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Kvælstofafstrømningens 
udvikling og styring

HANS SCHRØDER
mindre andet er anført. Ordene ’vandføring’ 
og ’vandafstrømning’ er ensbetydende. Det 
samme gælder ordene ’udledning’ og ’emis-
sion’. Regnskabsåret er det hydrologiske år, 
der går fra og med den 1. juni i et kalenderår 
til og med den 31. maj i det følgende.

Datamaterialet
Datamaterialet består af 3 dele: 

For det første månedsmiddelværdier for 
vand- og stofstrømme samt oplysninger om 
punktkilder (udledninger til overfladevandet) 
i vandløbets opland indsamlet i det nationale 
overvågningsprogram. Der foreligger data fra 
og med januar 1989 foreløbig til og med de-
cember 2004 for 231 vandløb i Danmark. 
Heraf er data fra 24 vandløb i Sønderjyllands 
Amt anvendt som beskrevet i /1/. Taps Å i den 
nordøstlige del af Sønderjyllands Amt i det 
lerede opland til Lille Bælt, er brugt som ek-
sempel i denne artikel. Ca. 77 procent af det 
66 km2 store opland er dyrket. 

For det andet oplysninger i Landbrugssta-

tistikken fra 1984 til og med 2003 og derudfra 
beregnede strømme og beholdninger af kvæl-
stof i dansk landbrug, herunder kvælstofover-
skuddet, der er beregnet af Arne Kyllingsbæk, 
Danmarks Jordbrugsforskning (DJF) /4/ og 
Hans Schrøder (Danedi) /1/.

For det tredje data fra Kvadratnetunder-
søgelsen vedrørende rodzonens indhold af 
uorganisk kvælstof.

Det vurderes, at usikkerheden på beregnin-
gen af kvælstofoverskuddet for landbruget i 
Danmark er mindre end 8 procent /4/. Usik-
kerheden på beregningen af kvælstofover-
skuddet for landbruget i konkrete oplande er 
noget højere, skønsmæssigt omkring 15 pro-
cent.

Det vurderes, at usikkerheden på vandfø-
ringen er 6-8 procent /2/. Usikkerheden på 
kvælstofafstrømningen er i sagens natur no-
get højere, skønsmæssigt omkring 15 pro-
cent.

Usikkerheden på bestemmelsen af ændrin-
gen i rodzonens beholdning af uorganisk 
kvælstof er ikke vurderet her, men det er 
givet, at den er væsentlig større end 15 pro-
cent.

Ovennævnte usikkerheder tjener som ret-
tesnor, når man skal gøre passende forenk-
lende antagelser og udarbejde modeller, der 
passer til opgaven. Desuden er de en påmind-
else om, at det er omtrentlige størrelser, vi 
har med at gøre, selv om tallene angives med 
3 betydende cifre. 

Metode og modeller
For at beregne hvor meget kvælstofafstrøm-
ningen er faldet, er der udviklet en model i 
et regneark, der databehandler de oven for 
omtalte månedsmiddelværdier for vand- og 
stofstrømme i vandløb. Fx beregnes ud-
viklingen i vandføringsvægtede årsmiddel-
koncentrationer, der er stofstrømmen i et 

Som led i den første vandmiljøplan fra 1987 
vedtog man, at der skulle iværksættes et over-
vågningsprogram med det formål at efterse, 
om planen virkede. Det nationale overvåg-
ningsprogram har siden 1988 beskæftiget 
mange, dels i amterne, der har ansvaret for 
dataindsamling og -bearbejdning på amtsplan, 
dels i Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), 
der har det overordnede ansvar for præsenta-
tionen af resultaterne på landsplan.

Mens der er brugt mange ressourcer på at 
indsamle data og overvåge kvælstofafstrøm-
ningen, er der brugt så godt som ingen på at 
nyttiggøre de indsamlede data og udarbejde 
modeller, der kan bruges i arbejdet med at 
styre kvælstofafstrømningen og opfylde krav-
ene i Vandrammedirektivet. Der synes at være 
behov for at forklare udviklingen i kvælstof-
koncentrationen og -afstrømningen i vore 
vandløb som et resultat af udviklingen i kvæl-
stofkilderne. En sådan forklaring gør det nem-
lig muligt at forstå udviklingen og dermed 
styre den på en gennemsigtig og omkostning-
seffektiv måde.

