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Tak til Hans Schrøder (HS) for hans skarpt 
vinklede bidrag til modeldebatten i sidste 
udgave af Vand og Jord /1/. De faglige syns-
punkter i HS’s indlæg er jeg i al væsentlighed 
enig i. Også tak til Karl Iver Dahl-Madsen og 
Merethe Styczen (DMS) for deres bidrag /2/. 

Det er jo – som de selv anfører – et vigtigt 
emne, hvad også seneste nummer af Vand og 
Jord illustrerer. Hele 3 artikler med modelre-
lateret indhold. Jeg synes dog i nogen grad, at 
DMS i deres kommentarer til mit tidligere 
indlæg /3/ træder en anelse vande. Alene 
overskriften: ”Fejl i moniteringsdata findes 
bedst med modeller”, forekommer lidt mis-
visende i forhold til de principielle forhold 
omkring modelvalg og modelanvendelse, jeg 
ud fra udvalgte eksempler forsøgte at gøre 
mig betragtninger om i Vand og Jord 2-2005, 
/3/. Jeg har vel lidt den omvendte tilgang, 
nemlig at fejl i modeller findes bedst ved at 
sammenholde modelberegninger med måle-
data. Det fordrer naturligvis, at måledata har 
en tilstrækkelig kvalitet. Og mig bekendt er 
dette krav opfyldt for bl.a. vand- og kvælsto-
fafstrømningen i de fynske dræn, der har ind-
gået i DHI’s arbejde. 

Uanset hvilken model man vælger som 
redskab i forståelses- og forvaltningsmæssig 
sammenhæng, forekommer det mig imidler-
tid at være en nødvendig forudsætning for 
modelleringernes troværdighed, at man viser 
deres evne til at beskrive måledata med til-
strækkelig præcision. Er det til eksempel 
kvælstofafstrømningen i vandløb mod vores 
kystnære områder man ønsker at modellere,  
ja så foreligger der jo et helt enestående 
dansk grundlag med tidsserier fra mange 
vandløb siden slutningen af 1980’rne. Og det 
er jo samtidig en periode, hvor såvel udled-
ningerne fra landbrug og med spildevand er 
markant reduceret. En model, der har til hen-
sigt at beskrive effekterne af yderligere forure-
ningsbegrænsende tiltag, vil derfor vinde 
markant i troværdighed, såfremt det vises, at 
modellen kan beskrive den hidtidige ud-
vikling over en årrække. 

Jeg synes derfor, det er ærgerligt, at der 
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mangler en sådan dokumentation i en af ar-
tiklerne fra sidste nummer af Vand og Jord 
/4/, der netop omhandler kompleks dynamisk 
modellering af vand- og kvælstofkredsløbet i 
oplandet til Ringkøbing Fjord med sigte på at 
tilvejebringe et modelkompleks, der kan anv-
endes i scenarieberegninger for kvælstoftil-
førslen til fjorden. 

Jeg kan i lighed med DMS beklage, at der 
ikke i forbindelse med den nationale over-
vågning af det danske vandmiljø (NOVANA) 
er satset mere på at modellere ’forvaltnings-
relevante’ integrerede sammenhænge mellem 
de mange målinger, vi har fra ’vandets kreds-
løb’. Også HS efterlyser – om end med en an-
den modeltilgang – mere aktivitet på områ-
det. Her kunne en oplagt mulighed være 
modellering af vand- og næringsstofkredsløb i 
de såkaldte landovervågningsoplande i NO-
VANA, hvor der fra 5 små vandløbsoplande 
siden 1989 er tilvejebragt en guldgrube af 
data vedrørende landbrugspraksis og vand-
kvaliteten i jordvand, drænvand, grundvand 
og vandløb. Der har da også siden revisionen 
af det nationale overvågningsprogram for 
perioden 1998-2003 (NOVA 2003) i disse op-
lande været forudsat en ”opsætning af de-
taljeret model for næringsstofomsætning og 
transport i det hydrologiske kredsløb.” /5/. 
Trods ganske megen aktivitet på området er 
der endnu ikke kommet brugbare integre-
rede modelkomplekser ud af arbejdet til gavn 
for forståelsen af det samlede vand- og næ-
ringsstofkredsløb i disse oplande. Det er 
ærgerligt at konstatere, at der ikke har været 

