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Baseret på nationale data i kombination med 
modelberegninger er der udviklet et nationalt 
nitratretentionskort, der angiver fjernelsen 
(reduktion og tilbageholdelse) af nitrat 
mel lem rodzonen og kysten opdelt på hhv. 
grundvands- og overfladevandsretention /1/. 
Kortet er anvendt til en prioritering af, hvor 
kvælstofvirkemidler skal placeres samt en be-
regning af den nødvendige dosering af disse 
for at opnå målopfyldelse i kystvandene. Det 
forventes endvidere, at retentionskortet vil 
indgå som et vigtigt redskab i den målrettede 
regulering, der skal indfases fra 2019. Med 
Fødevare- og Landbrugspakken /2/ blev der 
åbnet op for en ”udfordringsret” med lokale 
målinger fra vandløbsoplande. Disse data kan 
potentielt anvendes til ”udfordre” det natio-
nale kort og forbedre estimatet af retentionen 
lokalt. 

Beregning af kvælstofretention 
Kvælstof reduceres naturligt i undergrunden 
under iltfrie/reducerende forhold. I under-
grunden forekommer de iltfrie forhold 
gene relt i de dybere dele under den såkaldte 
redoxgrænse. Det nationale retentionskort be-
skriver den kvælstofreduktion, der sker inden 
for godt 3000 oplande med en middel stør-
relse på ca. 15 km2 (herefter ID15 oplande). 
Retentionen, angivet i procent, er frem-

kommet ved at sammenholde en be regnet 
mængde kvælstof, der udvasker fra rodzonen, 
med observerede data fra vandløbs stationer. 
Vandløbsstationernes oplande er af varierende 
størrelser og kan således dække én eller flere 
ID15 oplande. Baseret på en model, der be-
skriver variationen i de fysiske forhold, er re-
tentionen for hvert ID15 opland bestemt. Da 
den samlede kvælstoftransport til målestatio-
nen skal passe med den observerede værdi, er 
retentionerne i de enkelte ID15 oplande indb-
yrdes afhængige. Hvis retentionen er underes-
timeret i ét opland, vil den være overestimeret 
i et andet. Ligeledes gælder det for samspillet 
mellem grundvand og overfladevand. Hvis 
retentionen i grundvandet i det enkelte ID15 
opland er overestimeret, er overfladevandsre-
tentionen underestimeret og omvendt. 

Lokalt estimeret retention
Til at belyse fordele og udfordringer ved lokalt 
estimeret retention er Odder Å oplandet ud-

valgt som case område. Odder Å oplandet, 
som er markeret på Figur 1, ligger sydvest for 
Odder by og dækker omtrent 1800 ha, hvoraf 
57 % er dyrket. Figur 1 viser det nationale 
estimat af den samlede retention samt reten-
tionen for hhv. grundvand og overfladevand. 
Baseret på estimeret udvaskning fra rodzonen 
og målinger ved den lokale vandføringssta-
tion, er der i projektet om emissionsbase ret 
regulering beregnet en grundvands re ten-
tions procent på 44 % for oplandet /3/. Med 
en retention på 27 % i overfladevandet er den 
samlede retention for oplandet 59 %. Det ses, 
at det nationale estimat for Odder Å oplandet 
på 78 %, er væsentligt højere end retentionen 
baseret på lokale måledata. 

Forskellen mellem de to estimater af reten-
tionen kan skyldes flere forskellige ting. Først 
og fremmest kan retentionskortet være fejlbe-
hæftet og retentionen overestimeret. Det kan 
dog også skyldes et misforhold mellem det 
are al, som udvaskningen beregnes for, og det 
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Figur 1. Udsnit af det nationale retentionskort fra Odder Å området. Fra venstre: den 
samlede procentuelle retention fra rodzone til kyst, den procentuelle retention i grundvand 
og den procentuelle retention i overfladevand. Odder Å oplandet (case område) er skraveret. 
Den nationale vandføringsstation, der er benyttet i det nationale retentionskort, er markeret 
med en rød prik.
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areal som vandløbet modtager vand fra, dvs. 
en fejlafgrænsning af oplandet for målestatio-
nen. Anvendes et forkert areal, vil den esti-
merede samlede kvælstofudvaskning fra op-
landet være forkert og dermed resultere i en 
fejlestimering af retentionen. Ligeledes kan 
der være forskel på det topografiske opland 
og grundvandsoplandet, således at der sker en 
udveksling af nitratholdigt vand på tværs af 
det topografiske opland. En anden fejlkilde 
kan være det begrænsede antal måleår fra 
Odder Å oplandet (i ovenstående er der an-
vendt et års data), der således ikke kan ud-
ligne klimatiske variationer fra år til år samt 
forsinkelsen af kvælstoffet i undergrunden. 

