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Baggrund
Kvælstof er vitalt for planteproduktionen og 
udbringes derfor på landbrugsarealer for at 
optimere udbyttet af afgrøderne. Det er dog 
ikke alt kvælstoffet der optages af plan terne 
og det anslås at ca. 40 % af den kvælstof der 
tilføres i landbruget også fjernes fra marker ne 
i form af udbytte og biomasse, mens de 
reste rende 60 % potentielt kan tabes til 
vand miljøet /1/. Tabet af kvælstof er proble
matisk både i forhold til grundvandet, som vi 
indvinder til drikkevand og hvor grænsevær
dien er 50 mg nitrat/l, og i forhold til vores 
vandløb, søer og kystvande, hvor kvælstof bl.a. 
er en betydende faktor for algeopblomstring, 
der kan resultere i iltsvind.

Kvælstof forsvinder naturligt, men 
ikke lige meget overalt
Kvælstof der udvaskes fra rodzonen, primært 
i form af nitrat, transporteres via grundvandet 
til overfladevandet (vandløb, søer og vådom
råder) og videre til de marine områder. Under 
transporten omsættes en del af nitraten via 

naturlige processer, primært denitrifikation, 
hvor nitrat under iltfrie forhold omsættes til 
frit kvælstof (N2), der afgasser til atmosfæren. 
Baseret på udvikling af en national model til 
beskrivelse af transport og omsætning af kvæl
stof, er det estimeret at ca. 70 % af kvælstoffet 
forsvinder under transport fra rodzonen til de 
marine områder /2/. 

Fra et sted til et andet kan der dog være 
stor forskel på, hvor meget nitrat der nedbry
des. I de nationale estimater /2/ blev fjernel
sen af kvælstof estimeret for topografiske op
lande med en middel størrelse på 15 km2 
(ID15oplande). Resultaterne fra forsknings
projektet NiCA /3/ viste, at fjernelsen af kvæl
stof kan variere betydeligt over selv meget 
små afstande (100 mskala).

Regulering af kvælstof
Den danske regulering til reduktion af kvæl
stoftabet har historisk været baseret på en 
ensartet tilgang, hvor alle landbrugsarealer 
er pålagt de samme restriktioner og krav 
om virkemidler. Dette har været effektivt til 
en optimering af kvælstofanvendelsen og 
til at nedbringe forbruget. Resultatet er, at 
udledningen til havmiljøet er næsten halveret 
siden de første vandmiljøplaner i midten af 
1980’erne ligesom der er sket en nedgang i 
nitratkoncentrationen i det øvre iltede grund
vand mange steder. I de seneste vandområde
planer /4/ er der imidlertid påpeget et behov 

for en yderligere reduktion af kvælstoftabet til 
de danske kystoplande, før disse kan leve op 
til målsætningen i EU’s Vandramme Direktiv 
om god økologisk tilstand.

En fortsat ensartet regulering vil ikke være 
optimal, og Natur og Landbrugskommissio
nen anbefalede derfor i 2013 en målrettet 
tilgang, der tager højde for recipienternes sår
barhed og naturens egen evne til at omsætte 
eller tilbageholde kvælstof. En målrettet regu
lering er også ét af hovedelementerne i Føde
vare og Landbrugspakken, der blev vedtaget i 
2016. Her blev der givet mulighed for en øget 
anvendelse af kvælstof på dyrkningsfladen, 
ligesom nogle af de tidligere obligatoriske 
virkemidler bortfaldt. Disse lempelser skal 
delvist modvirkes af de såkaldte kollektive 
virkemidler, der primært består af konstru e
rede minivådområder, vådområder i vandløb 
og skovrejsning. I områder hvor de kollektive 
virkemidler ikke er tilstrækkeligt skal der sup
pleres med en målrettet regulering.

