
44 • Vand & Jord 12. årgang nr. 2, maj 2005 • 45

hensigtsmæssige arealanvendelse i vigtige 
indvindingsområder. Især kan korrekt viden 
omkring vandbalanceforholdene få stor 
betydning for brugen af skovrejsning som 
instrument i de mange indsatsplaner, der i de 
kommende år skal udarbejdes i de ”særlige 
følsomme drikkevandsområder” i Danmark. 

Der er stor interesse for skovrejsning om-
kring byerne med henblik på at skabe flere 
rekreative grønne områder. I disse områder 
kan der ligeledes være store grundvandsinter-
esser, hvor skovrejsning kan anvendes som 
beskyttelsestiltag. Skovrejsning får på den 
måde et dobbelt sigte.

I forhold til grundvandsdannelsen, så bety-
der den højere fordampning fra skov på sand-
ede jorde, at skovrejsning på sandede land-
brugsarealer vil medføre en mindre 
grundvandsdannelse, hvilket gør skovrejsning 
mindre ønsket i vigtige indvindingsområder 
på sandede jorde. De vigtigste indvindingsin-
teresser i Danmark er dog knyttet til den tæt-
befolkede østlige del af landet, hvor jordbun-
den primært er leret. Her er det vigtigt at 
vide, om skovrejsning også vil bevirke en min-
dre grundvandsdannelse.

Skovrejsning kan i forhold til den hidtidige 
landbrugsdrift betyde 1) en ændret fordamp-
ning og dermed et ændret nedbørsoverskud, 
2) ændrede afstrømningsforhold fordi sløj-
fede dræn kan forsinke afstrømningen ved 
store nedbørmængder, og 3) ændret grund-
vandsspejl. En vurdering af effekten på punkt 
2 og 3 er afhængige af betydningen af punkt 
1, men også afhængige af jordbundsforhold 
og grundvandsforhold indenfor et større om-
råde, og kan derfor bedst belyses på stor skala 
og over en lang tidshorisont. Der er derfor i 
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undersøgelser på samme jordtype, ved sam-
me klima og ved brug af en kalibreret og vali-
deret numerisk model på udrænet sandjord i 
Midt/Vestjylland /5/. I de øvrige tilfælde er der 
brugt forskellige modeltyper for skovene, og 
simuleringerne af landbrug er ikke validerede 
på feltdata, ikke på samme jordtype eller har 
ikke helt samme klima som skovene. 

I forbindelse med et SMP-projekt i Lille Bø-
geskov ved Sorø er der udført målinger af for-
dampning, jordvandindhold, nitratkoncentra-
tioner mv. i en bøgeskov og på en tilstødende 
mark i omdrift i perioden 1998-2000. Ved at 
opstille og sammenligne vandbalancerne for 
de to lokaliteter, som har samme jordtype og 
samme klima, er det muligt at vurdere direk-
te, om der er forskel på fordampningen fra de 
to arealanvendelser. 

Undersøgelsens formål
Kendskab til fordampningens størrelse ved 
forskellige arealanvendelser har stor betyd-
ning for beslutninger omkring den mest 

Baggrund
Sammenligninger af vandbalancer for skov 
og landbrug har tidligere vist, at fra sandjord 
i den vestlige del af Danmark er fordampnin-
gen fra løvskov omtrent 90 mm/år højere 
end fra landbrug, og fra nåleskov omtrent 
200 mm/år højere end fra landbrug /1/. I 
den østlige del af Danmark har teoretiske 
undersøgelser vist, at der sandsynligvis ikke 
er nogen nævneværdig forskel i fordampning 
mellem løvskov på lerjord og landbrug på ler-
jord/2/. Denne undersøgelse har til formål at 
be- eller afkræfte denne teori.

