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Projektet ”N-belastning af Ringkøbing Fjord” 
er igangsat af Ringkøbing Amt til belysning af 
næringsstoftilførslen til Ringkøbing Fjord.

Forud for denne beslutning er gået en 

mangeårig indsats for at forbedre tilstanden i 
Ringkøbing Fjord siden alvorlige miljøproble-
mer for første gang blev konstateret i slutnin-
gen af 1970’erne. En øget nærings-stofkoncen-
tration i fjorden, og deraf følgende algevækst, 
er søgt afhjulpet gennem en række tiltag. Her 
kan nævnes vandmiljøplaner, rensning af spil-
devand, restaurering af Skjern Å’s nedre løb 
samt ændringer i slusepraksis ved Hvide 
Sande. 

Aktuelt har ændring i vandudskiftning via 

Oplandsmodel for Ringkøbing Fjord
Set i VMP-III perspektiv og i forhold til EUs vandrammedirektiv er 

der øget behov for at kunne beregne forureningsbelastning til recipi-

enter fra enkelte flade- eller punktkilder dels for at kunne beskrive 

årsag og effekt og dels for at kunne bestemme hvilke indgreb i et 

opland, der mest effektivt kan medvirke til at opnå målsætning om 

reduceret total belastning.
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sluserne ved Hvide Sande været drøftet og i 
den forbindelse effekter af nedsat saltholdig-
hed. En konsekvens heraf vil være et behov 
for yderligere reduktion af næringsstoftilfør-
slen fra fjordens opland (et fald i total be-
lastning er konstateret gennem de seneste 10 
år, /1/). En langt række hensyn, herunder for-
ventet effekt for Ringkøbing Fjord, økonomi 
og erhvervsinteresser indgår i beslutnings-
processen.

Projektmål
Det har været målet at opstille en model, der 
er i stand til at beskrive N-transport i Ringkø-
bing Fjords opland (fra mark til fjord) med 
henblik på anvendelse i scenarieberegninger.

Ud over oplandsmodel er der under pro-
jektet gennemført udvaskningsberegninger 
for landbrugsområder (DJF, /2/) og økonomi-
ske analyser af alternative indgreb, FØI. 
Denne artikel beskæftiger sig med oplands-
modellen.

Figur 1. Prioritetsområder
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middel potentiale på 450 kgN/ha/år. Max. 60% 
af tilført N fjernes.

Type 4: Lavvandet sø med lille opholdstid - 
middel potentiale på 250 kgN/ha/år. Max 10% 
af tilført N fjernes.

Det bør tilføjes, at ovennævnte maksimale 
fjernelsesrater på årsbasis kan dække over 
store udsving i tid, hvilket vanskeliggør direk-
te anvendelse i en dynamisk oplandsmodel. 

Kendskabet til de 3.300 ha vådområder i 
oplandet er begrænset og ingen systematisk 
typeinddeling er gennemført. Type 1 og 3 er 
anvendt for eksisterende vådområder, imens 
nye områder inkluderet i scena-rieberegnin-
ger er typeinddelt ud fra lokalt kendskab og 
forventet detailudformning.

Modelresultater viser stor variation i N-fjer-
nelse pr. ha for vådområderne, hvilket i hø-
jere grad er styret af forskelle i forholdet mel-
lem areal og N-tilledning end den tilknyttede 
maksimale fjernelsesrate.

På baggrund af en kalibreret strømnings-
model, N-kilde-beskrivelsen og indlagte om-
sætningsprocesser modelleres en integreret 
N-transport fra mark til fjord.

Prioritetsområder
Nitrat udvasket på markniveau indenfor 
delarealer af oplandet vil i varierende grad 
reduceres under transport til fjorden. I værste 
fald vil stort set alt stof passere til fjorden 
(f.eks. via dræn) og i bedste fald vil reduktio-

Oplandsmodel
Modelområdet udgør ca. 3767 km2, hvilket 
udover afstrømningsoplandet til Ringkøbing 
fjord også inkluderer Ringkøbing og Stadil 
fjorde. Skjern Å’s opland på ca. 2500 km2 ud-
gør størstedelen, ca. 480 km2 afstrømmer via 
Stadil fjord og Von Å, imens det resterende 
opland hører til mindre vandløb og drænede 
arealer (herunder pumpelag) langs fjorden.

