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Vandafstrømning i kystnære zoner: 
Skjern Å – model og målinger
Omkring halvdelen af Danmarks areal er ikke dækket af hydrometri

stationer, hvilket betyder, at vandafstrømningen i stedet estimeres 

ved brug af modeller. Da en nøjagtig afstrømning bl.a. er en forud

sætning for beregning af kvælstoftilførslen til fjorde og kystafsnit, er 

der behov for at teste modellerede afstrømningsestimater fra de 

hidtil umålte oplande. Det er nu muligt ved hjælp af ny teknologi til 

direkte måling af afstrømning. 

Jørgen Windolf, niels. B. ovesen, 
Jane B. Poulsen, lars TroldBorg & 

Brian Kronvang

Baggrund
Ferskvandsafstrømningen fra land blev indtil 
2008 beregnet på baggrund af netværket af 
hydrometristationer, hvorfra afstrømningen 
fra de umålte oplande, fortrinsvis kystnære, 
blev estimeret og tillagt. Med den metode 
blev det antaget, at afstrømningen fra umålt 
opland kunne estimeres ved arealproportio
ne ring fra målte opstrøms hydrometristatio
ner /1/. Da denne fremgangsmåde i flere 
til fælde har vist sig at være en forsimpling 
af virkelig heden /2/, er der i løbet af de 
sid ste 15 år blevet arbejdet intenst med at 
ud vikle en model til at estimere ferskvands
kredsløbet, ved brug af nationalt opsatte 
mo deller der inddrager væsentligt mere 
kom plekse hydro logiske processer i både 
målte og umålte oplande. Resultatet af denne 
udvikling har bl.a. været den Nationale 
Vand ressourcemo del, DKmodellen /3/, 
som i gennem denne periode er opsat og 
videreudviklet af GEUS /4/. DKmodellen er 
siden 2007 blevet an vendt ved opgørelser 
og rapportering af vand afstrømningen og 
næringsstofbelastningen via det nationale 
overvågningsprogram (NOVANA) /5/. 

På trods af udviklingen af den komplekse 
DKmodel er der stadigvæk udfordringer i at 
modelestimere en korrekt afstrømning i de 
forskellige størrelser af umålte oplande. Da 
mange af de umålte oplande tilmed ligger i 

Fig. 1. Oversigtskort over det undersøgte område i Skjern åens opland. På det lille oversigt-
skort er landet inddelt i de 57% af landets areal dækket af vandføringsstationer (målt areal) 
og de 43% af arealet der ikke er dækket af vandføringsstationer (umålt areal). De tre under-
søgte vandføringsstationer er vist sammen med de tilhørende deloplande. Den nyoprettede 
Doppler station er angivet med nummeret 251033. Stationen 250078 er placeret i Omme å 
ved Sønderskov bro og stationen 250097 er placeret i Skjern å ved Gjaldbæk bro.
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de kystnære zoner, bl.a. påvirket af stuvnings
effekter, er en validering af modelestimater 
på baggrund af måledata også vanskelig. Med 
udviklingen af Doppler instrumenter til konti
nuert måling af strømhastigheder i vandløb, 
er der opstået en ny mulighed for at monitere 
vandløb, der hidtil har været umålte på grund 
af deres placering, f.eks. tæt på kysten i stuv
ningspåvirkede zoner. Sådanne målinger kan 
potentielt være værdifulde bl.a. i samspil med 
DKmodellen, hvor de muliggør måling og 
der  med validering af afstrømningen i hidtil 
umålte kystnære oplande. 

I perioden juni 2011 til juli 2013 blev et 
Tek nologiprojekt, finansieret af Miljøstyrel
sen, om måling af afstrømningen fra tre del
op lande til Skjern å gennemført. Formålet var 
at undersøge vandafstrømningen fra et hidtil 
umålt kystnært delopland ved hjælp af en op
sat Doppler station til vandføringsbestem
melse (se artiklen ”Hydrometriske målinger i 
kystnære zoner: Skjern å”, dette nummer), og 
sammenligne afstrømningen med to op
strøms deloplande, hvor afstrømningen måles 
med traditionelle hydrometristationer. For
målet var dels at belyse eventuelle forskelle i 
vandafstrømningen mellem kystnære oplande 
og oplande længere inde i landet og dels at 
teste DKmodellens simuleringer af vand af
strømningen i det hidtil umålte kystnære del
opland. 