Afgrænsning af oplande
En korrekt afgrænsning af det kvælstofbidra-
gende opland til en målestation inkluderer 
ikke blot kortlægning af det topografiske 
opland, men også en afgrænsning af drænop-
lande, da der kan ske dræning på tværs af det 
topografiske opland, samt en afgrænsning af 
grundvandsoplandet. Det topografiske opland 
er relativt nemt at kortlægge ud fra højdemo-
deller, hvorfor der ikke er stor usikkerhed 
behæftet hermed. Lokal afgrænsning af 
dræn oplande kræver derimod lokal viden og 
repræsenterer dermed en større udfordring. 
Endelig er der udveksling af nitratholdigt vand 
via grundvandet, der kun kan undersøges ved 
brug af en grundvandsmodel. 

For at undersøge betydningen af afgræns-
ningen af drænoplande samt den mulighed, at 
der kan ske en grundvandstilstrømning til op-
landet, er der opstillet en grundvandsmodel 
for case-oplandet ved Odder Å. Modellen er 
opstillet i MIKE SHE/MIKE 11, som er et inte-
greret grundvands- og overfladevands model-
system. Modellen er kalibreret i forhold til 
vandføring og grundvandspotentiale. Vand-
føringsdataet består af tre års data fra hoved-
stationen ved oplandets topografiske udløb 
samt data fra fire mindre målestationer fordelt 
ud over oplandet /4/. Modellen er herefter 
benyttet til at estimere, hvor vandet og kvæl-
stoffet i vandløbet stammer fra, og hvor meget 
vand og nitrat de enkelte drænoplande bi-
drager med. 

Drænoplande
En detaljeret gennemgang af de drænede 
områder i Odder Å oplandet afslørede to 
drænoplande, der dræner på tværs af den 
oplandsgrænse, der er anvendt i det nationale 
retentionskort (ID15 oplandet). De to arealer 
er markeret på Figur 2 og udgør tilsammen 
omkring 5 % af det samlede oplandsareal 
(Tabel 1). I Tabel 1 ses desuden, at de to 
ekstra drænoplandes bidrag til vandføringen 

er proportional med det øgede areal, hvori-
mod kvælstofbidraget procentuelt er større. 
Den arealvægtede kvælstoftransport fra de 
to ekstra oplande er altså større end middel 
for det øvrige opland. På figur 2 er der en 
yderligere arealændring i forhold til ID15 
oplandet, hvilket blot skyldes den faktiske 
placering af målestationen, der giver et ændret 
topografiske opland.

Grundvandsbidrag på tværs af  
oplandsgrænser
Odder Å oplandet er afgrænset ud fra topo-
grafi og ikke ud fra grundvandsopland. Der vil 
således potentielt kunne ske en indstrømning 
af kvælstofholdigt grundvand på tværs af op-
landets afgrænsning, som evt. kunne forklare 
de høje kvælstofmålinger ved vandløbsstatio-
nen. Modellen for Odder Å oplandet viser, 
at der sker såvel en grundvandsind- som ud-
strømning til oplandet, der udgør henholdsvis 
ca. 32 % og 16 % i forhold til den samlede 
vandføring. Transporten sker dog primært i 
de dybe geologiske lag under redoxgrænsen 
(skellet mellem iltede og ikke-iltede forhold), 
hvor nitrat omsættes til frit kvælstof. Grund-
vandstilstrømningen burde derfor ikke have 
nogen særlig betydning for de målte kvælstof-
koncentrationer ved vandløbsstationen. 

