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Detailudpegning af kvælstoffølsomme 
landbrugsarealer
Med udgangspunkt i de kommende års udfordringer på vandmiljø

om rådet, har et afgangsprojekt fra Aalborg Universitet vist, at Ntil før

slen kan reduceres betragteligt ved at anvende en differentieret, mål

ret tet miljøindsats i landbrugsområder. Effektive analyser af reduk 

tionspotentialerne for et givet opland kan bevirke, at kvæl stof be last

ningen kan reduceres langt mere effektivt end udtagning af et areal 

langs et vandløb.
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I de kommende år skal udvaskningen af kvæl
stof (N) til det danske vandmiljø reduceres 
markant i forhold til den nuværende situa
tion. Dette vil ske som følge af EU’s Vandram
medirektiv, der stiller krav om god økologisk 
tilstand for overfladevand inden 2015 samt 
Natura 2000, der stiller krav om gunstig beva
ringsstatus for udvalgte naturtyper og arter.

Der har hidtil været tradition for at regu
le re Nudvaskningen i landbruget ved gene
relle nationale reduktionskrav i forbindelse 
med bl.a. Vandmiljøplan I, II og III. Imidlertid 
vil det ikke være realistisk udelukkende at 
opnå den krævede forbedring af vandmiljøet 
ved yderligere generelle reduktionskrav.

Alternativet er differentierede reduktions
krav, hvor der foretages en mere målrettet 
ind sats i de områder, hvor Nreduktion giver 
størst effekt på vandmiljøet. En sådan diffe
ren tieret miljøindsats vil samtidig betyde en 
mere omkostningseffektiv indsats, hvilket be
tyder at der opnås den største miljøgevinst 
for færrest penge. Der er derfor både en 
økonomisk og miljømæssig gevinst ved at 
målrette Nreduktionen mod de mest belast
en de områder i stedet for at arbejde med ge
nerelle reduktionskrav.

Selvom landbrugs og miljøinteresser tradi
tionelt set oftest har været modstridende, vil 
denne tilgang kunne imødekomme begge 

parters interesse. Miljøindsatsen vil kunne 
foretages i de områder, hvor der opnås den 
største effekt i forhold til vandmiljøet, samti
dig med at færrest mulige arealer udtages af 
landbrugsdrift.

Eksisterende metoder til beregning 
af kvælstofreduktion 
Et eksempel på eksisterende metoder er 
”Kort over nitratklasser i Danmark” /1/ , der 
giver et overordnet billede af Nreduktionen 
mellem rodzone og kyst, men som ikke tager 
hensyn til forskelligartede reduktionsforhold 
indenfor de enkelte vandløbsoplande. Kort
værket generaliserer Nreduktionsforhold, og 
det dækker således over store forskelle inden
for de enkelte oplande /1/.

NIRAS A/S, Århus Kommune og Conterra 

A/S har i samarbejde beregnet Ntilførslen til 
Århus Bugt på oplandsskala. Her beregnes N
bidraget fra de enkelte deloplande til Århus 
Bugt ud fra kort over hhv. udvaskningsdata 
og kvælstofreduktion i % mellem rodzone og 
Århus Bugt /2/.

Detaljeringsgraden af disse metoder er ikke 
særlig stor. Inden for et delopland kan der 
være 0100 % reduktion inden for få hund
re de meter. For at kunne opfylde de kom
mende vand og naturhandleplaner, er der 
derfor behov for at udvikle metoder, hvor der 
foretages en mere detaljeret kortlægning med 
henblik på at fokusere på de områder i et 
vandløbsopland, der bidrager med de største 
Nmængder til vandmiljøet.

Opstilling af modelkoncept
Forudsætningen for at kunne lave detailud
pegningen af kvælstoffølsomme arealer var et 
indgående kendskab til Nreduktionen mel
lem rodzone og recipient.

Med udgangspunkt i en grundvandsmodel 
kan kvælstoffets strømningsveje i grundvands
zonen beskrives, da disse følger vandbevæ gel
sen, se fig. 1. Ved indlægning af zoner med 
denitrifikation under redoxfronten og i ådal
ens humusaflejringer, er det muligt at be
reg ne, hvor stor en andel af den udvaskede N 
fra rodzonen, der reelt tilføres vandløbet.