Dataindsamling og modellering
Tre deloplande i Skjern åens opland er blevet 
undersøgt i dette projekt. To af deloplandene 
er dækket af det nationale hydrometrinetværk 
og tilhører henholdsvis hydrometristationen 
i Omme å ved Sønderskov bro og stationen i 
Skjern å ved Gjaldbæk bro (Fig. 1). Det tredje 
delopland er repræsenteret ved tilvæksten i 
areal fra disse to opstrøms hydrometristatio

ner til den kystnære Doppler målestation op
sat for perioden juni 2011 til juli 2013 (Fig. 1). 
De to opstrøms oplande udgør tilsammen et 
opland på 2174 km2, hvorimod det kystnære 
hidtil umålte delopland er på 291 km2. De tre 
deloplande har meget ens jordbundsforhold 
og arealanvendelse dog med undtagelse af 
den procentvise andel af skov, hvor det kyst
nære delopland har lidt mindre skov (8 %) 
end de to opstrøms deloplande (19 og 14 %) 
(Tabel 1). 

Vandføringen fra de to opstrøms hydrome
tristationer er beregnet for perioderne 1990  
2013. For det kystnære normalt umålte delop
land blev der beregnet vandføringer for 
pe  ri oden juni 2011 – juli 2013 ud fra måledata 
fra den etablerede Doppler station. Stationen 
i Omme å havde en gennemsnitlig vandføring 
på 7 m3 s1 og ved den opstrøms station i 

Skjern å var vandføringen på 21 m3 s1 (for pe
ri oden 19902012). For perioden juni 2011  
juli 2013 var den gennemsnitlige vandføring 
for den kystnære Doppler station i Skjern å på 
38 m3 s1. Daglige gennemsnitlige vandfø rin
ger for alle tre deloplande i perioden juni 
2011 til juli 2013 er vist i Fig. 2. Den speci
fikke målte og modellerede gennemsnitlige 
månedlige afstrømning fra deloplandet tilhø
rende den kystnære nedstrøms station er be
regnet som differencen mellem afstrømnin
gen ved Doppler stationen og afstrømningen 
ved de to opstrøms hydrometristationer (Ta
bel 2). Simulerede daglige vandafstrømninger 
for de tre deloplande er blevet ud truk ket fra 
DKmodellen (version 2009) som punkt ud
træk for de tre stationer. 

I det følgende benyttes både vandføring og 
arealspecifik afstrømning til at beskrive de tre 
oplandes vandafstrømninger. Vandføring an gi
ves i enheden m3 s1 og repræsenterer de di
rekte vandføringer ved de tre vandføringssta
tioner som dræner de tre oplande. Det kan 
være en fordel også at betragte arealspecifik 
afstrømning for på den måde at se bort fra ef
fekten af varierende oplandsstørrelser. Areal
specifik afstrømning angives i enheden mm 
dag1 og for de tre vandføringsstationer kan de 
arealspecifikke afstrømninger beregnes ved at 
dele de målte vandføringer med det opland
sareal vandføringsstationerne dækker. Et ek
sempel kan være en vandføringsstation der 
dræner et opland med et areal på 110 km2 og 
som en given dag har en gennemsnitlig vand
føring på 8 m3 s1. Det vil svare til en areal 
specifik afstrømning på 6.3 mm dag1. Li ge 
ledes kan en arealspecifik afstrømning for et 
opland med et kendt areal omregnes til m3 s1. 

Kystnær afstrømning

Fig. 2. Vandføringer ved stationerne opstrøms i Skjern og Omme å, og vandføringen ved 
den kystnære station i Skjern å. Huller i dataserien for den kystnære station i Skjern å, sky-
ldes instrumentfejl.

