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Kvælstofemissionen fra dyrkede arealer til 
overfladevand kan beregnes ved at bestemme 
kvælstoftransporten i vandløb ved en måles
tation. Målestationen integrerer tabet af 
kvælstof fra alle kilderne i det hydrologiske 
opland til vandløbet /1/. I Landbrugspakken 
fra december 2015 foreslås det på sigt, at 
der indføres en ny emissionsbaseret regule
ringsstrategi, hvor landmændene selv kan tage 
ansvaret for at måle deres kvælstofudlednin
ger, så længe de følger en standardprøvepro
tokol og leverer deres data til den offentlige 
database ODA/1/.

Nærværende artikel indeholder resultater 
fra et GUDP projekt /2/, hvor det er under
søgt, hvor hyppigt der skal måles vandføring 
og kvælstofkoncentration for at få bestemt den 
årlige kvælstoftransport inden for en nøjagtig
hed på ±10 %. Undersøgelsen bygger dels på 
resultater fra hyppige målinger i 3 mindre 
vandløbsoplande og dels på en mere overord
net analyse af eksisterende data på landsplan. I 
denne artikel bestemmes for første gang, hvor 
sikkert kvælstoftransporten kan beregnes på 
månedsbasis ud fra målinger i vandløb. Kon
ceptet bag bestemmelse af kvælstoftransporten 
fra et opland fremgår af boks 1. 

Måledesign og –metoder
I november 2014 blev der etableret en ho
ved målestation i 3 mindre vandløb, som 
hver repræsenterer forskellige hydrologiske 
regimetyper i ID15 oplande /2/. Målestation
erne blev etableret i henholdsvis Jegstrup 
Bæk (ved Viborg i Midtjylland), Odder Å (ved 
Odder i Østjylland) og Saltø Å (ved Slagelse i 
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Vestsjælland). Se en nærmere beskrivelse af 
oplandene i /2/. I Jegstrup Bæk blev der ud
ført målinger frem til oktober 2016, som der
ved dækker et kalenderår, mens målingerne i 
Odder Å og Saltø Å forløb frem til marts 2018, 
i alt 3 kalenderår.

Der blev oprettet en hydrometristation ved 
alle 3 hovedstationer med kontinuert (10 
minutters) registrering af vandstand (H) med 
tryktransducer. Øjebliksmålinger af vandførin
gen (Q) blev foretaget ugentligt i 2014 og 
2015 og hver 14. dag i 201618. Døgnmiddel
vandføringen kan derfor beregnes ud fra en 
opstillet QH relation /3/. For at kunne be
stemme den ”sande” kvælstoftransport, blev 
der med en automatisk ISCOprøvetager med 
køling udtaget en vandprøve hver 3. time. 
Prø verne blev puljet til døgnprøver, som blev 
analyseret for totalN og nitratN.  

I perioderne januar til april 2017 og september 
2017 til marts 2018 blev der i Saltø Å eta ble ret en 
sensor til kontinuert (5 minutters interval) 
måling af nitratN koncentrationen i vand løbet 
(Nitratax plus HACH). Desuden blev sensoren 
testet i en kortere periode i Jegstrup Bæk. 

På baggrund af de daglige målinger i de 3 
vandløb, blev bestemmelsen af den årlige og 
månedlige kvælstoftransport evalueret ved 
simulering af 4 forskellige prøvetagningsstra
tegier: 1) ugentlig (i alt 52 årlige prøver); 2) 
fjortende dag (26 prøver); 3) fjortende dag i 
vinterperioden og månedlig i sommerperioden 
(18 prøver); 4) månedlig (12 prøver). For hver 
simuleret prøvetagningsstrategi blev lineærin
terpolationsmetoden benyttet, til at estimere 
daglige kvælstofkoncentrationer. Simuleringer 
af den årlige og månedlige kvælstoftransport 
ud fra de forskellige prøvetagningsstrategier 
blev sammenlignet med den ”sande” årlige og 
månedlige kvælstoftransport. 

Beregning af hydrologiske  
regimetyper (HR)
For at kunne bruge data fra de 3 vandløb til 
at sige noget mere generelt om prøvetag
nings strategien i de forskellige afstrømnings
regimer, der findes på tværs af landet, er der 
lavet en teoretisk klassificering af opland
styper. I forhold til en prøvetagningsstrategi 
forventes det nemlig, at jo større forskel der 
er i vandføringen hen over året i et vandløb, 
desto flere målinger vil være nødvendige for 
at opnå en beregnet kvælstoftransport med 
en lav afvigelse fra den ”sande” kvælstoftrans
port. Derfor er der på baggrund af ID15 
op landsinddelingen og Den Nationale Vand
ressourcemodel fra GEUS (DKmodellen) 
/4/ lavet en overordnet analyse af ID15op
landenes hydrologiske regime (HR). Princip
pet bag HR er beskrevet i boks 2.