Målrettet indsats - udfordringer
Der er generel enighed om, at kvælstofregule
ringen bør målrettes til ”hotspots”områder, 
dvs. at indsatsen koncentreres til områder, 
hvor kvælstoftabet er størst og indsatsen der
for har størst effekt. Det kræver imidlertid, at 
vi kan identificere disse områder. Til dette er 
det ikke tilstrækkeligt at estimere kvælstofta
bet ud af rodzonen. Det er også nødvendigt at 

Udfordringer ved målrettet regulering 
af kvælstof – og hvordan projektet 
TReNDS vil bidrage til en løsning

Målrettet regulering til reduktion af kvælstoftab fra dyrkede arealer 

vil være langt mere omkostningseffektiv end en ensartet regulering. 

Det kræver dog en detaljeret viden om transport og omsætning af 

kvælstof på lille skala. Gennem detaljerede feltstudier og modelle

ring vil forskningsprojektet TReNDS bidrage med ny viden, metoder 

og teknikker, der vil understøtte en målrettet regulering.
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tage højde for hele transportvejen og omsæt
ningen mellem rodzonen og recipienten 
(søer, vandløb, havet eller grundvandsmaga
si nerne). 

Kendskab til den samlede transport og om
sætning af kvælstof er en stor udfordring, dels 
på grund af manglende viden omkring om
sætning af nitrat i forskellige typer landskaber 
og under forskellige hydrobiogeokemiske 
forhold og dels på grund af den naturlige he
terogenitet, der har betydning for hvor meget 
der omsættes. Nogle af de elementer, der er 
centrale for transport og omsætning af nitrat, 
og hvor der samtidigt er betydelige behov for 
mere viden, inkluderer: Markdræn, lavbunds
områder samt geokemien i undergrunden. 
Disse elementer undersøges nærmere i forsk
ningsprojektet TReNDS (Transport and 
Reduc tion of Nitrate in Danish Landscapes at 
Various Scales, www.nitrat.dk), hvor der end
videre arbejdes på at inddrage lokale data og 
viden i en fremtidig forvaltningsstrategi der er 
tilpasset den mere målrettede tilgang.

Forskningsprojektet TReNDS
Det overordnede formål for TReNDS projek
tet er at forbedre det faglige vidensniveau der 
er nødvendigt for at kunne implementere 
en målrettet regulering. Dette sker gennem 
feltaktiviteter og udvikling af teknologier og 
modelleringskoncepter for en omkostnings
effektiv vurdering af nitratomsætningen og 
belastningen af grundvand og overfladevand 
i forskellige landskaber. Der arbejdes ud 
fra en tostrenget tilgang, med udvikling af 
metoder og værktøjer, der understøtter såvel 
en national screening samt detaljerede lokale 
studier.

I projektet gennemføres detaljerede under
søgelser i lavbundsområder i hhv. Norsminde, 
som er et stærkt kuperet morænelandskab 
samt i Holtum, der er et sandet opland vest 
for den jyske højderyg (figur 1). De to lokali
teter er hydrogeologisk meget forskellige 
med en systematisk dræning i det meste af 
Norsminde opland, mens området i Holtum i 
langt højere grad er domineret af grundvands
strømning og dræning via naturlige vandløb. 
Som supplement til de to lavbundsområder, 
vil forskellige teknikker blive afprøvet på an
dre lokaliteter for at dække over en større 
variation af typiske danske hydrogeologiske 
forhold. 

Studierne i TReNDS er opdelt i fem fokus
områder som er illustreret på figur 2 og be
skrevet nærmere i det følgende.

 
Markdræn
Markdræn kan have stor betydning for trans
porten af vand og kvælstof fra de dyrkede 

arealer. Hvor meget der transporteres via dræ
nene afhænger dog af de lokale hydrogeolo
giske forhold samt drænenes udformning og 
effektivitet. I forhold til etablering og dimen
sionering af målrettede drænvirkemidler er 
det afgørende at kende det samlede drænede 
areal samt drænudløb fra markerne. I nogle 
tilfælde eksisterer der oprindelige drænkort 
med information om drænenes placering, 
men i andre tilfælde er disse kort ikke kor
rekte. Dette kan eksempelvis forekomme, 
hvor kortene har været anvendt i en projekte
ringsfase, som der er afveget fra ved selve ud
førelsen. Endvidere er der mange steder, hvor 
der slet ikke eksisterer drænkort. 