Omme Å, Sønderskov Bro 
Skjern Å, Gjaldbæk Bro 
Kystnær station i Skjern Å 

V
an

df
ør

in
g 

(m
3 /s

)

20

0

40

60

80

100

120

2011 2012 2013
J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A

Fig. 3. Gennemsnitlige månedlige afstrømninger for det samlede opland til stationerne i 
Skjern og Omme å samt afstrømningen for deloplandet til den kystnære station i Skjern å. 
De måneder hvor der mangler afstrømninger, skyldes instrumentfejl ved den kystnære sta-
tion i Skjern å.
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Målte afstrømninger
For perioden hvor afstrømningen i det hidtil 
umålte opland blev målt ved Doppler statio
nen, var den gennemsnitlige månedlige af
strømning for henholdsvis det målte og hidtil 
umålte opland fordelt som det ses i Fig. 3. 
De højeste afstrømninger ses som forventet i 
vinterhalvåret, både for det hidtil umålte kyst
nære delopland til Doppler stationen og for 
det samlede opland til stationerne opstrøms 
i Skjern og Omme å. For hovedparten af må
nederne gælder det, at afstrømningen i det 
kystnære delopland er mindre end afstrøm
ningen fra de to opstrøms deloplande. På bag
grund af de målte data er afstrømningen i det 
hidtil umålte kystnære delopland beregnet til i 
gennemsnit at udgøre 93 % af afstrømningen i 
de to opstrøms målte oplande (Tabel 2). 

I August 2011 ses en negativ afstrømning på 
ca. 0,4 mm dag1 i det kystnære delopland 
(Fig. 3). Det kan ikke med det nuværende da
taset afgøres om afstrømningen reelt er nega
tiv med 0,4 mm dag1, hvilket bl.a. skyldes, at 
grundlaget for beregning af afstrømningen fra 
det kystnære delopland beror på differensen 
mellem relativt store tal, og der er derfor en 
betydelig usikkerhed behæftet de præcise 
vær dier af afstrømningerne. Dette forstærkes 
ydermere af, at den negative afstrømning ob
serveres i sommerperioden med relativt lave 
vandstande, hvilket gør afstrømningsresultatet 
yderligere følsomt overfor usikkerheder. 

Trods forventningen om en vis usikkerhed 
på den negative afstrømning observeret i au
gust 2011 findes det sandsynligt, at tendensen 
alligevel afspejler, at der i perioden august 
2011 sker en form for opmagasinering af vand 
i de vidtstrakte restaurerede søer og vådom
råder opstrøms udmundingen af Skjern Å i 
Ringkøbing Fjord. Denne opmagasinering kan 
være med til at sænke afstrømningen i det 
kystnære delopland i forhold til de opstrøms 
oplande. Opmagasineringskapaciteten for
ventes at kunne opstå umiddelbart efter en 
sommerperiode, hvor der typisk vil være en 
relativt lav vandstand i Hestholm Sø og i vå
dområdet omkring Skjern Å. At der sker en 
sådan opmagasineringseffekt støttes af, at 
månederne forud for august 2011 havde en 
forholdsvis lille afstrømning (gennemsnitligt 
18 m3 s1 for maj, juni og juli for de to op

strøms stationer) også sammenlignet med f.
eks. den efterfølgende sommer 2012 
(gennem snitligt 25 m3 s1 for maj, juni og juli 
for de to opstrøms stationer). Dette tyder på, 
at opmagasineringseffekten er mindre i våde 
som re, hvor vandstande i søer og grundvands
standen i vådområder er højere i modsætning 
til mere tørre somre, hvor der skal ske en ”op
fyldning” før der genereres afstrømning. 

Der ses endvidere en tendens til, at der i 
perioder sker en ”udtømning” af vådområdet, 
som kortvarigt bryder med det generelle af
strømningsmønster og genererer en større af
strømning i det kystnære opland i forhold til 
de to opstrøms deloplande. Et muligt eksem
pel på dette ses f.eks. i november 2011, hvor 
afstrømningen i det kystnære delopland var 
2,8 mm dag1 mod en afstrømning på kun 1,2 
mm dag1 for de to opstrøms deloplande (Fig. 
3). I de to forudgående måneder i september 
og oktober var vandføringen høj (gennem
snitligt 34 m3 s1 for de to opstrøms stationer), 
hvorimod den var konstant faldende i gennem 
november måned (fra 52 til 26 m3 s1). Et an
det muligt eksempel er i januar 2013, hvor af
strømningen fra det kystnære delopland var 
2,75 mm dag1 mod 2,1 mm dag1 for de to op
strøms deloplande (Fig. 3). Vandføringen ved 
de to opstrøms stationer var høj i de to for ud
gående måneder (gennemsnitligt 54 m3 s1), 

men konstant faldende i januar 2013 (fra 74 til 
38 m3 s1). Det vil sige, at når en tør peri o de 
føl ger efter en meget våd periode, ser der ud 
til at ske en udtømning af vand fra søer og 
våd områder, hvorved der over kortere tid er 
en større afstrømning i det kystnære delop
land end i de mere opstrøms deloplande. 
Dermed tyder vores måledata fra det ellers 
umålte opland på, at afstrømningen i det kyst
nære delopland er meget dynamisk og afhæn
ger af faktorer som den tidslige fordeling af 
nedbør og samspillet i mellem opfyldning og 
udtømning af vand i omkringliggende søer og 
vådområder.

