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Formålet med den kemiske  
grundvandskortlægning
Den kemiske grundvandskortlægnings 
vig  tigste formål er at understøtte vurderin
g en af grundvandets sårbarhed overfor 
ni tratudvaskning i områder med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD) og indvindings
oplande uden for OSD, samt at kvalificere 
beslutningsgrundlaget for udpegning af 
ni tratfølsomme indvindingsområder (NFI). 
Da nitrat i dag er det eneste stof, hvor der 
foreligger tilstrækkelig viden til at kunne lave 
en stedspecifik beskyttelse af grundvandet, 
udpeges der udelukkende NFI i forbindelse 
med den nationale grundvandskortlægning. 
Indenfor NFI udpeges indsatsområder (IO), 
hvor en særlig ind sats til beskyttelse af vand
ressourcerne er nødvendig på baggrund af 
vurdering af are alanvendelse, forureningstrus
ler og naturlig beskyttelse /1/.

I den kemiske grundvandskortlægning 
iden tificeres centrale kemiske processer, 
samt den rumlige fordeling af nitrat og andre 
stoffer i grundvandet, eksempelvis pesticider, 
andre miljøfremmede stoffer eller naturligt 
forekommende stoffer som nikkel, arsen og 
klorid. Den rumlige forståelse af grundvands

kemien, det vil sige den kemiske sammensæt
ning og dynamik, og den resulterende nitrat
sårbarhed i grundvandsmagasinet 
sam men fattes i form af en konceptuel model. 

Påvirkninger og kemiske processer 
Ved at analysere og fortolke analyseresultater 
for udtagne grundvandsprøver er det muligt 
at opnå en viden om nogle af de vigtigste 

påvirkninger og processer, der bidrager til 
den kemiske sammensætning i grundvandet. 
Denne fortolkning kan anvendes til at forstå 
grundvandets livshistorie. Figur 1 viser en 
oversigt over de mange påvirkninger og pro
cesser, der hver for sig bidrager til den resulte
rende vandkemi i en grundvands prøve.

I den kemiske grundvandskortlægning er 
det essentielt at forstå, at mange af reaktion
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Figur 1. Påvirkninger og processer, der hver for sig bidrager til den resulterende vandkemi i 
en grundvandsprøve. 
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erne i grundvandsmagasinerne, sker langsomt 
sammenlignet med reaktionshastighederne i 
jordbunden i den øverste meter. Dette gælder 
såvel nedbrydning af miljøfremmede stoffer 
som reduktion af fx nitrat og sulfat. Der opnås 
ofte kun langsomt kemisk ligevægt både i for
hold til indholdet af opløste stoffer i grund
vandet, gasfasen og den faste fase i grund
vandsmagasinet (mineraler, organisk stof, 
over fladekomplekser). Ændringer i vandkvali
teten langs en strømlinje kan normalt kun for
løbe en vej, fra mere iltet mod mere reduceret 
og fra mere surt mod mere basisk. Dette skyl
des, at undergrundens reducerende stoffer 
gradvist fjerner, ilt, nitrat og sulfat, og at surt 
vand neutraliseres, når det løber gennem 
kalk  holdige lag. Ved sammenligning af to 
vandprøver fra forskellige boringer i et grund
vandsmagasin kan man derfor få en ide om 
grundvandets strømningsretning. I Geovej led
ning 6 /2/ præsenteres en lang række metoder 
til afdækning af de påvirkninger, der bestem
mer grundvandets kvalitet i en boring. Derud
over er der anbefalinger til, hvorledes man kan 
visualisere de vigtigste processer og påvirk
ninger, på kort og konceptuelle modeller.

Datagrundlag 
Når en vandprøve analyseres, opnås et øje
bliksbillede af vandets tilstand i det punkt, 
hvor prøven er udtaget. De kemiske proces
ser, der er forløbet, er årsagen til grundvan
dets kemiske sammensætning på prøvetag
ningstidspunktet. Dette danner grundlaget for 
at vurdere karakteren af den påvirkning, som 
grundvandet har været udsat for på sin vej 

ned gennem jorden. 
Grundvandets sammensætning kan variere 

meget med dybden og fra sted til sted. Det er 
derfor vigtigt at bruge repræsentative grund
vandskemiske data for at opnå en rumlig for
ståelse af grundvandsmagasinets kemiske til
stand. Det skal vurderes om alle relevante 
magasiner er prøvetaget, i hvilket omfang 
gamle prøver stadig er relevante, og om den 
rumlige fordeling af prøverne er dækkende. 