Nogle få udenlandske studier har haft suc
ces med en kortlægning af dræn vha. den ge
ofysiske metode GPR (Ground Penetrating Ra
dar). I TReNDS afprøves og justeres denne 
metode for at teste dens brugbarhed under 
danske forhold (figur 3). Dette sker på seks 
lokaliteter med varierende jordtekstur, vand
indhold samt drænudformning (type, dybde 
og densitet) og for at kunne evaluere meto
den, er der kun medtaget marker med eksis
terende troværdige drænkort. Ved analyse af 
data testes det, i hvilken udstrækning kortlæg
ningen kan forbedres ved at kombinere GPR 
dataene med geofysiske EMIdata (elektro
magnetisk induktion), der giver informationer 

TReNDS

Figur 1. TReNDS feltlokaliteter i Norsminde og Holtum
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om jordens tekstur.
På udvalgte lokaliteter vil der endvidere 

blive udført sporstofforsøg med Bromid, der 
bl.a. vil indgå i detaljeret modellering af dræn
dynamikken samt til vurdering af, hvor stor en 
andel af den infiltrerende vand, der afledes via 
drænene.

 
Omsætning af nitrat i lavbundsarealer
Lavbundsarealer i ådale er ofte karakteriseret 
ved et stort indhold af organisk materiale, 
som er aflejret gennem tiden som resultat af 
en dynamisk udvikling af vandløb, søer og 
moser og et varierende plantedække. Med 
den store pulje af organisk materiale udgør 
lavbundsarealer potentielt effektive biogeo

kemiske reaktorer med mulighed for en be
tragtelig omsætning af nitrat. 

Lavbundsarealer i ådale vil typisk udgøre 
udstrømningsområder, dvs. der sker en til
strømning fra dybereliggende grundvand, der 
er infiltreret i andre områder. Nitratholdigt 
vand kan således blive transporteret via 
grundvandet til lavbundsområderne, hvor ni
traten kan omsættes. Nitratomsætningen i 
lavbundsarealerne har derfor ikke blot lokal 
betydning, men kan også have betydning for 
den samlede omsætning, og dermed det 
samlede kvælstoftab, for et meget større op
land. Endvidere er lavbundsarealer interessant 
i forhold til naturlig rensning af drænvand. 
Mange steder føres dræn direkte til vandløb 

under lavbundsarealer og ”bypasser” således 
reaktoren i lavbundsarealet. En effektiv og bil
lig indsats kan derfor være at afbryde drænene 
i ådalsskrænten, så drænvandet kan over
svøm me og infiltrere over lavbundsarealet.

Tilstedeværelsen af organisk materiale er 
imidlertid ikke tilstrækkelig til at sikre en om
sætning af nitrat. Før der sker en omsætning 
skal det nitratholdige vand transporteres til 
reaktoren og til områder hvor der hersker 
anaerobe forhold. Hydrogeologien i lavbunds
arealerne spiller derfor, i lighed med de bioge
okemiske forhold, en afgørende rolle for hvor 
stor nitratomsætningen er. Lavbundarealer 
udgør således komplekse hydrobiogeo ke mi
ske miljøer, hvor omsætningen af nitrat varie
rer betydeligt fra sted til sted.

På de to TReNDSlokaliteter i Norsminde og 
Holtum opbygges en detaljeret viden gennem 
omfattende hydrogeofysisk og geologisk kort
lægning, etablering af transekter til monitering 
af strømningsforhold, vandkvalitet samt re
doxforhold (figur 4), og observationer i vand
løb. Understøttet af detaljeret modellering 
ana lyseres data fra lavbundsområderne med 
henblik på at forstå småskalaprocesserne og 
identificere de betydende processer for trans
port og omsætning af nitrat i lavbundsområ
der. 

