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Et første landsdækkende redoxkort
Redoxgrænsen, der beskriver overgangen fra oxiderede til reducerede jordlag, er kortlagt ved borebeskrivelser eller fastlagt på
baggrund af oplysninger om bl.a. geologiske, topografiske og morfologiske forhold. I alt 11.999 boringer i unge kvartære aflejringer
viste sig egnede for denne første version af et landsdækkende redoxkort med en opløselighed på 1 km x 1 km.
Vibeke Ernstsen
Peter Roll Jakobsen
Frants von Platen
Jordlagenes redoxforhold indgår som en
meget væsentlig parameter i beskrivelsen af
det herskende geokemiske miljø, der er afgørende for skæbnen for en lang række stoffer når de transporteres med det nedsivende
vand fra jordoverfladen og frem til enten
vandløb eller grundvandsmagasiner. Således
er omdannelsen af nitrat til frit kvælstof eller
ammonium begrænset til reducerende, iltfrie
miljøer med indhold af reducerende stoffer
(f.eks. organisk stof, pyrit og ferrojern) /1, 2,
3/, mens fosfat bedst tilbageholdes ved binding til jern- og aluminiumoxider under oxiderende forhold /4/, ligesom omdannelsen af
langt de fleste pesticider bedst foregår under
oxiderende forhold /5/.
Når jordlagene oxideres ændrer de gradvis
farve og antager gule, gulbrune, brune og grå-

brune nuancer der adskiller sig fra de brungrå, grå eller sorte farvenuancer der er karakteristiske for de reducerede jordlag.
Ændringerne sætter først ind ved overfladen,
hvorefter de breder sig til dybere jordlag. Ændringer vil være bestemt ved indholdet af oxiderende forbindelser i det nedsivende vand
og indholdet af tilgængelige reducerende
stoffer i jordlagene. I nogle områder forekommer gentagne skift mellem oxiderede og reducerede jordlag, de såkaldte redoxsekvenser. Disse sekvenser fremgår ikke af kortet,
hvor redoxgrænsen beskriver overgangen fra
den øverste oxiderede zone til den efterfølgende reducerede zone.

Proces ved redoxkortets udarbejdelse
Det foreliggende redoxkort er blevet til
ved en to trins proces. Trin 1 omfattede
udvælgelse og beregning af redoxdybder for
boringer i Jupiter databasen ved GEUS, og
trin 2 omfattede udarbejdelsen af en procedure for og tildeling af redoxdybder for de
områder, der på grund af manglende boredata ikke havde fået tildelt en redoxdybde
under trin 1.

deres tilhørsforhold. Programmet registre
rede desuden hvilken sedimenttype (jordart)
skiftet var knyttet til.
Gruppen af jordprøver, der er beskrevet
ved brungrå eller gråbrun farvenuance bød på
specielle problemer ved opdelingen i zoner,
idet der i forbindelse med udarbejdelsen ikke
blev taget hensyn til overgangszoner karakteriseret ved et suboxisk miljø. Derfor blev prø
vebeskriverens vurdering af farven som væ
rende ”mere grå end brun” eller ”mere brun
end grå” afgørende for, om jordprøven blev
kategoriseret som tilhørende den oxiderede
eller den reducerede zone. Efter den første
analyse af borebeskrivelserne i Jupiter databasen var der ca. 19.000 boringer, der honorerede kravet til de i projektet definerede far
vekategorier. Af disse ca. 19.000 boringer blev
redoxgrænsen knyttet til kvartære jordarter i
11.999 boringer og det er disse boringer, der
udgør det faktuelle datagrundlag for det
landsdækkende redoxkort, se figur 1. I de resterende ca. 7.000 boringer var farveskiftet
knyttet til andre jordarter, eller antallet af
farvebeskrivelser for den enkelte boring viste
sig ikke at være tilstrækkelige for en rimelig
nøjagtig afgrænsning af den oxiderede zone.
Som det fremgår af figur 1 findes er rimelig
store områder rundt om i Danmark, hvor der
ikke foreligger tilstrækkelige fyldige farvebe
skrivelser i Jupiter databasen for en rimelig
sikker beskrivelse af redoxgrænsen. Det gæl
der bl.a. områder i Thy, Himmerland og på
Lolland, Falster og dele af Sjælland, der
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bestemmelse af redoxgrænsen i unge kvar
tære sedimenter.

Det første trin i forbindelse med etableringen
af redoxkortet omfattede en gennemgang af
Jupiter databasens beskrivelser af jordprøver,
der er udtaget i forbindelse med etableringen af boringer. Ældre boringer indeholder
kun en enkelt beskrivende parameter (det
såkaldte DGU-symbol), mens boringer der er
beskrevet indenfor de sidste omkring 25 år
indeholder en mere omfattende beskrivelse,
der bl.a. rummer oplysninger om jordprøvefarver.
Afgrænsningen af den øvre oxiderede zone
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Figur 2. Kort over redoxgrænsens belig
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   databasen ved GEUS.
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Redoxkort
Figur 3. Et første lands
dækkende redoxkort
over dybden til redox
grænsen for 1x1 km
grid baseret på dels
boringsoplysninger fra
Jupiter databasen dels
ekspertvurderinger.

dybe dale) og prækvartæroverfladens topografi
(bl.a. begravede dale). Tildelingen af kategorien <1
meter til reddoxgrænser
langs vandløb blev skønnet ud fra GEUS jordartskortet.