Når det ikke har været muligt at påvise no-
gen teoretiske forskelle i fordampningen mel-
lem skov på lerjord og landbrug på lerjord, 
kan det skyldes, at fordampningen fra skov er 
næsten uafhængig af jordtype. Der er muligvis 
en svag tendens til højere fordampning fra 
skov på lerjorde end skov på sandjorde/1/. I 
Danmark findes lerjorde dog især i den øst-
lige del af Danmark, hvor også referencefor-
dampningen er højere, og både det og stor 
regional forskel i nedbør gør sammenlignin-
ger vanskelige. Fordampningen fra landbrugs-
afgrøder er i modsætning til fordampningen 
fra skov meget afhængig af jordtype. Forskel-
len i fordampning kan være op til 100 mm/år 
for f.eks. vinterhvede på henholdsvis en san-
det jord og en leret jord /3/. 

Desværre er sammenligninger af fordamp-
ningen fra lav vegetation/marker og skov, kun 
i et enkelt tilfælde udført ved hjælp af direkte 

Udstyr til måling af udveks-
lingen af kulstof og kvælstof 
mellem skovbunden og luften.
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nærværende arbejde fokuseret på estimering 
af fordampningen.

Lokaliteterne 
De to lokaliteter, som er anvendt i denne un-
dersøgelse, ligger med en indbyrdes afstand 
på ca. 600 meter. Jordtypen er typisk for 
Sjælland med højt lerindhold og højtliggende 
kalk. Lerindholdet varierer mellem 10 og 
22% i den øverste meter af jorden. Kalken 
ses ca. 1⁄2  meter under terræn /4/. Landbrug-
sarealet er drænet og bøgeskoven er grøftet. 
I bøgeskoven er grundvandsspejlet pejlet. 
Nedbøren har i de tre undersøgelsesår (1998-
2000) været relativ høj (769 mm/år) i forhold 
til normalen (650 mm/år).

Skoven består af ca. 80 år gamle bøgetræer 
med en tæthed på ca. 280 træer/ha. Træerne 
er omkring 20-25 meter høje. Skoven har en 
sporadisk undervegetation bestående af hind-
bær, anemoner, græsser og små asketræer.

Marken har haft et sædskifte med vårbyg 
og vinterhvede i undersøgelsesårene, og des-
uden vinterbyg og raps i årene forinden. Der 
er gødet med handelsgødning og gylle på 
markerne i dette projekt. 

Feltundersøgelser
I bøgeskoven er i alt 81 prober sat ned i 
jorden til måling af jordens vandindhold fra 
terræn og ned. Proberne har 3 forskellige 
længder: 20, 50 og 100 cm. Grundvandsspej-
let er pejlet ned til 2 meters dybde. Jordens 
vandretention er målt. Nedbør er målt øverst 
i trækronen og gennemfald og stammenedløb 
er målt. Vindhastighed, relativ fugtighed, 
temperatur og globalindstråling er målt over 
skoven. Træernes transpiration er målt ved at 
indsætte temperaturfølere i veddet. Endelig 
er den totale evapotranspiration målt ved 
at bestemme vanddampfluxen over træerne 
med eddy-kovarians-teknik. 

På marken er installeret i alt 24 TDR-prober 

med 3 forskellige længder. Her er målt ned-
bør, vindhastighed, relativ fugtighed, lufttem-
peratur, kvælstof koncentrationer i jordvan-
det under rodzonen og markens høstudbytte.

Vandbalancemodeller
Numeriske modeller er stillet op for bøgesko-
ven og marken. Der er valgt to forskellige mo-
deller, som er specifikt egnede til at simulere 
vandbalancen for enten skov (COUP /6/) eller 
mark (DAISY /7/). Begge modeller beregner 
vandtransport i jorden ved hjælp af numer-
iske metoder (1D) og begge benytter Pen-
man-Monteith fordampningsberegning. For-
skellen er, at skovmodellen er beregnet til at 
simulere fordampning/interception fra træer, 
mens landbrugsmodellen har sin styrke i en 
god kobling mellem kvælstof-kulstoftransport 
og vand. Modellerne er kalibrerede på jord-
vandsindhold målt igennem 3 år. I skoven er 
gennemfald samt målinger af transpirationen 
brugt som kalibreringsparameter. Skov-mod-

ellen er valideret på målinger af vanddamp-
flux og markmodellen er valideret på målin-
ger af kvælstofkoncentrationer i jordvæsken.