Betydningen af antal måleår
Det nationale retentionskort er beregnet på 
basis af kvælstoftransporten for en 21 år lang 
måleperiode, og der er anvendt en model til 
at beskrive transporttiden/forsinkelsen mel-
lem udvaskningen fra rodzonen og målestatio-
nen i vandløbet. Når man vælger at udfordre 
retentionskortet med lokale målinger, vil 
man typisk have færre år til rådighed og ikke 
mulighed for at anvende en model, der kan 
tage højde for tidsforsinkelsen. Det er derfor 
vigtigt at have kendskab til betydningen af de 
antal måleår, der benyttes til retentionsbereg-
ningerne. 

Der er foretaget en analyse baseret på data 
fra hele landet, for perioden 1990 til 2011. 
Kvælstofmålinger for minimum 15 år er til gæn-
gelige fra 345 vandløbsstationer af forskellige 
oplandsstørrelser. For disse stationer er der 
ligeledes data tilgængelig for kvælstofudvask-
ningen for de tilhørende vandoplande, og en 
retentionsprocent kan derved beregnes. For 

hvert opland er der beregnet ”en sand reten-
tion” på basis af samtlige måleår, dvs. mini-
mum 15 år. Dernæst er der udregnet reten-
tionsprocenter baseret på et varierende antal 
måleår. Der er lavet beregninger med ét års 
data samt retentionsprocenter baseret på hen-
holdsvis 2, 3, 4, 5 og 10 års data fra 1990 til 
2011.  For retentionerne baseret på de forskel-
lige antal måleår, er der udregnet en middel-
afvigelse fra ”den sande retention” for hvert 
opland. Ligeledes er den maksimale afvigelse 
bestemt for alle stationer.  Hydrologisk var 
året 1995 meget specielt og er udeladt af be-
regningerne. 

Resultaterne er præsenteret i Tabel 2. I ven-
stre side ses et gennemsnit for den maksimale 
afvigelse fra den sande retention for alle op-
lande samt 25 % og 75 % fraktilen. Til højre 
ses et gennemsnit for middelafvigelsen for alle 
oplandene samt 25 % og 75 % fraktilen. Som 
forventet resulterer beregningerne baseret på 
ét års data i den største afvigelse fra ”den 
sande retention”. Ved brug af kun ét års data 
er der en middelafvigelse på 13 procentpoint 
og en gennemsnitlig maksimal afvigelse for 
alle oplande på helt op til 38 procentpoint. 
Disse beregninger er baseret på den anta-
gel se, at det kvælstof, der udvaskes ét år, kan 
måles i vandløbet samme år. Dermed tages 
der ikke højde for den forsinkelse, der sker af 
kvælstoffet i undergrunden. For at udligne be-
tydningen af denne og andre år-til-år variatio-
ner og dermed opnå en større sikkerhed for 

Drænopland 
1

Drænopland 
2

I alt

Areal i % af samlet areal 3,3 1,6 4,9

Vandflux i % af samlet vandføring 3,4 1,6 5,0

Masseflux i % af samlet N-transport 5,2 2,8 8,0

Tabel 1. Vandflux og kvælstof masseflux fra de tilføjede drænoplande.

1

2

Figur 2. Ekstra drænoplande, der dræner 
på tværs af den eksisterende oplands-
grænse.
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den udregnede retention, bør flere måleår 
medtages i analysen. Således viser det sig også 
i Tabel 2, at afvigelsen fra ”den sande reten-
tion” falder med det stigende antal måleår. 
Ved brug af 10 års måledata opnås en midde-
lafvigelse fra den sande retention på 4 pro-
centpoint, imens gennemsnittet af de maksi-
male afgivelser for alle oplande falder til 7 
procentpoint. 