I områder længst væk fra vandløbet er der 

Figur 1. Modelkoncept for beregning af N-transport mellem rodzone og vandløb. Konceptet 
bygger på to typer reducerende zoner hhv. redoxfront, hvor N, der strømmer under redox-
front reduceres helt væk, og ådalsaflejringer, hvor N-reduktion afhænger af opholdstiden.
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mulighed for fuldstændig Nfjernelse under 
redoxfronten (denitrifikation), mens de mere 
vandløbsnære områder tilfører kvælstof til 
vandløbet afhængig af opholdstiden i ådalens 
humusaflejringer.

Ved at lave beregninger ud fra ovenstående 
koncept kan de kvælstoffølsomme områder, 
der bidrager med de største kvælstof mæng
der til vandløbet, udpeges med stor detalje
ringsgrad /3/.

Modelberegninger
Modelkonceptet er anvendt på oplandet 
til vandløbet Odderbæk i Vesthimmerland. 
Oplandet er et sandjordsopland, hvor ande
len af vandafstrømning via grundvand er 
stor. Det dækker et areal på 1145 ha, hvoraf 
størstedelen udgøres af landbrugsarealer. 
Oplandet afvander til et EUhabitatområde og 
til Limfjorden, hvor iltsvind er et årligt tilbage
vendende problem.

Udgangspunktet for beregningerne var op
stilling af en stationær grundvandsmodel i 
Groundwater Modelling System (GMS) med 
inddeling i 9 beregningslag til beskrivelse af 
den geologiske opbygning /4/.

Redoxfrontens placering blev fastlagt ud fra 
boringer /4/, hvor overgangen mellem ilthol
dige og iltfrie sedimenter blev fortolket som 
redoxfronten. Herudfra blev redoxfronten 
korreleret med koten for grundvandsspejlet 
og terrænoverfladen, hvorefter der blev fore
taget en interpolation af forskellige typer af 
placeringer af redoxfronten. Redoxfrontens 
placering indgik, som en vigtig kalibreringspa
rameter i den efterfølgende beregning af 
kvæl stoftilførslen til Odderbæk.

Reduktionen i ådalens humusaflejringer 
blev fastsat ud fra tørveaflejringernes udbre
delse, en antaget tykkelse på 2,5 m og en hal
veringstid for nitrat på 1/2 år.

De to ovennævnte typer af Nreducerende 
zoner blev indlæst i grundvandsmodellen, og 
der blev beregnet partikelbaner til at beskrive 
kvælstoffets strømningsveje. Områder hvorfra 
strømningen kom under redoxfronten fik til
delt en 100 % Nreduktion. I de resterende 
områder blev partikelbanens transporttid i 
tørveaflejringerne beregnet og derefter om
regnet til en Nreduktion i %. En opholdstid 
på et 1/2 år vil med en halveringstid for nitrat 
på 1/2 år give en reduktion på 50 %.

Modellen for Nreduktion mellem mark og 
vandløb blev først grovkalibreret ud fra tryk
niveauer og vandføring. Efterfølgende blev 
modellen kalibreret ud fra hhv. Nudvaskning 
fra rodzonen /5/ og Ntransport i Odderbæk 
/4/ således, at modellens kvælstofreduktion 
svarede til den observerede kvælstofreduk
tion i oplandet. Dette blev gjort ved at justere 

på hydraulisk ledningsevne for de geologiske 
beregningslag, placeringen af redoxfronten 
samt porøsitet og halveringstid for nitrat i 
tørv.

Den gennemsnitlige rodzoneudvaskning i 
perioden 19912003 var ca. 74 ton N/år, og 
med en årlig Ntransport i Odderbæk på ca. 

17 ton/år fås en oplandsreduktion på 77 %, 
dvs. ca. 3/4 af det udvaskede N fra markerne 
fjernes ved denitrifikation, inden det når 
vandløbet.