Et landsdækkende
redoxkort – version
1.0
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optræder som hvide områder.
Den mindste kortlægningsenhed blev valgt
til at være gridceller på 1 * 1km. I gridceller
med farvebeskrivelser er redoxgrænsen typisk
baseret på oplysninger fra 1 boring, i et mindre antal gridceller findes oplysninger fra 1-5
boringer og kun i ganske få gridceller er redoxgransen baseret på farveoplysninger fra
mere end 5 boringer. I gridceller med mere
end 1 boring vises dybden som en middelværdi for samtlige boringer. Efterfølgende
blev dybden til redoxgrænsen for samtlige
11.999 boringer inddelt i 7 kategorier; < 1 m,
1-5 m, 5-10 m, 10-15 m, 15-30 m, 30-50 m og
50-100 m, se figur 2.
Med denne datadækning tegner der sig et
billede med forholdsvis overfladenære redoxgrænser på Sjælland, store dele af Fyn, Østjylland samt dele af Midtjylland. De dybest lig
gende redoxgrænser findes i den centrale del
af Jylland samt i Himmerland og på Djursland.

Ekspertvurderede redoxgrænser
I bestræbelserne for at etablere et lands
dækkende kort har det været nødvendigt at
konstruere redoxgrænser for alle de grid der
fremstod uden værdi efter bearbejdningen af
”hårde data” fra Jupiterdatabasen.
Med udgangspunkt i de 7 dybdekategorier,
blev der for hver eneste grid tildelt en dybde
til redoxgrænse efter en samlet vurdering, der
tog hensyn til beregnede redoxdybder (Jupiter) for omkringliggende boringer, områdets
geologiske opbygning, landskabstypen (morfologi), GEUS jordartskort (1:25.000 eller
1:200.000), topografiske forhold (med bl.a.
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Figur 3 viser det færdige
landsdækkende re
doxkort, der indeholder
oplysningerne fra såvel
Jupiter databasen som fra ekspertvurderingerne. De regionale forskelle, der svagt tonede
frem i det ufuldstændige kort baseret på
Jupiter data, bliver endnu tydeligere på det
færdige kort. Således ligger redoxgrænsen
forholdsvis dybt i Himmerland, mens den i
store dele af Sjælland, Fyn og det østlige Jylland samt i Thy antræffes forholdsvis tæt på
overfladen.

Hvad kan kortet bruges til?
Redoxkortet bidrager til forståelsen af i hvilke
dybder forskellige processer kan forventes
at finde sted i større skala. Kortet giver så
ledes et glimrende indblik i, hvorledes de
geokemiske forhold varierer indenfor landets grænser og fremhæver eksistensen af
store regionale forskelle i jordlagenes evne
til at tilbageholde og omdanne stoffer i det
nedsivende vand. Således betyder den overfladenære placering af redoxgrænsen i nogle
områder, at reduktionen af nitrat kan finde
sted allerede i jordlagene over grundvandsmagasiner, medens nitraten i andre områder
med stor dybde til redoxgrænsen kan bevæge
sig i næsten uændrede koncentrationer fra
rodzonen og dybt ned i grundvandsmagasinerne før end reduktionen af nitrat sætter ind.
Lige modsat forholder det sig med tilbageholdelse og binding af fosfor hvor de største
bindingskapaciteter findes i områder med stor
dybde til redoxgrænsen, hvor også mulighederne for omdannelse af pesticider er størst.
Det færdige redoxkort er allerede anvendt
i forbindelse med beregninger af nitratreduktionen fra rodzonen og frem til vandløbet /6,

7/ der indgik i de første beregninger til nitratklassekortet til brug for Vejledningen vedrørende Tilladelse og miljøgodkendelse m.v.
af husdyrbrug.

Hvad kan kortet ikke bruges til?
Det foreliggende landsdækkende redoxkort
kan med dets opløselighed på 1 x 1 km vanskeligt anvendes på lokal skala. Her kræves
supplerende systematiske undersøgelser
indenfor de enkelte kortlægningselementer
for at beskrive variationer i redoxgrænsens
udbredelse, indenfor korte afstande. Ligele
des vil inddragelsen af flere boringer løbende
forbedre det faktuelle datagrundlag, der vil
kunne indgå i fremtidige versioner af redox
kortet.
Det nu foreliggende redoxkort skal betrag
tes som en start, og kortet vil løbende skulle
tilpasses, når der fremkommer nye oplysninger, der kan bruges til at beskrive redoxgræn
sen på lille såvel som stor skala.
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