Bøgeskoven
Kalibreringsresultatet for jordvandsindholdet 
ses i fig. 1. Målinger og simuleringer summe-
ret fra jordoverfladen og ned til 1,5 m’s dybde 
(øverste kurve og punkter) passer godt og 
det tyder på, at den generelle vandbalance 
er nogenlunde bestemt. I samme figur er 
grundvandsspejlet vist, og det ses, at grund-
vandsspejlet står relativt højt i foråret selvom 
skoven er grøftet. Et højt grundvandsspejl 
i foråret kan muligvis hæmme væksten af 
bøgetræer. Det kan betyde, at modellen i år 
med højt grundvandsspejl i foråret simule-
rer for høj fordampning fra bøgetræerne i 
forhold til virkeligheden. 

Validering med vanddampflux
Målinger af vanddampflux er vanskelige, med 

Figur 1. Sammenligning af målt og modelleret vandindhold i bøgeskoven. Vandindholdet er målt automatisk (auto) og manuelt (målt) fra jordoverfladen og ned til 
den angivne dybde i meter. Grundvandsspejlet er målt i et åbent hul og i et piezometer.

Figur 2. Fordampning fra danske bøgeskove i forhold til jordtype og træalder.
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høstudbytte. Ligeledes kan nitratkoncentra-
tionen estimeres godt, uden at det er de rig-
tige vandmængder, der kommer igennem 
modellen. Hvis fordampningen er for lav, 
mens nitratkoncentrationen passer, vil høst-
udbyttet være dårligt og omvendt, hvis for-
dampningen er for høj. Da begge parametre i 
dette tilfælde er estimeret tilfredsstillende, 
kan man antage, at fordampningen også er 
tilfredsstillende estimeret.

Sammenligning af vandbalancer
I Tabel 1 kan man se, at fordampningen i 
gennemsnit er 17 mm, eller knap 4%, højere 
fra landbrugsarealet i forhold til skoven, hvis 
man korrigerer den modelsimulerede for-
dampning i forhold til flux-målingerne (skov-
korrigeret). Landbrugets fordampning er høj 
i forhold til reference fordampningen, men 
ikke i forhold til andre landbrugsarealer på 

mange usikkerheder. Troværdigheden er 
størst på varme dage, hvor det ikke regner. 
En sammenligning af modelberegnet fordamp-
ning og målt vanddampflux over skoven 
på tørre, frostfrie dage, viser, at summeret 
over de 3 år er forskellen 4%. De enkelte år 
imellem er der større variationer. Således 
underestimerer modellen fordampningen 
med 9 og 14% i hhv. 1998 og 1999, mens den 
overestimerer med 13 % i 2000. 

Fordampning fra danske bøgeskove
Både den modelsimulerede fordampning og 
målinger af vanddampflux viser, at bøgesko-
ven har en fordampning, der svarer til andre 
bøgeskove med samme alder, men lavere 
fordampning end yngre bøgeskove, fig. 2. 
Hvis man sammenligner jordtyper alene, ser 
det ud til, at der er større fordampning på 
sandjorde. Men de undersøgte sandjords-
lokaliteter ligger alle i Vestjylland med høj 
nedbør, og fordampningen fra træer varierer 
med nedbøren. 

Marken
Resultaterne fra marken er kalibreret i forhold 
til jordvandsindhold målt fra overfladen og 
ned til 3 forskellige dybder. Målte nitratkon-
centrationer i jordvandet under rodzonen er 
brugt til at validere modellen. I fig. 3 ses, at 
modellen forudsiger kvælstofkoncentrationen 
i jordvæsken rimeligt i forhold til målinger. 

Høstudbytterne for vårbyg og vinterhvede 
er på hhv. 105 - 121 kg N/ha og 145 kg N/ha, 
hvilket svarer nogenlunde til plantedirektora-
tets normudbytter for de respektive år på jord-
typen.

