
16 • Vand & Jord

Fagligt grundlag for de kommende vandplaner og ny miljøregulering

Baggrund
Nitrat (kvælstof), der udvaskes fra rodzonen 
på markerne og andre arealer, transporte res 
via grundvandet frem til vores overfla de
vandssystem, dvs. vandløb, søer og vådom
råder, hvorfra det strømmer videre mod de 
åbne kyster og fjorde. Under denne transport 
vil der ske en omsætning og fjernelse, som 
ofte benævnes kvælstofretention. Med an be
falingerne fra Natur og Landbrugskommis
sionen er der kommet øget fokus på en 
dif ferentieret regulering af landbrugets gød
ningsanvendelse, der i højere grad end den 
nuværende regulering forventes at tage hen
syn til recipienternes sårbarhed for kvælstof 
samt den stedslige variation i retentionen. 

De første nationale kortlægninger af kvæl
stofretentionen foregik i 2006 og 2008 /1, 2/. I 
disse kortlægninger blev retentionen esti me
ret på baggrund af modelberegning af udvask
ning og målinger af N transport i større vand
løbsoplande og på baggrund af en empirisk 
model i umålte oplande af forskellig størrelse. 
Det eksisterende kort anvendes allerede i dag 
til bl.a. husdyrregulering. For at forbedre det 
faglige grundlag for vandforvaltningen er der 
igangsat et modelstrategiprojekt, der bl.a. in
deholder udvikling af nye retentionskort for 
grundvand og overfladevandssystemet på en 
væsentlig mindre og mere homogen skala. 
Udviklingen sker som en integreret del af ud
viklingen af en landsdækkende oplandsmodel 
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Figur 1. Eksempel på opdeling i ID15 op-
lande samt vandløb inkluderet i DK-model 
for Fyn.

til beskrivelse af kvælstoftransport og omsæt
ning fra rodzonen til marine recipienter (fra 
jordtilfjord). 

Metodik til etablering af  
retentionskort
Omsætning af kvælstof kan finde sted i såvel 
rodzonen, undergrunden (grundvandssyste
met) samt i overfladevandssystemet. Ved 
estimering af den samlede retention fra 
jordtilfjord, er det derfor nødvendigt at 
betragte den samlede omsætning for hele 
transportvej en fra jordoverfladen til de ma
rine områder. Kvælstof der udvaskes under 
en mark, kan eksempelvis transporteres via 
grundvandet til overfladevandssystemet, 
hvorefter det omsættes eller indlejres i 
søsedimenter. For kvælstof der udvaskes 
fra rodzonen er det derfor ikke muligt at 
foretage en direkte måling af den samlede 
retention på markfladen, da denne ikke alene 
er bestemt af de lokale forhold i jorden umid
delbart under marken, men også afhænger af 
kvælstofretentionen i vandløb, vådområder 
og søer på kvælstoffets vej til fjorden.

Det vi til gengæld kan måle, er kvæl
stofkoncentrationen og vandafstrømningen i 
overfla devandet, der tilsammen giver kvæls
toftransporten. Dette er målt i mere end 25 år 
ved et stort antal vandløbsstationer der 
dækker kvælstoftransporten til kysten for ca. 
halvdelen af landets areal. Udfordringen i ud
viklingen af retentionskortene er således, at få 
bundet udvaskning fra rodzonen og retentio
nen af kvælstof under transporten sammen 
med vores målinger i vandløbene, og benytte 
viden herfra til at estimere kvælstoftransport 
og retention i områder uden målinger. Til 
dette formål anvender vi modeller. Modeller 
er en beskri velse af årsagssammenhænge i na
turen. De anvendte modeller indeholder 

således en beskri velse af de processer, der er 
betydende for udvaskning, omsætning og 
tilbageholdelse af kvælstof under transporten 
fra marken gennem grundvand og overf
ladevand til det når frem til fjorden. I model
lerne er det endvidere muligt at medtage den 
rumlige variation i landskabet, eksempelvis 
dyrkningsforhold, jordbundsforhold og 
tæthed af vandløb, søer og vådområder.