Sammenligning af målte og  
modellerede afstrømninger
Som nævnt ovenfor, blev DKmodellen be
nyt tet til at estimere afstrømningen i det 
kystnære opland i perioden 19902010, hvo
rimod dataindsamlingen af vandføringer ved 
Doppler stationen blev foretaget i perioden 
2011  2013. For at sammenligne modellens 
forudsigelser af afstrømningen i det kystnære 
delopland med de faktisk målte afstrømnin
ger, blev der etableret en sammenhæng imel
lem summen af vandføringer ved stationerne 
opstrøms i Skjern og Omme Å og vandførin
gen ved den nedstrøms Doppler station, både 
for modellerede og for målte værdier (Fig. 4). 

Kystnær afstrømning

Tabel 1. Arealanvendelse og oplandskarakteristika for oplandene til de tre undersøgte vandføringsstationer. Den nyoprettede station i 
Skjern Å, er angivet med deloplandet i forhold til de to opstrøms stationer i Skjern og Omme Å. 

Opland Areal, km2 Dyrket, % Sand, % Ler, % Skov, % Vådområde, %

Opland til station i Skjern Å (250097) 1552 72 90 10 19 4

Opland til station i Omme Å (250078) 622 76 87 13 14 6

Delopland til kystnær station i Skjern Å (251033) 291 80 84 16 8 4

Fig. 4. Daglige målte og modellerede vandføringer for det samlede opland til stationerne 
i Skjern og Omme å og det samlede opland til den kystnære station i Skjern å. De model-
lerede værdier er fra DK-model 2009, og dækker daglig vandføring ved stationerne for peri-
oden 1990-2010. De målte værdier repræsenterer daglige vandføringer i perioden juni 2011 
til juli 2013 målt ved hydrometristationerne i Skjern og Omme å og ved den nyoprettede 
Doppler station i Skjern å. 1:1 linien er markeret (stiplet) og trendlinierne for de målte data 
og for de modellerede data er tæt på at være sammenfaldende. 
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Det ses, at sammenhængen imellem daglige 
vandføringer ved stationerne i de to opstrøms 
deloplande versus vandføringen ved den 
nedstrøms kystnære station er lineær, både 
for modellerede og for målte værdier. De 
etablerede lineære sammenhænge for de 
modellerede værdier og for de målte værdier 
er næsten identiske (Fig. 4). Resultaterne 
fra målinger af afstrømningen i det hidtil 
umålte kystnære delopland viser derfor, at 
DKmodellens simuleringer af afstrømningen 
i det umålte opland gennemsnitligt er meget 
tæt på den faktiske afstrømning.

lerede er 92 % mindre end 70 m3 s1. Dermed 
forventes det, at modellens overestimering af 
afstrømningen primært foregår i perioder 
med de største vandføringer.

For perioden 1990  2010 estimerer DK
mo dellen, at afstrømningen for det kystnære 
opland i gennemsnit er 89 % af afstrømningen 
estimeret for de to opstrøms oplande, hvilket 
er tæt på resultatet fra den målte afstrømning 
i 2011  13 (93 %, Tabel 2). Samtidig er model
lens estimat af gennemsnitlig afstrømning i 
det kystnære delopland (1,33 mm dag1) tæt 
på den afstrømning der blev målt i perioden 
2011  2013 (1,42 mm dag1) (Tabel 2). Det 
samme er gældende for det samlede opland 
til stationerne i Omme Å og opstrøms i Skjern 
Å (modelleret gennemsnit 1,49 og målt  
1,51 mm dag1). 