Som supplement til den teoretisk bereg
nede HRværdi for ID15oplandene er det 
såkaldte Baseflow Indeks (BFI) beregnet på 
baggrund af data fra de 3 moniterede vandløb. 
BFIindekset er defineret som forholdet mel
lem den del af vandføringen, der forekommer, 
når der kun er et grundvandsbidrag og så den 

samlede vandføringsmængde for den givne 
periode /5/. BFIværdier ligger mellem 0 og 1, 
hvor stabile grundvandsfødte vandløb har 
værdier tæt på 1.

Resultater: Hydrologiske regimetyper
De beregnede HR typer for vandløb i ID15

Figur 1. Kort over ID15 oplande inddelt efter oplandets hydrologiske regime (HR) baseret på 
månedlige afstrømninger fra DK-modellen i perioden 1990-2010.

/3/.
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oplandene er vist i figur 1. Kortet er inddelt i 4 
HRtyper, hvor en større HRtype afspejler en 
stigende variation i vandføring henover året. 

Jegstrup Bæk har ifølge oplandsanalysen et 
HR på 1, og vandløbet har et BFI på 0,81, hvil
ket indikerer, at vandløbet er meget grund
vandsdomineret. Dette bekræftes af de bereg
nede døgnmiddelvandføringer ved stationen i 
Jegstrup Bæk, hvor der blev registre ret en rela
tiv lille forskel mellem maksimums og mini
mumsvandføringer. Samtidig blev der generelt 
målt lave og stabile døgnmiddel totalN koncen
trationer, med kun kortvarige større udsving, 
formentlig som følge af pulstilførsler af kvælstof 
i perioder med kraftig nedbør (figur 2).

Odder Å har ifølge analysen et HR på 2, og 
vandløbet har et BFI indeks på 0,56. Det vil 
sige, at den overordnede hydrologiske op
landsanalyse indikerer, at vandløbet både er 
påvirket af et stabilt grundvandsbidrag, men 
også af et mere overfladenært hurtigt respon
derende afstrømningsbidrag. Dette bekræftes 
af døgnmiddelvandføringerne i Odder Å, der 
sammenlignet med Jegstrup Bæk har noget 

større udsving (figur 2). Også den målte døgn
middelkoncentration af totalN udviser som 
vandføringen rimelige store variationer over 
året med de højeste koncentrationer i vinter
perioden (figur 2).

Saltø Å har et HR på 4 og vandløbet et BFI 
på 0,40. Dette indikerer, at vandløbet er 
stærkt påvirket af overfladenær afstrømning, 
mens interaktionen med dybere grundvands
magasiner er begrænset. Også her stemmer 
analysen overens med målingerne fra Saltø Å, 
hvor de beregnede døgnmiddelvandføringer 
er varierende (figur 2B). I vinter og efter års
månederne er vandføringerne høje og i som
merperioderne tørlægges vandløbet næsten. 
Det giver sig også udslag i, at den målte døgn
middelkoncentration af totalN varierer bety
deligt over året, da vandløbet hovedsageligt er 
født af drænvand, hvorfor udvasket nitratN fra 
markerne ledes direkte til vandløbet uden 
væsentlig reduktion af nitratN under redoxzo
nen i grundvand (figur 2A). 

Evaluering af prøvetagningsstrategi
Der er stor forskel mellem de 3 vandløb 
på afvigelserne fra den ”sande” årlige kvæl
stoftransport ved de forskellige prøvetag
ningsstrategier (figur 3). Det ses for alle 3 
vandløb, at jo flere prøvetagninger der årligt 
er foretaget, jo lavere bliver afvigelsen og 
spredningen (bestemt som standard af vi gel
sen) mellem den ”sande” og den beregnede 
årlige kvælstoftransport (figur 3). 

