun beskriver udjævnede forløb.
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Ved vurdering af graden af overensstemmelse mellem modelberegninger og observerede data må man derfor med hensyn til
sigtedybdeforhold i første række betragte de viste kurver
over årstidsvariationer og kun benytte de angivne gennemsnits- og ekstremumstal som et supplement.

3.1

Figur 3.1

SALTEN LANGSØ

Kortskitse af Salten langsø.

Salten langsø opdeles naturligt i tre bassiner, hvis vigtigste morfometriske data fremgår af tabel 3.1, Ved modelberegningerne er søen imidlertid for "simpelheds skyld beskrevet som et enkelt fuldt opblandet bassin, og de måledata, som er benyttet ved kalibrering af modellen, er beregnet som volumenvægtede gennemsnit af tallene for de enkelte
bassiner. Areal og middeldybde for hele søen samt gennemsnitlig opholdstid er ligeledes anført i tabel 3.1.
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BASSIN

STATION

AREAL

MIDDELDYBDE

(ha)

(m)

MAKSIMAL
DYBDE

GENNEMSNITSOPHOLDSTID

(m)

(døgn)

1

752

85

2,24

5,5

11

2

751

151

6,53

12,1

55

3

753

64

2,63

3,5

10-

300

4,49

12,1

76

HELE SØEN

Tabel 3.1

Morfometriske data og middelopholdstid for Salten
langsø.

Tabel 3.2 er en opgørelse af belastningen med kvælstof og fosfor, samt en estimeret akkumulering af disse stoffer i søen.

N

P

(tons/år)

(tons/år)

B E L A S T N I N G S B I D R A G

1.

Direkte målt tilførsel (Salten bro)

2.

Spildevand direkte til sø

3.

50,9

8,0

2,8

0,9

Diffust bidrag fra øvrige opland

15,0

0,3

SAMLET BELASTNING

68,7

9,2

AKKUMULEREDE MÆNGDER

22,7

3,7

Tabel 3.2

N- og P-tilførsler samt ophobning i Salten langsø.

I tabel 3,3 er anført lysekstinktionsparametre, primærproduktion
samt gennemsnitstal og mindsteværdi for sigtedybden.
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LYSEKSTINKTIONSPARAMETRE
Baggrundsekstinktion
BASSIN

Afhængighed
af klorofylkoncentrat .

-

PP
Primærprodukt .

SIGTEDYBDEPARAMETRE
SY
min

^^120260

179

0,8

1,2

^^1365

b
(m

(l/mg/m)

•*•)

gC/m /år
*

1

0,96 i 0,19

21,et

2

0,80 - 0,30

32

i 13

142

0,7.

1,2

3

1,1

13

t 26

64

1,2

1,3

1,6

159

0,8

1,2

1,3

HELE SØEN

- 0,5
0,95

9,2

22,3

*

1,3
1,3

*
*

= En måling udeladt.
Tabel 3.3

Lysekstinktionsparametre, primærproduktion og
sigtedybdeforhold for Salten langsø.

3.1.1

MODELKALIBRERING

De anvendte parameterværdier afviger ikke væsentligt fra standardværdierne. Resultaterne af modelkørslerne fremgår af figur
3.2

(årstidsvariationer) samt af tabel. 3.4

tabel 3,5

(massebalancer) og

(primærproduktion og sigtedybdeforhold).

Overensstemmelsen mellem målte og beregnede størrelser er i de fleste tilfælde udmærket. Flere af de målte klorofylkoncentrationer
er dog betydeligt mindre end de beregnede værdier, et forhold, der
blandt andet kan skyldes variation i algernes klorofylindhold
(jf. afsnit A 4 ) ,

I Salten langsø synes både fosfor og kvælstof at være begrænsende
faktorer, I begyndelsen af vækstperioden bliver fosfor øjensynligt
begrænsende og senere også kvælstof. I slutningen af vækstperioden
er kun kvælstof begrænsende. Fosfor- og kvælstof-tilførslerne synes
at spille en omtrent lige vigtig rolle for algevæksten.
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SALTEN LANGSØ
mfiUp vcprdier. beregnede vcprdier
SUN
•
SUP
Q
produklion
•
sigtedybde
"
klorofyl-a
O

SUM

SUP
mgP/l
-0.20

TP

n i l l e værdiei. beregnede værdier

•0,2

2.0-t-

-0.16

-0,12

'

•

:

/

0.8 ^7^

/

/-oca

-0fl4

-•—r
"1

Figur

3,2

1

1

r

Modelsimulering af Salten langsø.
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TILFØRSEL

AKKUMULERING

N
g/m /år

N
g/m /år

g/m /år

g/m /år

Modelsimulering

22,8

3,05

5,4

1,09

Estimeret ud fra
målte data

22,9

3,07

4,9

1,02

Tabel 3.4

Massebalance for Salten langsø.

PP
Primærprodukt.

SY
mm

g C/m /år

SY
120260

SY
1365

m

m

Modelsimulering

153

0,77

0,94

1,54

Estimeret ud fra
målte data

159

0,8

1,2

1,3

Tabel

3.1.2

3.5

Vandkvalitetsparametre for Salten langsø.

PROGNOSER

Prognoseværdier for primærproduktions- og sigtedybdeforhold samt
stofakkumulering svarende til en række udvalgte belastningsalternativer er anført i tabel 3.6. På figur 3.3 er udvalgte årstidsvariationer illustreret.

