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Målretning – hvad og hvorfor?
Kickstartet af anbefalingerne fra Natur- og 
Landbrugskommissionen fra 2013 /1/, har 
der i de seneste år været stor fokus på imple-
mentering af en målrettet og arealmæssigt 
differentieret regulering af anvendelsen af 
kvælstof (N) i Danmark. Disse anbefalinger 
er efterfølgende fulgt op af dels Fødevare- og 
landbrugspakken fra december 2015 /2/ og 
aftalen om målrettet regulering fra januar 
2018 /3/, hvori det er aftalt, at den målrettede 
regulering skal indfases gradvist fra 2019. 

Rationalet for en målrettet og rumligt diffe-
rentieret regulering er, at naturen er forskelli-
gartet. Mens der for grundvandet er opsat en 
fast (drikkevands-) grænseværdi for nitrat på 
50 mg NO

3
/l, er der forskellige reduktionskrav 

til de marine recipienter. Herudover er der 
stor rumlig forskel på, hvor meget kvælstof der 
når fra rodzonen til de marine recipienter. 
Dette skyldes, at der kan ske en naturlig om-
sætning og tilbageholdelse af nitrat under 
transporten i grundvand, vådområder, vand-
løb, og søer, men at der er stor rumlig varia-
tion heri. På national skala er det anslået, at ca. 
70 % af den kvælstof der forlader rodzonen 

ikke når frem til de marine recipienter /4/, 
men lokalt kan det altså se helt anderledes ud, 
hvor stort set alt nitraten fjernes nogle steder, 
mens det kun vil være få procent andre ste der. 

Pga. variationen i den naturlige omsætning/
tilbageholdelse, ofte benævnt N-retention, er 
der et stort potentiale for en kost-effektiv kvæl-
stofvirkemiddels indsat, ved at placere virke-
mid ler, hvor den naturlige retention er mindst. 
I oplægget til den målrettede regule ring er ét 
af de vigtige elementer således også, at der skal 
tages højde for den naturlige omsætning og 
tilbageholdelse af kvælstof i oplandet.

Målretning – hvor?
Den første landsdækkende kvælstofmodel 
for Danmark blev etableret i perioden 2013-
15 /4/. Modellen blev udviklet ved at koble 
eksisterende modeller til beskrivelse af 
kvælstoftransport og -omsætning fra mark via 
grundvand og overfladevand til de marine 
recipienter. Baseret på modellen blev der 
etableret et nationalt N-retentionskort, der 
angiver hvor stor reduktionen af kvælstof er 
mellem rodzonen og de marine recipienter. 
Reduktionen er opgjort på ID15 skala, dvs. 
opgjort for topografiske oplande med et mid-
delareal på ca. 15 km2. N-reduktionskortet 
viser således hvad middelretentionen er for et 
ID15 opland, men ikke hvilken variation der 
er i retentionen indenfor oplandet. Det natio-

nale N-retentionskort har været anvendt til be-
regning af hvilke og hvor mange N-virkemid-
ler, der skal til for at opnå målopfyldelse, samt 
prioritering af deres placering, så de i videst 
mulig omfang er placeret i ID15 oplande med 
den mindste naturlige N-retention. 

I aftaleteksten om den målrettede regule-
ring, er der lagt op til, at den rumlige differen-
tiering i første omgang skal ske på ID15 skala. 
Det er dog samtidigt hensigten, at målret-
ning en på længere sigt kan differentieres yder-
li gere, og gerne mere bedriftsnær. Endvidere 
er det nævnt, at der i målretningen skal være 
flere muligheder for lokal koordinering og 
flek sibilitet.

Projektet TReNDS
Med udviklingen af N-retentionskortet fra 2015 
blev det estimeret, at usikkerheden på den 
beregnede N-retention var 19 procentpoint. 
Årsagerne til usikkerheden skyldes både man-
glende eller ufuldstændig viden om de proc-
esser, der er styrende for nitratomsætning en 
og deres indbyrdes betydning, samt mang-
len de datagrundlag i en tilstrækkelig rumlig 
opløsning. I 2015 blev forskningsprojektet 
”Transport og reduktion af nitrat i danske land-
skaber på forskellig skala – TReNDS” startet. 
Projektet har haft som overordnet formål at 
forbedre det faglige grundlag for implemente-
ring af en målrettet kvælstofregulering.