Resultatet af ovenstående beregninger 
frem går af figur 2, som viser Nreduktion mel
lem rodzone og recipient (Odderbæk) på lille 

Figur 2. N-reduktion mellem rodzone og vandløb i %.

Figur 3. Scenarie 1: Ekstensivering af udvalgte markblokke giver en 25 % reduktion.
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af arealanvendelse bruges til at vurdere effek
ten af en ændret arealanvendelse. I projektet 
blev der opstillet tre scenarier: I scenarie 1 
foretages en ekstensivering af de mest Nføl
somme markblokke. Der er tale om et areal 
på 153 ha, der omlægges til ekstensivt græs 
(15 kg/ha/år), se fig. 3. Med denne ændring i 
arealanvendelsen vil Ntilførslen til Odderbæk 
reduceres med 25 %.

I scenarie 2 foretages der en mere detal je
ret arealudpegning på celleniveau (25x25 m). 
Ved udpegning og omlægning af de 132 ha 
mest Nfølsomme arealer (risikoarealer) på 
celleniveau til ekstensivt græs (15 kg/ha/år) 
reduceres Ntilførslen til Odderbæk med 40 
%, se fig. 4.

I scenarie 3 ekstensiveres en 50 m ådals
bræmme til 15 kg/ha/år. Dette medfører en 
ekstensivering af 144 ha og en reduktion i N
tilførslen til Odderbæk på 10 %, se fig. 5. 

Resultaterne af de tre ovenstående scena
ri er viser således, at Ntilførslen reduceres 4 
gange mere ved at omlægge de mest Nføl
somme arealer på celleniveau frem for at om
lægge en 50 m ådalsbræmme til ekstensiv 
drift. Resultaterne viser dermed, at effektive 
analyser af reduktionspotentialerne for et 
givet opland kan reducere dets samlede N
belastning af vandmiljøet signifikant og give 
betydelig mere miljø for pengene end de ge
nerelle reduktionskrav.

Implementering af modelkoncept
I forlængelse af de kommende vand og na
tur handleplaner er der behov for at udvikle 
et værktøj, der på et ensartet grundlag kan 
udpege Nfølsomme arealer. Modelkon
ceptet præsenteret i denne artikel har vist, at 
omkost ningseffektivitet kan øges betragteligt 
ved anvendelse af numeriske modelbereg
ninger.

Selvom en detaljeret kortlægning af Nre
duktion mellem rodzone og recipient er be
hæftet med usikkerheder, vil anvendelsen af 
numeriske beregningsmodeller kunne bruges 
som støtteværktøj i forvaltningen og være 
med til at sikre en ensartet implementering af 
de kommende vand og naturhandleplaner.

I et anvendelsesorienteret perspektiv vil 
metoden kunne indgå i et itværktøj, der kan 
bruges i en forvaltningsmæssig sammenhæng 
i kommunerne. 

Anvendelse af eksisterende grundvands
mo deller og Nudvaskningsdata udgør ho
vedgrundlaget for beregning af Nreduktions
potentialet. Fordelen ved dette er, at der ikke 
skal skaffes nye data, men at beregningerne 
kan udføres ved at anvende og kombinere 
eksisterende data.

Figur 4. Scenarie 2: Ekstensivering af risikoarealer på celleniveau giver en 40 % reduktion.

Figur 5. Scenarie 3: Ekstensivering af 50 m ådalsbræmme giver en 10 % reduktion.

et kort over rodzoneudvaskning kan den re
elle Ntilførsel til recipienten beregnes.

Scenarier
Da kortet over Nreduktion mellem rodzo ne 
og recipient er beregnet uden direkte brug 
af data for rodzoneudvaskning, kan ud vask
nings kort, der repræsenterer forskellige typer 

skala. Kortet viser arealernes sårbarhed, og er 
lavet uden direkte brug af data for udvasknin
gen af N fra rodzonen. Kortet kan desuden 
anvendes uden at skulle foretage yderligere 
beregninger i grundvandsmodellen, hvilket 
gør det muligt hurtigt at beregne den reelle 
Ntilførsel til Odderbæk.

Ved at gange kortet over Nreduktion med 
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