Derudover fremgår det for alle 3 vandløb, at 
den gennemsnitlige årlige kvælstoftransport 
beregnet ud fra punktprøver for alle strategier 
blev underestimeret set i forhold til den 
”sande” målte kvælstoftransport på nær for en 
enkelt strategi i Jegstrup Bæk (figur 3). Af vi
gelserne er for alle prøvetagningsstrategier 
mindst for Jegstrup Bæk med en maksimal 
afvigelse på 5 % og en gennemsnitlig procent
afvigelse på 0,9 ±2,3 % for den månedlige 
prøvetagningsstrategi (figur 3). I vandløb af 
HR type som Jegstrup Bæk (HR1 i figur 1) er 
en månedlig prøvetagning derfor nok til at 
sikre en afvigelse på < ±10% fra den sande 

Figur 2. A) Døgnmiddel kvælstof-koncentrationer (total-N) målt med brug af en ISCO prøvetager. B) Daglige vandføringer og døgnmiddel-
vandføring i de 3 vandløb Jegstrup Bæk, Odder Å og Saltø Å
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kvælstoftransport (tabel 1).
De største afvigelser ses for Odder Å, hvor 

den gennemsnitlige procentafvigelse varierer 
mellem 2,7 ± 2,0 % (ved en ugentlig strategi), 
4,7 ± 2,6 % (ved en fjortende dag strategi), 
5,9 ±5,7 % (ved en fjortende dag/månedlig 
strategi) og 7,7 ± 4,4 % (ved en månedlig 
strategi) (figur 3). Derudover er der store 
maksimale afvigelser for alle prøvetagnings
strategier (figur 3). Det skyldes givetvis, at 
Odder Å både er påvirket af grundvand og 
overflade/drænvand, hvilket gør det svært at 
bestemme kvælstofkoncentrationens sæson
forløb. I vandløb af HR type 2 er en fjortende 
dags prøvetagning derfor nok til at sikre en 
afvigelse på < ±10% fra den ”sande” kvæl stof
transport (tabel 1).

For Saltø Å er den gennemsnitlige procent
afvigelse ved de forskellige prøvetagnings stra
tegier på 1,1 ± 1,1 % (ved ugentlig), 2,3 ±1,7 
% (ved fjortende dag), 2,7 ± 2,5 % (ved fjor
tende dag/månedlig) og 5,9 ± 3,7 % (ved 
månedlig) (figur 3). I HR type 4 vandløb er en 
prøvetagningsstrategi hver fjortende dag i vin
terperioden og hver måned i sommerperio
den derfor nok til at sikre en afvigelse på < 
±10 % fra den ”sande” kvælstoftransport 
(tabel 1). Antallet af simuleringer pr. år var for 
de 4 strategier: n=7, n=15, n=20 og n=29.

Månedlig kvælstoftransport
Et andet billede tegner sig, når der ses på 
den månedlige kvælstoftransport ud fra en 
ugentlig og fjortende dags prøvetagnings
strategi i Odder Å og Saltø Å (figur 4). Der er 
problemer med at bestemme månedstrans
porten med en afvigelse på maksimalt ±10 % 
fra den ”sande” kvælstoftransport, især i som
mermånederne (figur 4), hvor kvælstoftrans
porten er mindst og i tilfældet Saltø Å næsten 
ubetydelig. Hvis månedstransporten skal 
be stemmes med en nøjagtighed på ±20 %, 
skal der som minimum anvendes en ugentlig 
prøvetagningsstrategi i både Odder Å og Saltø 
Å. Dog er der stadigvæk en sommermåned 
(juli) i Saltø Å, hvor den gennemsnitlige pro
centafvigelse ± standardafvigelsen vil kunne 
overstige 20 %. Det skal dog igen påpeges, 
at kvælstoftransporten i sommerperioden er 
nærmest ubetydelig i Saltø Å.

Brug af Nitratax Plus sensor data
Nitratsensoren måler kvælstofkoncentrationen 

i vandløbet hver 5. minut og giver derfor en 
meget detaljeret beskrivelse af nitratkoncen
trationen i vandløbet. I Saltø Å kan der kon
sta teres en tilstrækkelig god sammenhæng 
mellem in situ vandprøver og øjebliks sen
sor målingerne fra samme tidspunkt, til at 
nitratsensoren kan benyttes til måling af ni
tratkoncentrationen i vandløbet (r2 =0,95). En 
tilsvarende god sammenhæng er ikke fundet 
ved måling med nitratsensoren i Jegstrup Bæk 
(r2 =0,39), hvilket muligvis kan skyldes et højt 
indhold af opløst jern i vandet, som danner 
okkerbelægninger på sensoren. En pilottest 
og kalibrering af nitratsensoren ved anven
delse til måling af nitratkoncentrationen i et 
vandløb er derfor altid nødvendig.