Bedre grundlag for målrettet  
kvælstofregulering og -indsats

Fra 2019 implementeres den målrettede kvælstofregulering. Målret-

ningen betyder, at tiltag til begrænsning af kvælstoftabet skal foku se-

res i områder, hvor behovet og effekten er størst. Dette kræver et 

solidt fagligt grundlag. Til at understøtte dette, er der i projektet 

TReNDS arbejdet med detaljerede feltundersøgelser, udvikling af nyt 

udstyr, nye modelleringstilgange og nye metoder til involvering af 

interessenter.
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Fokusområderne i TReNDS (Fig. 1), har 
været: 1) Dræn, hvor er de placeret og hvor 
meget betyder de for transport af kvælstof? 2) 
Lavbundsarealer, der kan have markant betyd-
ning for kvælstofbalancen på oplandsskala, 3) 
Redox forhold i undergrunden, der er afgø-
rende for en omsætning af nitrat i grund-
vands zonen, 4) Integration af effekten af 
dræn, lavbund og redoxforhold i oplandsskala 
modellering og 5) Involvering af lokale inter-
es senter ved implementering af virkemidler.

I projektet er der gennemført detaljerede 
feltstudier til analyse af processer på lille skala, 
deres variation samt indbyrdes betydning. Til 
dette er der udviklet nye instrumenter og me-
toder, ligesom nye anvendelser af eksiste-
ren de instrumenter er testet. Foruden at øge 
vores forståelse af processerne, har et vigtigt 
formål for projektet været at udvikle og teste 
nye koncepter, så denne viden kan opskaleres 
og derved nyttiggøres ved analyser på større 
skala. Konkret har dette været realiseret gen-
nem udvikling og test af koncepter, der giver 
mulighed for at repræsentere effekten af 
småskala processer i oplandsskalamodeller, 
og som er så tæt på operationelle som muligt. 
Hermed menes, at metoder/koncepter er fær-
digudviklet og at deres anvendelse ikke forud-
sætter en omfattende national dataindsamling, 
men i videst muligt omfang kan benyttes på 
basis af tilgængelige data.

TReNDS i den målrettede regulering
I aftalen om den målrettede regulering er det 
specifikt nævnt, at der skal ses på mulighed-

erne for en opdatering af retentionskortet 
som grundlag for målretningen, i første 
omgang på ID15 skala. Med fødevare- og 
landbrugspakken blev der afsat midler til ca. 
200 ekstra vandløbsstationer til bestemmelse 
af kvælstoftransporten, hvor ca. halvdelen er 
benyttet til at øge det samlede målte areal fra 
50 % til 65 % af landet. Den anden halvdel 
af de nye vandløbsstationer er anvendt til at 
underinddele de målte oplande, men selv 
efter dette ligger middelarealet for de målte 
stationer på omkring 50-60 km2, med et mak-
simalt areal på ca. 300 km2. De nye vandløbs-
stationer vil give værdifuld data og viden, der 
kan udnyttes i en opdatering af retentionskor-
tet. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt til 
at kunne gennemføre en målretning på den 
forventede ID15 skala. Der vil derfor være 
behov for modeller, til at ekstrapolere viden 
fra de målte til de umålte oplande, samt til en 
underinddeling inden for de målte oplande, 
for at have et grundlag for en målretning på 
mindre skala. 

En væsentlig forudsætning for et kunne 
forbedre det nationale retentionskort er så le-
des også en forbedring af det modelværktøj, 
der anvendes til bestemmelse af N-retentio-
n en, dvs. modelberegningerne på oplands-
ska la/national skala. På dette punkt har 
TReNDS biddraget på tre konkrete områder, 
som forventes at kunne forbedre sikkerheden 
på retentionskortet, og som er enten helt eller 
tæt på operationelle: 
• Der er udviklet en ny sonde til direkte må-

ling af redox forhold i undergrunden, der 

gør det muligt at indsamle et større datama-
teriale på en mere kost-effektiv måde end 
tidligere. Som supplement hertil, er der ud-
viklet en metode til etablering af et højop-
løseligt nationalt kort over redoxdybden. 
Redox-kortet er etableret på de eksiste-
ren de data, men vil med lille omkostning 
kunne opdateres i takt med indsamling af 
nye data. 