Konklusion og perspektivering
For det hidtil umålte opland i den nedre del 
af Skjern Åoplandet er det her påvist, at den 
arealspecifikke afstrømning beregnet ud fra 
såvel direkte målinger som simuleringer med 
DKmodellen er ca. 10 % mindre end den 
arealspecifikke afstrømning fra de opstrøms 
målestationer i Skjern Å og Omme Å. Det er 
i overensstemmelse med de simulerede data 
af vandafstrømningen fra DKmodellen distri
bueret med GIS, som også viser en generelt 
mindre afstrømning fra de kystnære arealer 
(Fig. 5). Dermed understøtter resultaterne fra 
dette projekt, at metoden med at estimere 
vandafstrømning i umålte oplande ved areal
proportionering af afstrømningen (jf. /1/) kan 
medføre betydelige fejl på månedsbasis, men 
med mindre fejl på årsbasis. Måledata viser 
endvidere, at månedsvariationen i afstrøm
ningen i det kystnære område kan være stor, 
sandsynligvis pga. dynamikken bl.a. skabt af 
søer og vådområder /7/, og dermed vigtig at 
tage højde for i en præcis opgørelse af vand
balancen. 

I Fig. 5 er de modellerede afstrømninger på 
landsplan (1990  2010) fordelt på i alt 2707 
små deloplande (ca. 25 km2) og modellerede 
vandafstrømninger fra disse deloplande anv
endes i dag ved den efterfølgende beregning 
af næringsstofbelastningen fra umålte op
lan de /6/. I modellens forudsigelser af af
strømningen fra Danmark er det tydeligt, at 
der mange steder langs kysten er mindre af
strømning end inde i land. Der er også områ
der f.eks. i midten af Jylland med mindre 
vand, hvilket dog også kan relateres til, at der 
i DKmodellen (version 2009) ikke var indlagt 
et tilstrækkelig differentieret vandløbsnet. For 
at optimere den fremtidige forvaltning af ek
sempelvis næringsstofudledninger og iværk
sætte målrettede lokale tiltag, hvor kvælstof

Det ses i Fig. 4, at de målte vandføringer fra 
perioden 2011  2013, generelt ligger i den la
vere ende sammenlignet med de modelle
re de vandføringer, som generelt har flere 
høje vandføringsværdier. Den maksimale 
vandføring ved stationen i Omme Å og op
strøms i Skjern Å (summen) i perioden 1990
2010 var på 122 m3 s1 for de målte værdier, 
hvorimod den maksimale modellerede vand
føring var 176 m3 s1 for samme periode. For 
hele perioden 1990  2010 er 98 % af alle 
målte vandføringer for de to opstrøms sta
tioner mindre end 70 m3 s1 og for de model

Kystnær afstrømning

Modelleret afstrømning
(mm/år) 1990-2010

<150
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Fig. 5. DK-model (2009) estimater af afstrømningen på landsplan (1990-2010) fordelt på i 
alt 2707 deloplande (ca. 25 km2).

Tabel 2. Gennemsnitlige afstrømninger baseret på modellererede værdier fra DK-modellen 
2009 og målte værdier. 

Modelleret
Gennemsnitlig 

afstrømning (mm dag-1), 
1990-2010

Målt
Gennemsnitlig 

afstrømning (mm dag-1)
juni 2011 - januar 2013

Samlet opland til Skjern og 
Omme å (250078 + 250097)

1,49 1,5

Delopland til kystnær station I 
Skjern å (251033)

1,33 1,4

Ratio delopland/samlet opland 0,89 0,93 
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udslippet til vandløb og fjorde er størst, er det 
en nødvendig forudsætning at forbedre den 
geografiske distribuering af ferskvandsaf
strømningen. Dette arbejde er påbegyndt af 
GEUS i et nyt oplandsmodelprojekt finan
sieret af Naturstyrelsen.

Da dette studie kun dækker et enkelt min
dre delopland langs kysten skal resultaterne 
ikke ses som en generel validering af DKmo
dellens evne til at simulere afstrømning fra 
umålte oplande. Det vil i den sammenhæng 
være relevant at undersøge flere ellers umålte 
deloplande f.eks. med opsætning af de nye 
doppler stationer, hvilket både ville bidrage til 
at udvide det målte areal i Danmark, og skaffe 
den række af vandføringsserier, som vil være 
nødvendige i forhold til at opnå et robust 
sammenlignings grundlag i mellem modelre
sultater og måleresultater.
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Kystnær afstrømning