I trin 1 i grundvandskortlægningen indsam
les relevante eksisterende data. Disse data sup
pleres i trin 2 med indsamling af nye grund
vandskemiske analyser fra udvalgte bo ringer. 
Typisk udtages nye vandprøver fra de under
søgelsesboringer, der etableres for at øge 
kendskabet til geologien i området, samt fra 
private forsyningsboringer eller markvan dings
boringer. Hovedparten af de kemiske data i et 
kortlægningsområde er eksisterende vand
analyser udtaget til andre formål, som råvand
skontrol på vandværker og data fra forurening
sundersøgelser. De kemiske data fortolkes 
sammen med viden om områdets vandind
vinding, og viden om lokal geologi, geo fysisk 
og hydrologi samt arealanvendelsen /1/. 

Datafordeling
Et særligt kendetegn for den grundvands
ke miske kortlægning er, at datatætheden er 
meget lav i forhold til øvrige datatyper brugt i 
grundvandskortlægningen. 

Grundvandskemi er typisk knyttet til et 
punkt (0D). Disse punktdata har ofte så stor 
afstand i rummet, at man dårligt kan korrelere 
fra et datapunkt til et andet uden brug af en 

velunderbygget konceptuel model af kort læg
ningsområdet og de kemiske processer, der 
finder sted der. Til sammenligning er borings
oplysninger som udgangspunkt linjedata 
(1D), arealanvendelse og geologiske lag mv. 
vil være flader (2D), mens geofysiske data ind
samles med stor arealmæssig tæthed ud fra 
hvilke, der kan konstrueres 3D modeller over 
området geologi. 

I et typisk kortlægningsområde på ca. 100 
km2 indsamles der ca. 2030 nye vandprøver til 
analyse. Dette antal kan dog variere fra om
råde til område alt efter, hvor mange egnede 
borin ger, der findes, og hvor mangelfuldt det 
eksi sterende datagrundlag er. En typisk forde
ling af boringer i et kortlægningsområde er 
vist på figur 2. Indenfor den grønne firkant, 
der kunne være et kortlægningsområde, er 
der omkring 500 boringer og anlæg af forskel
lig art. Umiddelbart indikerer figuren en god 
datadækning, men ud af disse 500 boringer 
findes der kun egnede vandkemiskdata for ca. 
10 %. Der kan især forventes data fra vandfor
syningsboringer (blå), mens andre boringer fx 
markvandingsboringer (grøn) ofte ikke er ana
lyserede. Vandanalysernes rumlige re præ sen
tativitet afhænger af boringsdybderne og fil
terlængderne /3/.

For at opnå en tilstrækkelig detaljeret kort
lægning af grundvandsmagasinets nitratsårbar
hed er det ikke nok blot at kigge på nitratkon
centrationer i grundvandet. Datatætheden er 
alt for lav, og dertil kommer yderligere den 
komplikation, at den tilstand, vi ser i grund
vandet, er resultatet af påvirkninger fra areal
anvendelsen over de sidste 100 år eller mere. 

Den nationale grundvandskortlægning 

Figur 2. En typisk forde
ling af boringer med 
potentielle grundvands
kemiske data i et kort
l æg ningsområde. Der 
findes vandkemiske data 
for ca. 10 % af de eksi
sterende boringer /3/.
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Da grundvandets kemiske sammensætning 
ændrer sig, mens vandet strømmer gennem 
jordlagene, vil påvirkningen i flere tilfælde 
kun erkendes gennem tolkning af den sam
le de vandkemi i en vandprøve. Disse ændrin
ger afhænger af jordlagenes sammensætning, 
men følger en systematik, der kan anvendes 
til at hente vigtig information ud af vandanaly
serne om alder, sårbarhed, mv.  

Vandtyper
I Zoneringsvejledningen /4/ og i Geovejled
ning 6 /2/ opdeles grundvandet i 4 vand ty
per (A, B, C og D), som anvendes i grund
vandskort lægningen som en indikator for 
grundvandets sårbarhed og alder. Vandtypen 
illustrerer hvilke processer, der har fundet 
sted i forbindelse med vandets vej fra terræn 
til boringen. Vandtype A og B indeholder 
nitrat, hvorimod vandtype C og D består af 
nitratfrit grundvand. Vandtype A og B betrag
tes almindeligvis som sårbart grundvand, 
hvor imod vandtype C og D indikerer et mere 
velbeskyttet grundvandsmagasin.

Tabel 1 viser de kemiske karakteristika for 
de forskellige vandtyper. På baggrund af disse 
kriterier er det muligt at bestemme vand ty
pen i de analyserede grundvandsprøver, der 
er til rådighed fra boringerne i kortlægnings
området. På den måde kan man opnå en idé 
om den rumlige fordeling af vandtyper i et 
givent område, og en umiddelbar vurdering 
af, hvorvidt dele eller hele området er sårbart 
over for nitrat.