Figur 3 præsenterer sammenhængen mel-
lem oplandsarealet og middelafvigelsen fra 
den sande retention baseret på 5 års data. Der 
ses en tydelig sammenhæng, hvor aftagende 
oplandsareal giver en større afvigelse fra den 
sande retention. Samme mønster ses i Figur 4, 
hvor den rumlige fordeling af midde-
lafvigelsen for 5 års data er præsenteret, og 
hvor det igen er de mindre oplande, der 
præsenterer den største afvigelse. På kortet 
ses desuden, at de største middelafvigelser 
forekommer i Himmerland samt i veldrænede 
områder, specielt på Sjælland. For Himmer-
land er det fra tidligere studier erkendt, at der 
er lange transporttider i grundvandet under il-
tede forhold, der kan forklare den store for-
skel. For de veldrænede områder er transport-
tiderne derimod små, og årsagen til, at 
usik kerheden ved anvendelse af få måleår er 
stor i disse områder, er ikke umiddelbart klar.  

Konklusion
Lokale målinger i vandløb er velegnede til 
opgørelse af den samlede kvælstofbelastning 
fra et delopland inden for den måleusikker-
hed, der er beskrevet i /5/. Kombineret med 
et estimat af kvælstofudvaskningen fra rodzo-
nen inden for oplandet, kan der estimeres en 
retention baseret på de lokale data, der kan 
holdes op imod det nationale retentionskort, 
og potentielt identificere områder, hvor det 
nationale kort ikke i tilstrækkelig grad tager 
højde for de lokale forhold. 

Præcisionen af retentionen, bestemt på ba-
sis af lokale målinger vil afhænge af, hvor god 
oplandsafgrænsningen er, samt hvor mange 
måleår beregningen er baseret på. For Odder 
Å blev der identificeret to drænoplande, der 
ikke indgår i det topografiske opland. Disse 
dræn bidrager arealmæssigt proportionalt i 
forhold til den samlede vandføring, men bi-
drager procentuelt mere med kvælstof. For-
skellen mellem vand- og kvælstofbidraget er 
dog ikke stor, idet oplandet er intensivt dræ-
net. I oplande med en mindre dræningsinten-
sitet vil en upræcis ID15 oplandsafgrænsning 
på grund af manglende afgrænsning af dræn-
oplande kunne have en større betydning, da 
der generelt sker en større kvælstoftransport 
via dræn end med grundvandet. 

Baseret på modelberegningerne er udveks-
lingen af nitratholdigt grundvand ikke bety-

dende for Odder Å, hvilket understøtter re-
sultaterne i /1/, hvor det blev fundet, at 
ud vekslingen af nitratholdigt vand over de 
topografiske oplande generelt er meget lille 
på ID15 skala. Risikoen for udveksling af nitrat 
via grundvandet, vil dog stige med faldende 
oplandsstørrelse.

Den potentielt største fejlkilde ved estime-
ring af lokal retention for Odder Å vurderes 
derfor at være relateret til den begrænsede 
måleperiode. Til trods for, at der er en væ-
sentlig usikkerhed på såvel det nationale kort 
som retentionen bestemt på baggrund af de 
lokale målinger, er der en så væsentlig forskel 
på de to estimater, at det giver anledning til at 
revurdere forudsætningerne for de nationale 
beregninger i området. Da den samlede kvæl-
stofbelastning til den nationale målestation, 
Figur 1, skal være uændret, vil en justering i 
retentionen for Odder Å oplandet samtidigt 
resultere i et opdateret resultat for de øvrige 
ID15 oplande opstrøms den nationale måle-
station.
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Figur 3. Middelafvigelse fra den sande retention ved brug af 5 års måledata som funktion af 
oplandsareal.

Tabel 2. Resultater fra analyse af betydningen af antal måleår ved retentionsberegninger.

Max afvigelser [Procentpoint 
afvigelse fra den sande middel]

Middel afvigelser  [Procentpoint 
afvigelse fra den sande middel]

Antal måleår 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år
10 
år

1 år 2 år 3 år 4 år 5 år
10 
år

Middel 38 34 21 16 13 7 13 10 7 6 6 4

25% fraktil 20 18 10 7 6 4 7 6 4 3 2 2

75% fraktil 45 42 24 19 16 8 16 13 9 7 6 4
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Figur 4. Middelafvigelse fra den sande re-
tention ved brug af 5 års måledata. Oplande 
med mindre end 15 års data er markeret 
med grå. 

Hovedstation ved Odder Å. Foto: Sofie W. van't Veen