Formålet med denne artikel er at gøre op-
mærksom på nytten af styring. For at fremme 
formålet præsenteres en model, der med 
tilnærmelse beregner kvælstofkoncentratio-
nen i et givet vandløb som funktion af 3 varia-
ble: 1) kvælstofkilderne i vandløbets opland, 
2) rodzonens beholdning af kvælstof og 3) 
den relative vandafstrømning. 

Med ’kvælstof’ menes ’total-kvælstof’, med 

Der er udviklet en metode og en model, der med god tilnærmelse 

beregner udviklingen i kvælstofkoncentrationen og -afstrømningen i 

en å som funktion af udviklingen i kvælstofkilderne i åens opland. 

Modellen, der er afprøvet på 24 åer i Sønderjyllands Amt, virker i 

lerede oplande.

Figur 1. Målte og modelberegnede vandførings-
vægtede årsmiddelkoncentrationer af kvælstof i Taps 
Å 1989/90-2003/04.
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(hydrologisk) år, divideret med vandstrøm-
men i samme år. 

Computersystemet CONSEQUENCE (CSQ) 
er anvendt til at beregne udviklingen i det år-
lige kvælstofoverskud for dansk landbrug fra 
midten af 1980’erne til og med regnskabsåret 
2003/04 udfra oplysninger i Landbrugsstati-
stikken. Computersystemet CSQ kaldes også 
’tegnearket’, fordi det er en udvidelse af 
regnearket.

I korthed er CSQ et system til overvågning 
og styring af (nærings)stofregnskaber baseret 
på lineær algebra. Det nye er, at systemet 
både er regnskabs- og input-output modeller, 
der visualiseres, detaljeres og balanceres ved 
blot at tegne modellerne som netværk af kas-
ser og pile. Systemet er nærmere omtalt i /1/.

Hvor meget er kvælstofafstrømningen 
faldet?
Den grønne, fede kurve i figur 1 er den 
vandføringsvægtede årsmiddelkoncentra-
tion beregnet i førnævnte regneark udfra 
målingerne. Fra 1989/90 til 1992/93 ser kon-
centrationen ikke ud til at ændre sig varigt, 
men derefter falder den, først hurtigt til et 
foreløbigt minimum i det ekstremt tørre år 
1995/96, og efter et par år med midlertidige 
stigninger falder den til et niveau, der ligger 
under niveauet i begyndelsen af perioden. 
Den rekordlave koncentration i 1995/96 
skyldes, at nedbøren dette år var så ringe, at 
drænene ikke løb, således at vandet i åen i 
hovedsagen bestod af vand fra den øverste 
del af grundvandsmagasinet.   

Det er i /1/ beregnet, at kvælstofkoncentra-
tionen i Taps Å er faldet med ca. 30 procent 
og kvælstofafstrømningen med 26 procent fra 
1992/93 til 2003/04. I samme periode er den 
arealvægtede middelværdi for kvælstofkon-

centrationen i 10 vandløb i Sønderjyllands op-
land til Lille Bælt (315 km2) faldet med ca. 32 
procent,  og kvælstofafstrømningen med 28 
procent  se tabel 1.

Til sammenligning tjener, at kvælstofkon-
centrationen i fynske vandløb er faldet med 
ca. 27 procent fra 1980’erne til 2003/04 /5/, og 
at den som gennemsnit for vandløb i Dan-
mark er faldet med ca. 30 procent fra 1989 til 
2003 /3/.

I oplandet til Vadehavet, hvor jorden er 
sandet, er kvælstofkoncentrationen kun faldet 
med ca. 20 procent og kvælstofafstrømningen 
med ca. 15 procent på grund af en forsinkelse 
mellem udledning og ankomst i vandløbene. I 
sandede oplande er forsinkelsen så stor, at 
der ikke kan ses bort fra den. Boks 1 forklarer 
de forenklende antagelser, der ligger til grund 
for modellen, der er den enklest tænkelige, 
og boks 2 forklarer virkningen af en stigning i 
nedbøren og vandafstrømningen.