Nitratsårbarhed og nitratfront
Nitratreduktion finder sted i de lag, der har 
vandtype B. Denne proces er væsentlig at vur
dere i grundvandskortlægningen. Jordlagenes 
evne til at reducere ni trat i det nedsivende 
grundvand er nemlig afgørende for, hvorvidt 

Tabel 1. Vandtyper opdelt efter redoxforholdene i grundvandet. Vandtypen afhænger af 
koncentrationen af ilt (O2), nitrat (NO3), og sulfat (SO4) /2/ og/4/.

Infoboks 1. Jordens nitratreduktionskapacitet.

Beskrivelse af 
grundvandet

Vandtype Zone i magasinet Kemiske 
karakteristika i 

grundvandet

Iltholdigt/iltet A Iltzone O2  > 1 mg/L

Anoxisk
nitratholdig B

Anoxisk 
nitratreducerende zone

NO3  > 1 mg/L
O2  ≤ 1 mg/L

Svagt reduceret C Jern/sulfat zone
NO3 ≤ 1 mg/L
O2  ≤ 1 mg/L

SO4  > 20 mg/L

Stærkt reduceret D Metanzone
NO3 ≤ 1 mg/L
O2  ≤ 1 mg/L

SO4  ≤ 20 mg/L

et område vurderes sårbart over for nitrat 
eller ej. I infoboks 1 gennemgås begrebet 
nitratreduktionskapaci tet, der er et mål for 
jordlagenes evne til at fjerne nitrat.

Nitratfronten er betegnelsen for det ni
veau, hvor nitratkoncentrationen er nedbragt 
til under 1 mg/l efter reaktion med jordlag e
nes ind hold af især pyrit og organisk stof. 
Denne front er ofte meget skarp, idet nitrat
reduktionen flere steder finder sted i en zone 
med udstrækning på under 1 mm. Andre 
steder ud gør nitratfronten bunden af et lag 
på måske 10 m’s mægtighed (tykkelse), hvor 
nitrat reduceres langsomt i forhold til vandets 
strøm ningshastighed. Forekomst af store 
mægtig he der med vandtype B, hvor nitrat re
duceres, er et udtryk for, at reaktionshastig
he den af nitratreduktionskapaciteten er lav i 
forhold til grundvandets strømningshastig
hed. Dette kan godt være tilfældet, selv om 

der er en høj samlet reduktionskapacitet, og i 
kortlægningen er det derfor vigtigt at indar
bej de dette i den konceptuelle model. 

Viden om de kemiske processer kan også 
understøtte en forståelse af strømningsmøn
strene, da de kemiske processer, som tid li
ge re nævnt, normalt kun kan løbe en vej. Ni
tratholdige grundvandslag, der ligger under 
nitratfrit grundvand, viser, at der er meget 
heterogene strømningsmønstre i området, og 
at der er behov for særlig opmærksomhed 
over for identifikation af ”geologiske 
vindu er”, hvor sandede aflejringer lokalt giver 
en særlig stor grundvandsdannelse og øget 
risiko for nedsivning af nitratholdigt vand fra 
overfladen. Tilsvarende kan kalkfrit vand i el
lers kalkholdige aflejringer indikere, at der 
foregår en meget stor gennemstrømning af 
vand i laget, som derfor spiller en særlig rolle 
for hydrologien.

Konceptuel model
Figur 3 viser en konceptuel model for udbre
delsen af nitrat i et grundvandsmagasin. Det 
ligger implicit i modellen, at nitratkoncentra
tionen i det nedsivende grundvand er et 
di rekte udtryk for udvaskningen ned gennem 
den iltede zone (vandtype A). Idet nitrat når 
ned til den anoxiske zone (vandtype B), redu
ceres nitrat, og når det strømmende grund
vand når nitratfronten, er nitratkoncentratio
nen nedbragt til under 1 mg/l. Denne model 
er karakteriseret ved, at der ingen skala er 
på figuren. Det er alene den konceptuelle 
forståelse af strømning og processer, der er 
illustreret. Først efter grundvandskortlægnin
gen er gennemført i et givent område kan der 
sættes skala på figuren.