afsat tilstrækkelige ressourcer til dette arbe-
jde. Også fordi en sådan modellering givetvis 
ville have givet os muligheder for ekstrapoler-
inger til andre områder og tydeliggjort poten-
tialet (og ressourcebehovet) for en sådan 
kompleks modellering andre steder.

Mens vi således venter i spænding på mere 
overbevisende dokumentationer af de kom-
plekse modellers anvendelighed kunne man 
jo søge efter mere enkle tilgange. Således 
som Hans Schrøder  eksempelvis forsøger sig 
i den udmærkede artikel andetsteds i dette 
nummer af Vand og Jord.

At der er et fint potentiale for simpel for-
valtningsrelevant modellering af kvælstof i 
førnævnte landovervågningsoplande kan jeg 
afslutningsvis indikere med data fra det fyn-
ske landoververvågningsopland (Figur 1). Her 
er der ud fra årligt beregnede kvælstofudvask-
ninger med den empiriske model NLES3 og 
enkle antagelser om vandafstrømningens 
fordeling mellem grundvand og drænvand 
m.m. konstrueret en simpel vandløbsmodel, 
der i rimelig grad beskriver den generelle ud-
vikling i de målte kvælstofkoncentrationer i 
vandløbet (r2= 0,70; p<0,0003) /6/. (Tilsvar-
ende simple modeller kan opstilles på de 
øvrige landovervågningsoplande (r2=0,63)). 
Samtidig er vist de modelberegnede kvæl-
stofkoncentrationer, som de ville have været i 
vandløbet med fastholdt landbrugspraksis 
gennem perioden. Anvendelse af forskellige 
modeller for N-udvaskning (markbalance, 
DAISY-GIS m.m.) som indgang til simple 
vandløbsmodeller kunne måske også med-
virke til at afklare nogle af de spørgsmål ve-
drørende nitratudvaskningsmodeller, som 
Knudsen & Østergård rejser i seneste num-
mer af Vand og Jord /7/.

Lad mig slutte som DMS: ”Så det er vel 
bare om at komme i gang”.

Figur 1. Målt og model-
leret total N i vandløbet 
Lillebæk. Der er anvendt 
en simpel vandløbsmodel, 
hvori indgår N-udvasknin-
gen beregnet med NLES3-
modellen ved aktuelt klima 
de enkelte hydrologiske år 
samt dels fastholdt land-
brugspraksis (som i 1990, 
rød) og dels udvikling i 
landbrugspraksis, som den 
aktuelt er registreret gen-
nem perioden. 
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Opgave
Som tommelfi ngerregel kræves et fosforindhold under 0,1-0,15 mg P pr. liter, hvis søerne skal 
opnå en forbedret miljøtilstand. En typisk dansk parksø har et areal på 1,5 ha og en middeldybde 
på 1 m.
Det antages, at den hydrauliske opholdstid i søen er 1 år med jævn vandudskiftning, og at 
ænderne fodres med 300 g tørt franskbrød 20 gange dagligt jævnt fordelt over året. Ligeledes 
antages at søen er totalt opblandet, og at alt det tilførte fosfor ender i vandmasserne.
a) Hvor meget stiger P-indholdet pr. liter grundet andefodringen på et år ?
b) Hvor mange % skal andefodringen reduceres for kun at bidrage med 0,005 mg P pr. liter pr. år ?