De øvrige 3 kurver i figur 1, der er bereg-
net med modellen med forskellige kilder, 
omtales sidst i artiklen.

Der indgår som nævnt 3 variable: 1) kvæl-
stofkilderne i vandløbets opland, 2) rodzon-
ens beholdning af kvælstof og 3) den relative 
vandafstrømning. I det følgende omtales de 
hver for sig.

Kvælstofkilderne i oplandet
Den mængde kvælstof, der strømmer gen-
nem tværsnittet ved målestationen, består 
af et bidrag fra punktkilder og et bidrag fra 
diffuse kilder i oplandet. Sidstnævnte er et 
arealbidrag, der består af et landbrugsbidrag 
og et baggrundsbidrag, se figur 4, altså

målt stofstrøm = landbrugsbidrag + bag-
grundsbidrag + punktbidrag

Baggrundsbidraget er det bidrag, som ville 
komme fra (hele) oplandets areal, dersom 
man nedlagde alle landbrug i oplandet. Vi 
kender ikke størrelsen af dette bidrag, men 
vedtager en begrundet størrelse (3 kg N/ha/
år for oplandet til Taps Å) og antager at bi-
draget svinger med vandafstrømningen lige 
som landbrugsbidraget, men omkring en 
konstant middelværdi. Tilbage er det bidrag, 
der stammer fra landbrugets kvælstofover-
skud. 

De 3 bidrag stammer selvsagt fra udlednin-
ger (kilder) til overfladevandet i oplandet. Fra 
det tidspunkt udledningen finder sted, indtil 
kvælstoffet ankommer til måletværsnittet, 
sker der en vis denitrifikation og retention i 
oplandets overfladevandsystem, i det føl-
gende under ét kaldet ’retention i oplandet’, 
altså

kilde (udledning) = retention i oplandet + 
målt ved målestationen

Rodzonens beholdning af kvælstof
Den anden af de 3 variable er rodzonens 
beholdning af kvælstof, eller rettere ændrin-
gen i denne beholdning, der skal trækkes 
fra kvælstofoverskuddet (kilden) for at give 
udledningen:

udledningen fra landbruget =landbrugets 
kvælstofoverskud (kilden) – ændringen i 
rodzonens beholdning

Kvælstofudledningen fra landbruget er 
således beregnet udfra kvælstofoverskuddet. 
Det kunne også beregnes udfra markover-
skuddet, se figur 3. Forskellen er ammoniak-
eksporten fra de dyrkede arealer, hvoraf en 
del imidlertid falder ned på udyrkede arealer 

Figur 2. Kvælstofoverskuddet i dansk landbrug 
i mio. kg N/år fra 1984/85 til og med 2002/03 
beregnet af Arne Kyllingsbæk (AK), DJF, og Hans 
Schrøder (HS), Danedi.

Figur 3. Kvælstofregnskabet for dansk landbrug 
på mark-staldniveau i regnskabsåret 2003/04. En-
hed: mio. kg kvælstof per år.

Kvælstofafstrømning
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i oplandet og bidrager til afstrømningen fra 
oplandet. På den måde indgår markoverskud-
det og en del af ammoniakeksporten fra 
landbruget i kvælstofafstrømningen fra oplan-
det. Fejlen, der begås ved at beregne udled-
ningen udfra kvælstofoverskuddet, er for-
mentlig af samme størrelsesorden som fejlen, 
der begås ved at beregne den udfra markover-
skuddet. Hvad enten man gør det ene eller 
andet, ligger fejlen formentlig inden for 
usikkerheden. 

Vi giver afkald på at gøre rede for, hvorle-
des rodzonens beholdning af organisk kvæl-
stof (i humus) varierer, ikke kun fordi det er 
en vanskelig opgave, men også fordi denne 
beholdningsændring sandsynligvis er lille i 
forhold til de øvrige led i balancen. Tilbage 
står at gøre rede for rodzonens beholdning af 
uorganisk eller mineralsk kvælstof, hvilket 
gøres rutinemæssigt i Kvadratnetundersøgel-
sen og i de målinger, Dansk Landbrug (rådgiv-
ningstjenesten) hvert forår gennemfører for 
at beregne planternes kvælstofbehov ved 
hjælp af N-min metoden. 