Den overordnede tilgang til etablering af 
det nye retentionskort har derfor været, at 
udvikle en national kvælstofmodel, der be
skriver hele transportvejen fra mark til fjord, 
samt omsætningen undervejs for hele landet. 
Mo dellen er efterfølgende anvendt til at 
opgøre, hvor stor retentionen er fra rodzonen 
til de marine områder, samt hvorledes denne 
for de ler sig mellem grundvand og 
overfladevands retention. 
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Udvikling af national kvælstofmodel
Modellen er opbygget ved kobling af eksiste
rende modeller for kvælstofudvaskning fra 
rodzonen og transport og omsætning i hhv. 
grundvand og overfladevand. Udvaskningen 
fra rodzonen på dyrkede arealer beregnes 
vha. af den statistiske model NLES /3/, der 
ligeledes har været anvendt i forbindelse med 
midt og slutevalueringer af vandmiljøplan
erne, samt Grøn Vækst. For de udyrkede are
aler anvendes der typetal for udvaskningen. 

Udvaskningen fra rodzonen benyttes som 
input til beregning af transport i grundvandet, 
hvor transport og omsætning af kvælstof be
skrives ved samme koncept som beskrevet 
tidligere /4/, dvs. anvendelse af partikelbane
simulering i kombination med dybden til re
doxgrænsens beliggenhed i jorden. I model
udviklingen er der anvendt det nationale kort 
over dybden til redoxgrænsen, der blev ud
viklet i forbindelse med den første retentions
kortlægning /5, 6/. Redoxgrænsen blev her 

fastlagt ud fra observationer af farveskift i sedi
menter i ca. 12.000 boringsbeskrivelser kom
bineret med manuelle tolkninger. Kortet er i 
forbindelse med den nuværende retentions
kortlægning opdateret på basis af ca. 1.100 
nye observationer af farveskift, indsamlet i 
perioden efter den første kortlægning. Til par
tikelbanesimuleringen er den nationale vand
ressourcemodel (DKmodel) /7/ anvendt. 

I overfladevandssystemet, dvs. vandløb, 
søer og reetablerede vådområder, sker der en 
yderligere retention af kvælstof, der beregnes 
på månedsbasis med empiriske modeller. 
Modellerne er udviklet på basis af data, bl.a. 
fra det nationale overvågningsprogram (NO
VANA), og beskriver kvælstofretentionen som 
funktion af de fysiske karakteristika, f.eks. om
sætning per kvadratmeter vandløbsbund op
delt i forskellige størrelsesklasser samt omsæt
ning i søer med henholdsvis lang og kort 
vandopholdstid. 

De enkelte delmodeller og deres sammen
hæng er illustreret i faktaboks 1. 

Resultaterne fra de enkelte delmodeller 
kob les til en samlet oplandsmodel. Dette fore
tages ved at opdele det samlede landareal i 
topografiske vandløbsdeloplande med en 
middelstørrelse på 15 km2 (ID15 oplande), 
figur 1. Indenfor hvert delopland beregnes 
den samlede tilførsel af kvælstof, der kommer 
fra rodzonen efter reduktion i grundvandet. 
Til dette adderes de øvrige kvælstofkilder til 
overfladevand, som er udledningerne fra 
punktkilder (rensningsanlæg, Industri, regn
vandsbetinget overløb, spredt bebyggelse og 
ferskvands dambrug), den atmosfæriske depo
sition direkte på overfladevand, samt udled
ninger af organisk bundet kvælstof. Summen 
af disse kilder udgør den samlede tilførte 
kvæl stofmængde indenfor et ID15 opland. 

Kvælstofomsætningen i overfladevands
syste  met opdeles i to komponenter, 1) intern 
omsætning og 2) omsætning i hovedvandløb 
(figur 2). Forskellen på de to typer omsætning 
er, at den interne omsætning kun sker for den 
del af kvælstoffet, der ledes til det enkelte 