TReNDS

Figur 2. Fokusområder i projektet TReNDS

Figur 3. Eksempel på identificering af dræn netværk på lavbundsareal i Norsminde vha. GPR.
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Redoxforhold i grundvand
Den største naturlige omsætning af nitrat 
sker under transport fra rodzonen til overfla
devandssystemet. I områder hvor der er ilt 
tilstede for en mikrobiel aktivitet, vil der 
ikke ske en omsætning af nitrat. Sådanne 
for hold findes generelt i de øvre dele af 
grundvandszonen. I de dybere dele vil ilten 
være opbrugt. Her vil der være anaerobe for
hold og der vil typisk ske en relativ hurtig 
omsætning af nitrat, der i forhold til grundvan
dets strømningshastighed kan antages at være 
momentan.

Overgangen mellem den overvejende iltede 
og anaerobe del af grundvandszonen kaldes 
redoxgrænsen og denne har således stor be
tydning, når det skal estimeres hvor og hvor 
meget nitrat der forsvinder i undergrunden. 
Redoxgrænsens beliggenhed kan bestemmes 
på baggrund af farvebeskrivelser af sediment
kerner, hvor et skift fra generelt rød/brunlige 
til grå/grønlig farver indikerer overgangen fra 
oxiderede til reducerede sedimenter. Det er 
imidlertid ressourcekrævende at udføre bo
ringer og da dybden til de reducerede sedi
menter samtidigt kan variere betydeligt over 
små afstande, er redoxgrænsens placering og 
rumlige variation generelt dårligt bestemt.

I TReNDS udvikles en redoxprobe til in
situmåling af redoxforholdene i undergrun
den. Proben er en directpushprobe, dvs. den 

hamres ned i undergrunden, og kan monteres 
på en standard geoproberig. Foruden redox
forholdene udvikles også moduler til supple
rende måling af eksempelvis elektrisk ledning
sevne ligesom der kan udtages vandprøver. 
Proben vil være langt mere omkostningseffek
tiv end traditionelle boringer. Den nye probe 
vil give mulighed for at opnå et langt større 
datamateriale, der kan anvendes ved vurde
ring af nitratreduktionen lokalt og som vil 
danne basis for udvikling af en metodik til 
forbedring af det eksisterende nationale kort 
over redoxgrænsens beliggenhed. 

Integreret oplandsmodellering
Den øgede viden opnået gennem de de
taljerede feltaktiviteter skal nyttiggøres på en 
støre skala, så den kan anvendes ved en re
gional og national screening af nitrattransport 
og omsætning. Dette vil ske gennem en op
skalering af de dominerende processer iden
tificeret i lokalstudierne, så de kan medtages i 
en integreret oplandsskalamodel. Specielt vil 
der fokuseres på en forbedret repræsentation 
af dræntransport og strøm ning i lavbundsare
aler samt deres betydning for transport og 
omsætning af nitrat. Endvidere vil den integre

Figur 4. Lavbundsområder ved Holtum og Norsminde, med transekt af piezometre (nederst venstre) til observation af vandstand og udtagn-
ing af vandprøver.
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rede modellering blive anvendt til at kvantifi
cere, hvordan den naturlige heterogenitet i 
undergrundens redoxforhold influerer på den 
estimerede nitratomsætning samt usikkerhe
den heri.

Lokal viden og forvaltning
Ved udarbejdelsen af vandområdeplanerne 
for anden planperiode (20152021), blev 
lokale Vandråd med succes inviteret med til 
udvikling af lokale planer for tiltag i vandløb, 
hvor de bidrog med lokal viden og data. 
Vand rådenes rolle i tredje planperiode ligger 
endnu ikke fast, men deres rolle i forhold til 
kvælstofindsatsen har bl.a. været diskuteret. 
I TReNDS udforskes disse muligheder fra 
forskellige indgangsvinkler. Bl.a. afprøves for
skellige håndholdte måleinstrumenter til ind
samling af lokale data. Hermed fås en større 
grad af engagement af de lokale landmænd, 
og målet er at lokale data kombineret med 
landmændenes specifikke viden, skal hjælpe 
med at identificere optimale løsninger lokalt.