Kvælstoffet fra punktkilderne udledes til 
overfladevandet. Kvælstoffet fra landbruget, 
derimod, udledes ikke blot til overfladevan-
det, men også til grundvandet og atmosfæren. 
Fordelingen af denne udledning til overflade-
vand på den ene side og grundvand og luft på 
den anden er stærkt afhængig af nedbøren, 
hvilket fører frem til den tredje og sidste vari-
able:

Den relative vandafstrømning q’
Vandafstrømningen svinger med en indbyg-
get forsinkelse i takt med nedbøren og be-
tragtes som en integreret, dæmpet afspejling 
af svingningerne i nedbøren. Den relative 

vandafstrømning q’ i et år defineres som af-
strømningen i det pågældende år divideret 
med gennemsnittet af alle års-afstrømninger 
i serien. 

Tilbage står at beregne landbrugets udled-
ning til overfladevandet som funktion af den 
relative vandafstrømning q’.

Funktionen f(q’)
Udledningen fra landbruget til overfladevan-
det er en faktor i intervallet mellem 0 og 1 
gange landbrugets udledning af kvælstof. 
Hvor i intervallet faktoren ligger, afhænger 
af om landbrugsjorden er leret eller sandet, 
af årets vandafstrømning samt af temperatu-
ren og nedbørens fordeling over året. For 
at holde det så enkelt som muligt, er det i 
første omgang antaget, at denne faktor som 
en førsteordens tilnærmelse kan skrives som 
en funktion af den relative vandafstrømning 
alene.

Tesen er således, at der findes en funktion 
f(q’), der, ganget med udledningen af kvæl-

stof fra landbruget, med god tilnærmelse 
giver den strøm af kvælstof, der fra landbru-
get udledes til overfladevandet, ikke fordi 
temperaturen og nedbørens fordeling ingen 
rolle spiller, men fordi nedbørens samlede 
størrelse spiller den dominerende rolle. 
Herefter står det tilbage at beregne kvælstof-
overskuddet for landbruget i oplandet og be-
stemme funktionen f(q’). 

Kvælstofoverskuddet i dansk 
landbrug
Kvælstofoverskuddet i dansk landbrug er 
beregnet i /1/ og /4/. Resultaterne er sam-
menholdt i figur 2. Overskuddet er næsten 
konstant omkring knap 500 mio. kg N/år fra 
midten af 1980’erne til og med 1992/93, hvor 
kurven ’knækker’ og falder nogenlunde jævnt 
til ca. 300 mio. kg N/år i 2002/03, et fald på 
knap 40 procent.

Kvælstofoverskuddet er beregnet ved at 
opstille kvælstofstofregnskabet som balance-
rede netværk af kasser og pile. Man begynder 
med én kasse og gør rede for input, output 
og ændring i kassens beholdning. Dernæst 
detaljeres regnskabet, se figur 3, der viser 
kvælstofregnskabet for dansk landbrug i mio. 
kg N/år på mark-stald niveau i regnskabsåret 
2003/04.

Udviklingen i regnskabet for det luftbårne 
kvælstof, herunder opdelingen af landbrugets 
ammoniakemission på et mark- og et stald-
bidrag samt udviklingen i den resulterende 
deposition, er taget fra /6/ og omtalt i detaljer 
i /1/, der også gør rede for de øvrige 
strømme. 

Bemærk at der til hver af de fem kasser er 
knyttet en rød strøm, der beregnes af balan-
cen for den pågældende kasse. Tilbage er de 
grønne strømme og beholdningsændringer, 
der skal gives, dvs. måles eller skønnes, for at 
få regnskabet frem.