Et udvalgt forløb af nitratkoncentrationen 
målt gennem et døgn med Nitratax Plus sen
soren under en nedbørshændelse fremgår af 
figur 5. Umiddelbart sker der ved stigende 
vandføring i vandløbet en fortynding af nitrat
koncentrationen, som kan skyldes en hurtig 
tilførsel af vand fra befæstede arealer og må ske 
nitratfattigt grundvand tæt på vandløbet, som 
trykkes ud (figur 5). Derudover ses det, at ni
tratkoncentrationen stiger med den stigende 
vandføring, dog med en forsinkelse på ca. 7 
timer mellem toppen i vandføring og nitratkon

centration (figur 5). Denne forsinkede respons 
i nitratkoncentration, fortæller os om rod
zonevandets gennemsnitlige opholdstid fra 
mark til vandløbsstationen inden for hele op
landet. Når vandføringen igen falder i vand
løbet, falder også nitratkoncentrationen med 
en forsinkelse på ca. 7 timer (figur 5). Derudo
ver fremgår det af figur 5, at nitratkoncentratio
nen viser korttidsudsving inden for en time 
med op til 0,5 mg N/l. Dette kan givetvis skyl
des, at der 200 m opstrøms for målestationen 
er etableret en pumpestation, som afhængig af 
det generelle afstrømningsniveau pum per vand 
ind fra et større lavbundsområde til vandløbet, 
hvilket tydeligt påvirker den målte nitratkon
centration i vandløbet. Anvendelse af en nitrat
sensor giver altså bedre muligheder for at tolke 
på sammenhængen mellem oplandet og 
vandløbet hvad angår kvælstofdyna mik ken.

Konklusion og perspektiver
Vandløbsmålinger kan med den rette indsats 
i forhold til prøvetagning anvendes til at 
be stemme kvælstoftransporten og dermed 
udledningen fra et givet opland med en af
vi gelse på mindre end 10 %. Det kræver, 
at prøvetagningsstrategien for det enkelte 
vandløb tilrettelægges ud fra dets hydrologi
ske regimetype (HR). Derudover kræver en 
nøjagtig bestemmelse af kvælstoftransporten 
solide målinger af vandføringen i vandløbet, 
dvs. oprettelse af en hydrometristation og 
minimum 1012 årlige øjebliksmålinger af 
vandføringen/3/. Til opgørelse af den årlige 
totale kvælstoftransport foreslås en månedlig 

Figur 3: Figuren viser procentafvigelserne mellem den sande total N-transport og total N-
transporten estimeret ud fra simuleringer af fire forskellige prøvetagningsstrategier med den 
gennemsnitlige afvigelse vist med vandret streg.
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Tabel 1. Anbefalede prøvetagningsstrategier til bestemmelse af den årlige kvælstoftransport 
i de tre pilotoplande for at sikre en afvigelse på < ±10%

Jegstrup Bæk 
(HR1)

Odder Å (HR2) Saltø Å (HR4)

Anbefalet
prøvetagnings-

strategi 
Månedlig Fjortende dag

Fjortende dag i 
vinterperioden/ månedlig i 

sommerperioden
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prøvetagningsstrategi for HR1 vandløb, fjor
tende dags strategi i HR2 og en fjortende 
dags/månedlig strategi i HR4 vandløb. I de 3 
undersøgte vandløb blev den gennemsnitlige 
kvælstoftransport beregnet ud fra punktprø
ver dog altid underestimeret, set i forhold 
til den ”sande” målte kvælstoftransport. Det 
skal derfor overvejes, om det er nødvendigt 
at bias korrigere de årligt beregnede kvæl
stoftransporter for derved at opnå en mere 
korrekt bestemt kvælstoftransport. 

Anvendelse af nitratsensorer har vist sig at 
være meget krævende i kalibrering i Jegstrup 
Bæk. Derimod har sensoren virket upåkla ge
ligt og kun med behov for mindre kalibre
ringer i Saltø Å. I denne type vandløb er sen
soren derfor en velegnet metode til 
detail undersøgelser af nitratdynamikken mel
lem opland og vandløb, herunder til opnåelse 
af en bedre forståelse af kilderne til nitratkvæl
stof i oplandet.
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Figur 4. Analyse af afvigelserne fra den "sande" total N-transport for alle 3 måleår ved brug 
af en fjortende dags og ugentlig prøvetagningsstrategi i Odder Å og Saltø Å til bestemmelse 
af en månedlig kvælstoftransport. Indsat er den gennemsnitlige afvigelse vist med en vand-
ret streg. 
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Figur 5. Nitratkoncentrationen målt i Saltø Å den 24. oktober 2017 ved brug af Nitratax Plus 
sensor samt 10 min. værdier af vandføringen. 