For marken er det vanskeligt at kvantifi-
cere, hvor meget den simulerede fordamp-
ning afviger fra det den burde være, fordi der 
ikke er beregnet vanddampflux på lokaliteten. 
Fordampning er ikke lineært korreleret til 

samme jordtype /3/. Sammenligningen mel-
lem skov og landbrug i Tabel 1 viser, at under 
de rette nedbørsbetingelser, kan fordamp-
ningen fra skoven overstige fordampningen 
fra landbrugsarealet. I de undersøgte år er 
der faldet mere nedbør end normalt, hvorfor 
fordampningen fra begge arealanvendelser 
også er høj. I nedbørsfattige år kan forskellen 
være mindre, men man kan ikke konkludere 
ud fra undersøgelsen, om fordampningen vil 
være højere eller lavere fra skoven i forhold til 
landbruget i nedbørsfattige år, fordi skovens 
fordampning er stærkt korreleret til nedbør, 
mens fordampningen fra marken i høj grad 
er styret af jordtype, sol indstråling og tem-
peratur.

Effekt på vandløb og grundvand
Selvom de to arealanvendelser har næsten 
samme fordampning, og der dermed må være 
næsten samme nedbørsoverskud til mulig 
grundvandsdannelse, kan effekten på vandløb 
og grundvand godt være forskellig. 

Landbrugsarealet er drænet og drænene 
ligger sandsynligvis tættere end grøfterne i 
skoven. Dermed vil drænafstrømningen ud-
gøre en større andel af den samlede afstrøm-
ning. I det aktuelle tilfælde udgør drænaf-
strømningen 70-80% af afstrømningen i den 
opstillede model. Når drænene ligger tæt vil 
afstrømningen også foregå hurtigere end i 
skoven. 

Den lidt større grundvandsdannelse i sko-
ven kan betyde, at grundvandsspejlet hæves. 
Når grundvandsspejlet hæves siver en større 
del ud til vandløbene, men udsivningen fore-
går langsommere end drænafstrømning, og 
kan give større vandføring om sommeren. Så Figur 3. Sammenligning af målt og simuleret nitratkoncentration med standardafvigelse på målinger.

Tårn til måling af processer og stoffluxe i 
trækronen samt skurvogne til måleudstyr.



46 • Vand & Jord 12. årgang nr. 2, maj 2005 • 47

selvom den del, der er til overs til grund-
vandsdannelse er større, giver det ikke nød-
vendigvis mere vand til rådighed til indvin-
ding. 

Konklusion
Resultaterne fra Lille Bøgeskov ved Sorø 
tyder på, at effekten på vandbalancen er 
ringe ved skovrejsning på lerjord på langt 
sigt. Fordampningen fra skov på lerjord kan 
i enkeltår være højere end fra landbrug og 
i andre år lavere. På lerjord har teoretiske 
undersøgelser ved brug af den mere simple 
Makkink fordampningsberegning også vist, at 
vandbalancerne er næsten ens /2/. 

Fordampningen fra landbrug er jordtypeaf-
hængig og kan være op til 100 mm/år lavere 
på sandjord i forhold til på lerjord/3/. På sand-
jord fordamper skov derfor generelt altid 
mere end landbrug. Fordampningen fra skov 
er i modsætning til landbrug ikke jordtype af-
hængig. Det er i stedet de klimatiske forhold, 
der styrer fordampningen. Træer har en god 
evne til at reducere fordampningen når den 
relative fugtighed er lav, også selvom der er 
rigeligt med vand til rådighed i jorden. Afgrø-
der lukker ikke i samme grad af for fordamp-

ningen og på tørre dage, kan fordampningen 
fra marken derfor overstige fordampningen 
fra skoven. 
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Nedbør
Reference for-

dampning
Aktuel fordampning Afstrømning

   Skov Skov, korrigeret Landbrug Skov Landbrug

1998 814 420 425 463 489 351 330

1999 831 491 458 523 498 308 319

2000 660 438 423 376 428 284 242

Gns 768 450 435 454 471 314 297

Tabel 1: Vandbalancer for bøgeskoven og marken.  Under fordampning fra skoven er angivet fordampning korrigeret i forhold til vanddampflux, i gennemsnit over 3 
år godt 4%.

Måletårn til målinger i trækronen og klimamast til 
måling af fluxe og klimaparametre over skoven.

Opsamlere til strøfald og 
kamre til gasmåling på skov-
bunden.