Tallet i kassernes øverste venstre hjørne er 

Kvælstofafstrømning

Boks 1. Rør-model uden forsinkelse
Tænk på et rør med konstant vandføring Q [l/s]. Antag at der gennem et hul i 
røret udledes en konstant strøm af stof M. Nedstrøms, kort tid efter udled-
ningen, måles koncentrationen af dette stof til C [mg/l]. Masse- eller stofstrøm 
M er vandstrøm Q gange koncentration C: M=QC 
Heraf beregnes stofstrømmen M [mg/s] i røret, der er lig med den udledte 
stofstrøm under stationære forhold. Omvendt, for en given udledning M, kan 
koncentrationen C beregnes. Når vandstrømmen Q er konstant, ændrer kon-
centrationen og -afstrømningen sig som kilden. Falder kilden M (udledningen) 
fx med 30 procent, falder koncentrationen C, og derfor også stofstrømmen M, 
med 30 procent.
Modellen virker i lerede oplande, hvor tilførslen af grundvand til åen er lille i 
forhold til tilførslen af overfladevand, hvilket er ensbetydende med, at forsinkel-
sen er lille. Bortset fra det (u)organiske kvælstof, der midlertidigt måtte oplag-
res i rodzonen fra det ene år til det andet, er kvælstoffets opholdstid i lerede 
oplande mindre end 1 år. 
På sandede jorde, derimod, hvor opholdstiden og forsinkelsen er stor, virker 
modellen ikke. 

Tabel 1.  Karakteristika for 10 vandløb i oplandet til Lille Bælt.
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ud af det dyrkede areals område til områder 
uden for, fx til naturarealer i oplandet selv 
samt landbrugs- og naturarealer i nabo-op-
lande i resten af Danmark og i udlandet. 

Mark- og staldsystemet i figur 3 lader sig 
detaljere som beskrevet i /1/, hvorved mulig-
hederne for at styre kvælstofregnskabet kom-
mer til syne i form af nøgletal, der er dimen-
sionsløse forholdstal, typisk en effektivitet 
eller en udnyttelsesgrad, såsom foder- og 
gødningseffektiviteten eller udnyttelses-
graden for kvælstof i husdyrgødning. 

Kvælstofregnskabet for dansk landbrug er 
beregnet år for år fra midten af 1980’erne til 
og med 2003/04. På den måde er udviklingen 
i systemets struktur, udtrykt ved dimension-
sløse nøgletal, fastlagt. Det antages, at disse 
nøgletal er de samme i landbruget i et hvilket 
som helst opland i Danmark som i dansk 
landbrug i øvrigt, fx at fodereffektiviteten i 
svineproduktionen er den samme i oplandet 
til Taps Å som i resten af landet. 

Kvælstofoverskuddet i et opland
Kvælstofregnskabet for dansk landbrug kan 
skaleres op og ned i størrelse og frem og 

tilbage i tid, fordi modellen også er en input-
output model. Når modellen anvendes på 
landbruget i et givet opland, overskrives de 
input, der gælder for dansk landbrug, med de 
input, der gælder for landbruget i oplandet. 
Når både input og struktur således ligger fast, 
er kvælstofregnskabet for oplandet løsningen 
til et sæt sammenhørende lineære ligninger 
bestående af balanceligninger og ligninger, 
der definerer nøgletal. På den måde afledes 
kvælstofregnskabet for landbruget i et opland 
af kvælstofregnskabet for dansk landbrug. 

En kritisk antagelse i den forbindelse er, at 
forbruget af kvælstof i handelsgødning i et 
opland i en given landsdel er det samme som 
i landsdelen som helhed. Af flere grunde er 
den antagelse usikker og den medvirker til at 
gøre kvælstofregnskaber på oplandsniveau 
mere usikre end det ret nøjagtige kvælstof-
regnskab for dansk landbrug. 

Dermed er der data nok til at beregne funk-
tionen f(q’) som diskrete punkter, indlægge 
en tendenslinje, og se om tilnærmelsen er 
god nok, se figur 5 der viser f(q’) for Taps Å.

Kvælstofafstrømning

systemets nummer; tallet i det modsatte 
hjørne er ændringen i beholdningen af kvæl-
stof i løbet af det betragtede regnskabsår. Be-
varelses- eller balanceligningen er opfyldt for 
alle kasser i netværket samtidig. 