Bent Lauge Madsen hædret med 
Wesenberg-Lund-Prisen
79årige Bent Lauge Madsen er født i Aarhus, 
uddannet biolog – og så har han kæmpet for 
de danske vandløb og søer i over 50 år. Bent 
Lauge Madsen har skrevet flere bøger, arbej
det hos Miljøstyrelsen, været med til at starte 
AQUA i Silkeborg  og er stadigvæk meget 
aktiv, når det gælder det danske vandmiljø. 
På det nyligt afholdte Ferskvandssymposium i 
Horsens blev Bent Lauge Madsen hædret med 
WesenbergLundPrisen. En pris han får for 
sin livslange kamp for vandmiljøet. Han sagde 
”Jeg blev virkelig overrasket. Jeg synes, jeg 
har fået priser nok og at der er andre, der har 
gjort sig fortjent”, lød det fra den beskedne 
– snart 80årige – vandentusiast. Carl Jørgen 
WesenbergLund (18671955) var en dansk 
zoolog og økolog. Han var en pionér inden 
for naturfredning i første halvdel af 1900tallet. 
Han forfattede mange videnskabelige værker, 
en mængde popu lær videnskabelige artikler 
og bøger, og var tillige en ivrig debattør. Han 
grundlagde Fersk vandsbiologisk Laborato
rium i Hillerød. Se link til TV2 Østjylland her: 
http://www.tv2oj.dk/artikel/202631:Aarhus
Livslangkampforvand

Rapport fra Miljøagenturet vedrø-
rende miljøindikatorer
Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har lavet 
en rapport om en række miljøindikatorer. 
Emnet denne gang er naturlige ressourcer og 
menneskelig velvære i en grøn økonomi. Det 
bade lyder og er lidt langhåret. Rapporten 
gennemgår en lang række indikatorer som 
EEA benytter til at vurdere om det går fremad 
eller tilbage for naturen. Rapporten viser at 
det går den rigtige vej. Vi beskytter naturen 
bedre end tidligere, både gennem spildevand
srensning, håndtering af naturområder osv,

Rapporten kan erhverves via EU Bookshop 
(http://bookshop.europa.eu )

Titel: Environmental Indicator report 2013. 
Natural Resources and human wellbeing in a 
green economy.

ATV-Fonden for Jord og Grundvands 
Hæderpris
ATVFonden for Jord og Grundvands Hæder
pris, professor Poul Harremöes in memoriam, 
blev d. 11. marts 2014 tildelt vicedirektør 
Bjørn Kaare Jensen, De nationale og Geolo
giske Undersøgelser for Danmark og Grøn
land, GEUS, i anerkendelse af et mangeårigt, 
meget engageret, initiativrigt og visionært 
bidrag til udviklingen af arbejdet med vandres
sourcer i Danmark og udlandet.

Årets prismodtager har både arbejdet med 
forskning, privat virksomhed og offentlig for
valtning, og har på sympatisk vis skabt nye sa
marbejdsrelationer til gavn for såvel vores 
miljø som for de virksomheder, der arbejder 
inden for vores område. Bjørn Kaare Jensen 

har gennem mange år gjort en stor indsats for 
at arbejdet med vandressourcer i Danmark, 
men også tidligt har haft øje for, at det vi kan i 
Danmark, også kan skabe værdi andre steder i 
verden. Hædersprisen er på kr. 25.000 og ud
deles hvert andet år.

Hædersprisen blev uddelt på ATV Jord og 
Grundvands 30. Vintermøde i Vingsted, hvor 
flere end 300 deltagere inden for jord og 
grundvandsområdet var samlet for at ud
veksle erfaringer og ny viden.

 
ATV-Fonden for Jord og Grundvand:
ATV-Fonden for Jord og Grundvand er en ledende 
organisation indenfor jord- og grundvandsområ-
det i Danmark.

Fonden arbejder aktivt med at formidle forskn-
ings- og udviklingsresultater samt praktiske erfa-
ringer via afholdelse af 8-10 heldagsmøder/konfer-
encer om relevante emner samt en årlig 2-dages 
konference i Vingsted med deltagelse af flere end 
300 centrale aktører på området. Læs mere om 
organisationen på www. atv-jord-grundvand.dk

Prismodtager Bjørn Kaare Jensen med for-
mand for ATV Jord og Grundvands besty-
relse, Ida Holm Olesen (tv) og næstformand 
Nina Tuxen (th)