Faktaboks 1. Kobling af delmodeller i national kvælstofmodel

NLES: Beregning af nitrat udvaskning fra rodzonen. Modellen indeholder en beskrivelse af nitratudvaskningen som funk-
tion af en række fysiske parameter og agronomiske, eksempelvis arealanvendelse, jordbundstype og klimaforhold. NLES 
er koblet til nationale databaser med årlige landbrugsdata (arealanvendelse og N gødningsmængder) og anvender års-
specifikke klimadata til beregning af årsspecifik udvaskning. Årlige udvaskningsværdier disaggregeres (underinddeles) til 
daglige værdier med Daisy.
DK-model: Den nationale vandressourcemodel, der beskriver vandets kredsløb på landfasen. Nitrats transportveje i 
grundvandet beregnes ved partikelbanesimulering, hvor der til hver partikel er associeret en N-masse. Det registreres om 
partiklerne når under redoxgrænsen under transporten til overfladevandssystemet, og er dette tilfælde antages, at alt ni-
trat er fjernet
Overfladevand: Der er udviklet statistiske modeller til beskrivelse af omsætningen i overfladevandet. Vandløb er opdelt i 
tre klasser afhængig af vandløbenes bredde: 1) mindre end 2.5 m, 2) mellem 2.5 og 12 m, og 3) over 12 m. Små søer er 
opdelt i seks klasser afhængig af jordbundstype og dyrkningsgrad i søens opland. Store søer er inddelt i to klasser af-
hængig af opholdstiden: 1) mindre end 1 år, 2) større end 1 år. For reetablerede vådområder skelnes der mellem vådom-
råder på hhv. sand og ler.
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ID15 opland, mens omsætningen i hoved
vandløbet både reagerer på det, der ledes til 
det aktuelle ID15 opland, samt det der strøm
mer til den pågældende ID15 fra andre op
strøms ID15 oplande. Den samlede interne 
omsætning er bestemt af densiteten af det fak
tiske overfladevandssystem, dvs. det samlede 
areal af vandløbsbund for forskellige størrel
ses klasser, arealet af småsøer og arealet af 
reetablerede vådområder. Disse fysiske karak
teristika opgøres for de enkelte ID15 oplande 
på basis af vandløbstemaet fra det fællesof
fentligt geografiske administrationsgrundlag 
(FOT) og et tema med retablerede vådom
råder. Efter den interne omsætning ledes den 
resterende del til hovedvandløbet. Her ad de
res bidraget fra opstrøms oplande, hvorefter 
der sker en omsætning i hovedvandløb, samt i 
større søer.

Kvælstofmodellen er udviklet og opstillet til 
at give en beskrivelse af transporten for perio
den 1990 – 2010. For denne periode er der 
etableret tidsserier for alle de indgående kil
der, dvs. udvaskning beregnet med NLES samt 
de øvrige kilder, der ledes til overfladevandet. 
Ved anvendelse af modellen gennemføres be
regningerne på månedsbasis.

Kalibrering af model
Med modellen er det muligt at beregne den 
samlede kvælstofudledning til de marine 
områder. Det er endvidere muligt at trække 

modelberegningerne ud i de punkter, hvor 
der eksisterer målestationer, og derved sam
menholde den beregnede og observerede 
kvælstoftransport. Til dette formål er der fra 
den nationale overvågnings database (ODA, 
NOVANA) indsamlet data fra så mange måle
sta tioner som muligt, suppleret med ekstra 
data indsamlet af de tidligere amter ved en 
række yderligere målestationer. I alt er der 
samlet målinger fra ca. 340 stationer (figur 
3). Måledata benyttes til hhv. kalibrering og 
validering (test) af den udviklede model, idet 
datasættet er opdelt i to uafhængige datasæt 
(figur 3). Den ene del af data benyttes til at 
justere modellens beskrivelse af kvælstofom
sætningen (kalibrering), mens det resterende 
datasæt benyttes til test (validering) af model
len. Ved anvendelse af et uafhængigt datasæt 
til validering opnås et mål for modellens evne 
til at beskrive kvælstoftransporten i vandløb, 
der ikke har indgået i kalibreringen. 

Selve modelkalibreringen er foretaget ved 
justering af udvalgte modelparametre. Place
ring af redoxgrænsen er kun kendt i de punk
ter, hvor der eksisterer observationer. For den 
øvrige del af landet er dybden tolket ved angi
velse af et interval, indenfor hvilken redox
grænsen forventes at ligge. Den eksakte 
dybde indenfor hvert af disse intervaller har 
indgået som en kalibreringsparameter, dog er 
der ikke foretaget en justering, hvor der eksis
terer observationer. For overfladevandssyste

met er der foretaget en kalibrering af omsæt
ningsraterne for specielt vandløbene, idet 
om sætningen i vandløb generelt er dårligt be
skrevet pga. et lille datagrundlag såvel nation
alt som internationalt. Endelig er der foretaget 
en kalibrering af omsætningen i overgangszo
nen mellem grundvand og overfladevandet, 
der er afhængig af den aktuelle densitet af 
vandløbsnetværket, samt jordbundsforhol de
 ne. 