Bevarelsesligningen for marksystemet (sys-
tem 1), der er én ud af fem ligninger, er:

beholdningsændring (0) = handelsgødning, 
slam, fiksering og udsæd (247) + atmosfæ-
risk deposition (57) + husdyrgødning (296) 
– hjemmedyrket foder (245) – salgsafgrøder 
(68) – ammoniakudledning fra marker (41) 
– markoverskud (246) 

Ligningen for system 3 er:

kvælstofoverskud (302) = markoverskud 
(246) + ammoniakeksport (56)

Kvælstofoverskuddet består således af to 
dele, nemlig et markoverskud, der, i det om-
fang det ikke medfører en ændring i rodzon-
ens beholdning af (uorganisk) kvælstof, tabes 
til grundvandet og atmosfæren, og af en eks-
port af ammoniakkvælstof gennem luften (56) 

Boks 2.  Hvad sker der med kvælstofkoncentrationen og -afstrømningen når vandafstrømningen 
stiger?
Hvis kilden M var konstant, og vandføringen Q steg, ville kvælstofkoncentrationen C falde. Men i vandløbene stiger C 
tværtimod, når Q stiger, hvilket betyder, at udledningen til oplandets overfladevand ikke er konstant, men stiger med 
stigende nedbør. 
   Nedbøren i Danmark, og dermed vandafstrømningen, er steget de sidste 100 år /2/, især i Sønderjylland. Udviklingen 
ser ud til at fortsætte ind i dette århundrede. Virkningen af stigningen i nedbør og afstrømning på 
kvælstofkoncentrationer og -strømme er undersøgt i /1/. Den arealvægtede middelværdi for kvælstofafstrømningen via 
14 vandløb i oplandet til Lille Bælt  er faldet med ca. 28 %. Det er  beregnet, at faldet ville have været ca. 32 %, hvis ikke 
vandføringen var steget. 
   Stigningen i vandafstrømningen har således påvirket kvælstofafstrømningen i Sønderjylland mærkbart og i mindre 
omfang også kvælstofkoncentrationen. I andre dele af landet, hvor stigningen i nedbøren er mindre, er påvirkningen ikke 
større, end at man som en førsteordens tilnærmelse kan se bort fra den og regne med, at kvælstofafstrømningen falder 
som koncentrationen og kilden, se boks 1. 

Figur 4.  Kvælstofregnskabet for oplan-
det til Taps Å i kg N/ha/år, overfladevandet 
alene. Regnskabet i kg N/år fås ved at 
overskrive det grønne ’1.0’ øverst til højre 
med oplandets areal i ha.
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En funktion f(q’) for hvert opland
Af de 24 undersøgte vandløb og tilhørende 
oplande i Sønderjyllands Amt ligger 10 i 
oplandet til Vadehavet, hvor modellen ikke 
gælder. Af de resterende 14 vandløb, der lig-
ger i oplandet til Lille Bælt, er serierne for 10 
af dem lange nok. De pågældende vandløb 
står i tabel 1.

Med udgangspunkt i kvælstofregnskabet 
for et opland fremstillet som et balanceret 
netværk (figur 4), er f(q’) bestemt i førnævnte 
regneark som beskrevet i /1/.

Funktionen f(q’) er unik for hvert opland. 
Formen er den samme, nemlig a*ln(q’) + b, 
men a og b er forskellig fra opland til opland, 
hvilket skyldes forskelle i denitrifikations-, 
terræn- og jordbundsforhold. Den arealvægt-
ede middelværdi for R2 er 0,81. For god or-
dens skyld bemærkes, at R2 = 0,95 for Taps Å 
er den højeste i serien.

I oplandet til Taps Å varierer den del af 
landbrugets kvælstofudledning, der går til 
overfladevandet, fra 0,05 i tørre år til 0,25 i 
våde, se figur 5. Når det regner meget, forsky-
des ligevægten i udledningen således mod 
større udledning til vandet (overflade- og 
grundvandet) og mindre til atmosfæren. Nor-
mal- eller langtidsmiddelværdien (for q’=1) 
er 0,18, dvs. i gennemsnit over en årrække går 
18 procent af landbrugets kvælstofudledning 
til overfladevandet, mens resten går til grund-
vandet og atmosfæren. 