Nitratreduktionskapacitet
De tre vigtigste nitratreducerende 
stoffer i sedimenterne i undergrunden 
er pyrit, TOC og Fe(II). 
Nitratreduktionskapaciteten er derfor 
her defineret som det reaktive indhold 
af pyrit, TOC og Fe(II). Det reaktive 
indhold vil være det totale indhold 
minus et inert (ikke reaktiv) indhold: 

Nitratreduktionskapacitet:
= kemisk reaktive indhold
= totale indhold
÷ inert indhold
= indhold (reduceret zone)
÷ indhold (iltet zone)

Enheden er reduktionsækvivalenter. 
Det totale indhold bestemmes som 
indholdet af pyrit, TOC og Fe(II) 
under reducerede forhold. Det inerte 
indhold af pyrit, TOC og Fe(II) 
bestemmes som indholdet målt under 
iltede forhold. Det inerte indhold kan 
for eksempel være indkapslet pyrit og 
især meget svært nedbrydeligt 
organisk stof i for eksempel i 
hummusfraktionen.

Betydningen af de 3 stoffer (pyrit, 
TOC og Fe(II)) for nitratreduktions-
kapaciteten af jordlagene er 
bestemmende for nedtrængnings-
dybden af nitratfronten. Når nitrat-
reduktionskapaciteten er opbrugt i 
jordlagene vil grundvandet være iltet 
og nitratholdigt. I den anoxiske zone 
falder nitratreduktionskapaciteten 
med tiden, da nitraten er under 
omsætning. I den reducerede zone er 
nitratreduktionskapaciteten endnu 
ikke brugt og den oprindelige 
nitratreduktionskapacitet er intakt.

Kilde: Birgitte G. Hansen og 
Lærke Thorling Sørensen, GEUS.
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Vurdering af nitratsårbarhed i et OSD 
område
Kompleksiteten af den kemiske kortlæg
ning kan variere fra område til område og 
afhænger blandt andet, af hvor kompliceret 
geologien er. Det kan derfor være nødvendigt 
at udarbejde flere forskellige konceptuelle 
modeller fra samme område for at visualisere 
variationen af konkrete vilkår for den ke miske 
tilstand i kortlægningsområdet, og for nedsiv
ning af nitrat. Gennem en sammentolk ning 
med viden om områdets geologi og hy drologi 
er det i sidste ende muligt at vurdere grund
vandsmagasinernes nitratsårbarhed, og via 

Figur 4. Principskitse for grundvandskvaliteten og nitratfronten i et kortlægningsområde. 
Der er identificeret 5 typeområder, hvor grundvandet er sårbart over for nitrat, og derudover 
vises en konceptuel model for de områder, der ikke er nitratsårbare.

Figur 3. Konceptuel model over udbre
delse og reduktion af nitrat.

GISarbejde identificere de områder, der skal 
udpeges som Nitratfølsomme indvindingsom
råder (NFI).

Figur 4 viser et eksempel på kortlægning af 
et område med heterogen geologi og begra
vede dale. Kortlægningen resulterede i udar
bejdelse af 5 konceptuelle modeller for for
skellige dele af området mht. den rumlige 
ud bredelse af nitrat i grundvandsmagasinet. 
Den rumlige fordeling af nitrat visualiseres ud 
fra hvilke zoner,  hvor der er nitrat. I figur 4 
er de konceptuelle modeller simplificeret 
med kun to vandprøver (”vandhaner”). 

I dette område blev der under 30 m gråt ler 

fundet nitrat, der i et mere end 40 m mægtigt 
lag strømmede mod vandværket, og i flere 
niveauer overskred grænseværdien på 50 
mg/l (vandtype A eller B). Normalvis vil 
grund vand under 30 m ler være reduceret og 
velbeskyttet mod nitrat (vandtype C eller D), 
men den konceptuelle model medvirkede til 
at lokalisere de geologiske vinduer, hvor ni
trat trænger ned i magasinet. Specielt vigtigt 
var det, at NFI ikke er beliggende direkte over 
nitratsårbare grundvandsmagasiner pga. kom
plekse hydrogeologiske forhold. Forekomst 
af pyrit i de lag, hvor nitrat trængte ind i prin
cipskitse D, figur 4, indikerede, at vandvær
kets indvinding var medvirkende årsag til, at 
nitrat kunne trænge ned i magasinet 
hurtige re end det bliver reduceret. 

Konklusion
Den kemiske grundvandskortlægning er én 
af byggestenene til den samlede grundvands
kortlægning. Her er der fokus på fortolk ning 
af grundvandets livshistorie og specielt 
sår  barhed over for nitrat. Udfordringen er 
at få trukket mest mulig information om 
grundvandets sårbarhed over for nitrat ud af 
de kemiske data, der har en lav datatæthed. 
Udarbejdelse af konceptuelle modeller er 
vigtig i forhold til vurdering af nitratsårbar
heden. Ud over nitrat identificeres andre 
væsentlige grundvandskemiske parame
tre, der har betydning for den fremtidige 
anvendelse af grundvandsressourcen til 
drikkevandsformål.
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