Løsning
a) Andefodring bidrager med 0,175 mg pr. liter på et år
Opgaven kan enten løses ved skridtvise fremskrivninger i Excel eller ved at opskrive en første 
ordens lineær differentialligning for masse balancen: 
dC(t)/dt = - k · C(t) + I/V 
Hvor ratekonstanten k = 1/th og den tilførte mængde fosfor med brød er konstant I0.
Løsningen bliver: C(t) = C0 · exp(-kt) + I0/(V·k) · (1 - exp(-kt)) 

Da vi kun er interesserede i ændringen anvendes kun sidste led: C(t) = I0/(V·k) · (1 - exp(-kt))  
I0 = 20 fodringer/dag · 0,3 kg/fodring · 365 dage/år · 1,9 g P/kg franskbrød = 4.161.000 mg P/år
Efter et år fås: C  = (4.161.000 mg P/år) /(15.000.000 liter · 1 år-1) · (1 - exp(- 1 år-1 · 1 år))  
  = 0,175 mg P pr. liter
   
Alene den årlige fosfortilførsel fra brødet er tilstrækkelig til at forurene søen over tålegrænsen.

b) Reduceres med 97 %
Da der er tale om linearitet mht. I0 fås direkte:

Nødvendig reduktion = (0,175 mg pr. liter - 0,005 mg pr. liter) / 0, 175 mg pr. liter = 97 %

Der var desværre en sætternisse på spil i boksen i artiklen “Andefodring – et overset miljøpro blem?” af 
Kåre Press-Kristensen, bragt i Vand & Jord nr. 3 s. 115- 118. Den bringes derfor her igen.

Erratum…

beluftning af 4 m3 råvand i timen fastsat på 
baggrund af strømforbruget svarende til 
2.500 kr. pr. måned. Pris pr. m3 behandlet 
råvand afhænger blandt andet af vand-
mængder, koncentrationsforholdene og ud-
ledningskrav til renset grundvand og af-
kastluften fra INKA-belufteren.    

Hvorvidt brugen af bioreaktorer til ned-
brydning af benzinstofferne vil være en bil-
ligere og mere effektiv afværge end INKA-
beluftning vurderes i øjeblikket. Rambøll 
har i et samarbejde med Oliebranchens 
Miljøpulje og Entreprenør Frisesdahl, 
sideløbende med den fysiske INKA-afværge, 
afprøvet fuldskala fastfi lms biofi lteranlæg 
med forskellige bæremedier. De foreløbige 
resultater dokumenterer et markant ned-
brydningspotentiale af MTBE. Der er udar-
bejdet et forslag til indlæg på ATV Vinter-
møde 2006, hvor resultater fra den 
biologiske rensning i fastfi lmsreaktorer vil 
blive fremlagt.
MORTEN CHRISTENSEN, morc@ramboll.dk

LARS MORTENSEN, lmn@ramboll.dk

Der er ved tidligere og nuværende INKA-
beluftere set udfældning på plader og i 
huller på den perforerede plade. Det er 
forfatternes vurdering og erfaring, at ud-
fældning optræder ved relativt hårdt grund-
vand, hvilket vil påvirke INKA-belufterens 
virkningsgrad. Erfaringsmæssigt kan en 
udskiftning eller rensning af de perforerede 
plader, ved de regelmæssige anlægseftersyn, 
sikre en kontinuerlig drift uden betydende 
udfældninger. Perforerede plader udføres i 
dag med moderne teknologi, hvilket med-
fører prisbillige plader, f.eks koster 1x1 m 
plade 750 kr. udført i sort jern og 1.300 kr. i 
rustfri stål.

Som det fremgår af artiklen, er prisen for 

MORTEN CHRISTENSEN

LARS MORTENSEN

Svar til Erik Arvins debat indlæg 
”Er INKA-beluftning driftsikker og 

økonomisk?”

Gyllegrisen Øffe mener helt 
sikkert, at der må have været 
en højere intelligens bag 
hans opståen og udvikling, 
som er noget ganske særligt 
og nyttigt – ikke mindst i den 
søde juletid. 