På den måde kan et oplands kvælstofregn-
skab (overfladevandet alene) år for år frem-
stilles som et balanceret netværk (figur 4). 
Regnskaberne for en gruppe af oplande, så-
som oplandene i et helt amt, en miljøregion 
eller hele Danmark, er summen af regnskab-
erne for de oplande eller dele af oplande, der 

befinder sig inden for henholdsvis amtet, re-
gionen eller Danmark.  

Hvad kan modellen bruges til?
Modellen kan bruges til at besvare hvad-hvis 
spørgsmål. Hvad ville der fx være sket, hvis 
kilderne havde udviklet sig på en anden 
måde, eller hvad vil der fremover ske, hvis 
vi yderligere nedbringer kilderne? Hermed 
er vi tilbage til kurverne i figur 1: Den røde 
(kalibreringen) er beregnet med modellen 
med den faktiske udvikling i kilderne, den 
blå ved at lade landbrugets kvælstofoverskud 
være konstant på niveauet fra 1989/90 til 
1992/93 og holde alt andet lige, og den sorte 
ved at lade alle kilder være konstante på dette 
niveau og igen holde alt andet lige. Gabet 
mellem den sorte og den blå kurve er virknin-
gen af rensningen af spildevandet. Gabet mel-
lem den blå og den røde kurve er virkningen 
af landbrugets indsats. 

Da modellen beregner landbrugets kvæl-
stofudledning til overfladevandet som funk-
tion af landbrugsproduktionens størrelse og 
produktionssystemets struktur, foreligger der 
således en model, der nogenlunde repro-
ducerer virkningen på vandløbets kvæl-
stofkoncentration af allerede gennemførte 
tiltag i landbruget og som konsekvensbereg-
ner virkningen af fremtidige tiltag. 

En model for et konkret vandløb lader sig 
opstille med en beskeden arbejdsindsats på 
basis af data, der allerede findes. Modellen er 
velegnet til at beregne scenarier for kvæl-
stofkoncentrationen og -afstrømningen, ek-
sempelvis ved afslutningen af VMP III i 2015, 
som funktion af korresponderende scenarier 
for udviklingen i landbrugets produktion og 
struktur. 

Konklusion
Den vandføringsvægtede årsmiddelkon-
centration af kvælstof i vandløb i den del af 
Sønderjylland, der afvander til Lille Bælt, er 
faldet med ca. 32 procent fra 1992/93 til 2003/
04, og kvælstofafstrømningen med ca. 28 
procent (tabel 1), primært fordi landbrugets 
kvælstofoverskud i oplandet er faldet med 
ca. 40 procent, og sekundært fordi oplandets 
spildevand renses bedre i dag end ved målin-
gernes begyndelse (figur 1). 

Med en kombination af en regnearks- og 
en tegnearksmodel lader det sig gøre med 
god tilnærmelse at beregne koncentration og 
afstrømning af kvælstof i vandløb i lerede op-
lande som funktion af 3 variable: 1) kvæl-
stofkilderne i vandløbets opland, 2) rodzon-
ens beholdning af uorganisk kvælstof og 3) 
den relative vandafstrømning. 

Modellen virker ikke kun som overvågn-
ingsværktøj (regnskabsmodel), men også som 
styringsværktøj (input-output model). Når 
den først er kalibreret, kan man beregne sce-
narier for kvælstofafstrømningens udvikling 
som funktion af korresponderende scenarier 
for udviklingen i landbrugets produktion og 
struktur.

Metoden er nyttig i arbejdet med at opfylde 
Vandrammedirektivets krav, fordi den er en-
tydig og gennemsigtig, og fordi direktivet ne-
top tager udgangspunkt i vandløbsoplande 
for at styre udviklingen i disse oplande og an-
vende ressourcerne dér, hvor de gør størst 
nytte.
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Figur 5. Funktionen f(q’) der er den brøkdel (mellem 0 og 1) af landbrugets kvælstofudledning, der udledes 
til overfladevandet. 

Kvælstofafstrømning