• De detaljerede feltundersøgelser i de 
kom plekse lavbundsarealer er omsat til en 
relativ simpel vandbalancemodel, der giver 
mulighed for at estimere strømningsvejene 
i lavbundsarealerne. Med vandbalancemo-
del len inddrages såvel betydningen af 
lavbundens regionale placering i det 
hydro geologiske regime, dvs. hydrologiske 
interaktion med baglandet, samt sediment-
forholdende i lavbunden. Vores oplands-
mo deller inkluderer tolkninger af den 
regionale geologi, og kan således benyttes 
til at estimere lavbunds arealernes interak-
tion med baglandet. Derimod eksisterer der 
ikke detaljerede data om lavbundsarealer 
på national skala. Øget dataindsamling 
fra lavbundsarealerne vil derfor kunne 
for bedre vores beskrivelse af disse, men 
allerede nu vil anvendelsen af en vandba-
lan cemodel være en forbedring i forhold til 
retentionskortlægningen i 2015, hvor effek-
ten af lavbundsarealer ikke blev inddraget 
pga. manglende operationelle værktøjer. 

• Detaljerede analyser af modelleret dræn-
strømning med hhv. detailmodel samt 
oplandsmodel, har ledt til udvikling af nye 

Figur 1. Fokusområder i projektet TReNDS

TReNDS
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koncepter for implementering og parame-
terisering af dræn. Disse metoder bygger 
på eksisterende data, og testes i forbindelse 
med opdatering og kalibrering af den natio-
nale vandressource model (DK-model).

Kvælstofretentionen varierer ikke kun mel-
lem ID15 oplande, men også inden for de en-
kelte oplande. Ved at arbejde på en skala min-
dre end ID15 vil man derfor potentielt kunne 
høste en større gevinst ved målretningen. 
Dette er det hensigten at udnytte i en fremti-
dig målrettet regulering. At gå ned i skala 
kommer imidlertid med den omkostning, at 
estimatet på retentionen bliver mere usikkert. 
Der er derfor en afvejning af gevinsten holdt 
op i mod hvilken usikkerhed, der er accepta-
bel i forhold til en statslig regulering. Gennem 
indsamling af flere data og opnåelse af bedre 
viden vil usikkerheden kunne reduceres, men 
aldrig fjernes helt, og hvilken skala/usikker-
hed der er acceptabel vil være en politisk be-
slutning. At detailviden på mindre skala ikke 
kan indgå i reguleringen p.t. er imidlertid ikke 
ensbetydende med, at den ikke vil kunne an-
vendes lokalt. Altså ikke i en egentlig regule-
ring, men som et redskab i en optimering af 
den lokale indsats. Det kræver dog, at hensigt 
om en større grad af lokal koordinering og 
flek sibilitet bliver udmøntet.

Med fokus på både detailstudier samt op-
ska lering, understøtter resultaterne fra 

TReNDS den målrettede regulering på de to 
skalaer som illustreret på Fig. 2: 1) oplands- 
og national skala gennem forbedring af op-
landskala modellering og 2) lokal skala gen-
nem øget viden samt forbedrede instrumenter 
og metoder til analyse af processer på lille 
skala samt deres variabilitet. Endvidere er der 
i TReNDS, med international inspiration, set 
på muligheder for en større lokal involvering i 
forbindelse med implementeringen af N-vir ke-
midler.
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Figur 2. Med detailstudier understøtter TReNDS viden og metoder til lokale undersøgelser, der kan indgå i en lokal indsats. Med udvikling af 
metoder og koncepter kan viden om lokale processer nyttiggøres i oplandsskalamodellering. 

TReNDS