Kalibreringen er foretaget ved anvendelse 
af nationale parametre. Det betyder eksempel
vist, at omsætningsraten for en given vand
løbs klasse er antaget at være den samme for 
hele landet, mens den samlede omsætning er 
bestemt af den rumlige fordeling af denne 
vandløbsklasse. Med denne tilgang er det 
muligt at ”overføre” kalibreringsparametrene 
til beregning af kvælstoftransporten i de 
umålte oplande, mens resultaterne fra valide
ringsstationer giver et estimat for modellen 
evne til beregning af transporten i de disse 
oplande. 

Den nationale kalibrering vil imidlertid ikke 
tilgodese lokale variationer og vil derfor heller 
ikke give en perfekt overensstemmelse mel
lem den observerede og simulerede årlige 
kvælstoftransport. For at udnytte datagrund
laget optimalt er der efterfølgende foretaget 
en korrektion af de beregnede reduktionspro
center for de målte oplande, der sikrer over
ensstemmelse mellem det samlede obser ve

Figur 2. Koncept for beregning af kvælstofomsætning med opdeling i en intern omsætning, der kun reducerer kvælstof der ledes til indenfor 
det enkelte ID15 opland, samt omsætning i hovedvandløb samt søer beliggende i hovedvandløbet, hvor der også sker en omsætning af det 
kvælstof der ledes til fra opstrøms oplande.
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re de og simulerede kvælstoftab for den 
pe riode, hvori der eksisterer målinger fra 
målestationen. 

Beregning af retentionskort
Omsætningen af kvælstof i grundvandet såvel 
som overfladevandet vil være tidsafhængigt, 
f.eks. varierer omsætning i overfladevandet 
afhængigt af det aktuelle klima samt vandfø
ringen og dermed opholdstiden i søer og 
vandløb. I forbindelse med reguleringen er 
der imidlertid behov for en ”gennemsnitlig” 
retention, der ikke er afhængig af klimaet de 
enkelte år. Denne gennemsnitlige retention 
opgøres ved, for en valgt periode bestående 
af flere år, at beregne den samlede tilførsel 
og omdannelse af kvælstof og på basis heraf 
beregne den samlede procentuelle retention 
for perioden. I denne beregning er det muligt 
at opgøre ikke blot den samlede reduktion 
fra jordtilfjord men også omsætningen i hhv. 
grundvand og overfladevand og der etableres 
et kort over retentionen i hhv. grundvand, 
overfladevand og den samlede retention fra 
jordtilfjord for de enkelte ID15 oplande.

Usikkerheder på retentionskort
Usikkerheden på den beregnede retention 
er estimeret ved sammenligning af de obser
ve rede og beregnede kvælstoftransporter. 
Gennem analyse af modellens generelle evne 
til at beskrive de observerede transporter, er 
der opnået et bud på modellens generelle 
usikkerhed. I nogle områder er der dog kon
stateret en større afvigelse mellem modelbe
regninger og observationer pga. af særlige 
forhold, der har betydning for transport, om
sætning og/eller den tidslige udvikling heri. 
Resultaterne for disse områder kan følgelig 
forventes at være større end den generelle 
usikkerhed.

Perspektiver 
Transport og omsætning af kvælstof har 
væ ret undersøgt og modelleret i adskillige 
studier og der eksisterer således en viden 
om de betydende processer. Det er imidler
tid første gang, at der er udviklet en samlet 
national model, hvilket byder på specielle 
udfordringer mht. skala og repræsentation af 
lokale forhold. Pga. den korte projektperiode 
(20132014), har det været nødvendigt at 
tage udgangspunkt i eksisterende værktøjer 
og modeller, der kun i begrænset omfang 
har været muligt at videreudvikle. Der ligger 
således et potentiale i en fremtidig forbedring 
af den nationale model. Før dette potentiale 
kan udnyttes fuldt ud, er der imidlertid behov 
for en videnopbygning, specielt i forhold 
til kvantificering af kvælstofomsætningen i 

forskellige lavbundstyper, betydning af dræn, 
variation i redox forholdende i undergrunden, 
samt kvælstofomsætningen i vandløb, na tur
lige og restaurerede vådområder og søer der 
ligger i kæde.
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MÂlestationer

Kalibrering

Validering

Figur 3. Målestationer samt oplande anvendt til kalibrering og validering af kvælstofmodel.