Endvidere samarbejder TReNDS med Nors
minde Fjords oplandsråd (http://oplandsråd
norsmindefjord.dk/) med henblik på at ud
forske, hvordan der opnås en større grad af 
medbestemmelse under de næste vandområ
deplaner fra 2021. Dette vil kræve en ny natio
nal forvaltningsstrategi, hvor der åbnes op for 
en større grad af lokal forvaltning blandt 
lokale myndigheder, landmænd og interes sen

ter. Det giver dog også en række udfordringer 
i forhold til den lokale organisering og en stor 
udfordring ligger i at finde balancen mellem 
national og lokal vandforvaltning. De seneste 
års erfaringer peger dog på, at styrkelse af den 
lokale inddragelse kan være til fordel for alle 
aktører.

TReNDS adresserer således udfordringer af 
såvel faglige og administrative/organisatoriske 
karakter, i en erkendelse af, at der er behov 
for en udvikling på flere fronter før den mål
rettede regulering af kvælstofanvendelsen 
bliver operationel. I TReNDS har vi hovedfo
kus på områder, der er identificeret som de 
største udfordringer gennem tidligere projek
ter, mens vi i projektet samarbejder med 
øvrige forsknings og udviklingsprojekter om 
relaterede emner. Inden for de næste par år 
skal de kollektive virkemidler indfases (med 
så målrettet placering som muligt), hvorefter 
den målrettede regulering skal implemente
res. Der er således et stort tidsmæssigt pres på 
at få øget vidensniveauet på fokusområderne i 
TReNDS.
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Yderligere information om projektet kan 
findes på hjemmesiden www.nitrat.dk, eller 
ved deltagelse i midtevejsseminaret, der af
holdes d. 28. februar 2017 i Århus – tilmelding 
kan ske via hjemmesiden

Nedbrydning af sulfonamider i polske 
floder
Op til 90% af oralt indtagne stoffer udskilles i 
urin hos mennesker og dyr. Medicinske stof
fer kan derfor havne i vandmiljøet, hvor de 
kan have negative effekter.

Et polsk studie undersøgte sulfonamider, 
som er en gruppe af stoffer med antibakteriel 
virkning. Stofferne anvendes kun sjældent i 
human medicin, men almindeligt i landbruget.  
Der kan være op til 400 mg i gødning, hvilket 
kan forårsage resistens i jordbakterier og, 

efter udsivning til vandmiljøet, mulige nega
tive effekter på akvatiske organismer.

Forskerne indsamlede 19 vandprøver fra to 
stærkt forurenede floder i Øvre Silesien med 
12 aktive kulminer, metalindustrier og en be
folkning på 3 millioner. Umiddelbart efter ind
samling blev en koncentreret opløsning af 4 
sulfonamider tilsat til vandprøverne. Herefter 
blev koncentrationen af stofferne fulgt gen
nem 28 dage.  Før forsøgene undersøgte for
skerne effekten af sulfonamider på mikroor
ganismer i vandet.  Efter 18 timer var der en 
betydelig væksthæmning, men efter to dage 
aftog hæmningen. Dette tyder på at mikroor
ganismerne blev hæmmede men tilpasser sig 
efter noget tid.

Forskerne fulgte bionedbrydningen af de 4 
stoffer over tid. Sulfamethoxazol var det mest 
resistente med en halveringstid på i gennem
snit 72 dage og stoffet burde derfor klassi
ficeres som persistent ifølge Stockholm kon
ventionen om persistente organiske stoffer, 

da halveringstiden er over 2 måneder. De 3 
øvrige sulfonamider (sulfathiazol, sulfanilamid 
og sulfadiazin) blev hurtigt nedbrudt.

Den faktor med størst effekt på bioned
brydningen var temperaturen, med en be
tydelig lavere nedbrydning ved lav temper
atur. Lav pH reducerede også nedbrydningen 
ligesom en høj salinitet. Lav turbiditet re
ducerede ligeledes nedbrydningen, fordi par
tiklerne i vandet understøtter mikroorganis
mer.

Undersøgelserne indikerer, at miljøeffek
terne af sulfonamider kan forventes at være 
størst i den kolde vintersæson.
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