N-transport foregår dels i overfladevand og 
dels i grundvand. Det er derfor oplagt at an-
vende en integreret model for strømning, N-
transport og N-omsætning i oplandet. MIKE 
SHE – MIKE 11 modelsystemet kan sammen-
hængende beskrive de relevante processer og 
er derfor valgt til formålet.

Overfladevandsdelen inkluderer hele vand-
løbsnetværket (med undtagelse af mindre 
bække og grøfter), søer (herunder Hestholm 
Sø og Stadil Fjord) og oversvømmede arealer 
(Skjern Å enge). Eksisterende model for 
Skjern Å restaureringsprojekt /3/ er udbygget 
til at dække hele oplandet.

Grundvandsdelen omfatter fortrinsvis 
sandede primære og sekundære magasiner. 
Eksisterende grundvandsdel for Ringkøbing 
Amt (MODFLOW) er konverteret og med få 
ændringer genanvendt i oplandsmodellen.

N-transport og omsætning
N-belastningen for oplandet omfatter flade-
kilder (primært landbrugsområder) med 

tids- og arealvarierende udvaskning til de 
øvre grundvandsmagasiner og punktkilder 
(primært dambrug og rensningsanlæg) med 
udledning til vandløb.

Omsætning af N i grundvand afhænger af 
en række lokale forhold, men kan på større 
skala primært relateres til redoxfronten /4,5/, 
dvs. en høj potentiel fjernelse for reducerede 
forhold og en lav for oxiske forhold (halve-
ringstider på hhv. 1 dag og 10 år).

Procesbeskrivelsen for N-omsætning i over-
fladevand er opdelt i hhv. vandløb, søer/
fjorde, oversvømmede engområder og våd-
områder.

N-målinger i Skjern Å viser, at der udover 
nitrat er væsentlige komponenter af organisk 
N og ammonium /1/. Alle 3 bidrag og tilhø-
rende processer (ammonifikation, nitrifika-
tion og denitri-fikation) er beskrevet i op-
landsmodellen ved 1. ordens udtryk med 
temperatur afhængige nedbrydningskoeffi-
cienter. 

Vådområder indenfor oplandet har været 
genstand for særlig opmærksomhed i udvik-
ling af en metode til beskrivelse af N-fjernelse, 
der forsøger at udnytte DMU retningslinier /
5/. Der opereres med følgende fire typer :

Type 1: Infiltration - middel potentiale på 
2500 kgN/ha/år. Max. 95% af tilført N fjernes. 

Type 2: Overrisling - middel potentiale på 
600 kgN/ha/år. Max. 75% af tilført N fjernes. 

Type 3: Periodevis oversvømmet område - 

Figur 2. N-fjernelse i oplandet.

Oplandsmodel
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nen undervejs være tilstrækkelig effektiv til at 
fjerne nitraten 100%. Det er derfor afgørende 
at indgreb, der sigter mod reduktion af stofud-
ledning til fjorden rettes mod arealer, hvor 
størst effekt opnås, dvs. arealer, hvorfra ingen 
eller ringe reduktion finder sted. 

En partikelbanemodel er anvendt til at fast-
lægge transportveje. Partikler introduceret 
nær overfladen vil afhængig af lokale strøm-
ningsforhold transporteres vertikalt og hori-
sontalt i grundvandsmagasinerne (typisk 
imod vandløb eller indvindinger) eller pas-
sere via dræn direkte til overfladevand. Det 
registreres om partikler fra de enkelte delom-
råder fortrinsvis transporteres igennem zoner 
og miljøer uden omsætning eller ej.

Resultatet består i en inddeling af oplandet 
i områder hvor lav, nogen eller høj effekt af 
reduceret N-udvaskning kan forventes i for-
hold til belastning af fjorden, se Fig. 1. 

I hovedtræk er det i lavtliggende områder 
langs fjorden og vandløbene samt dele af 
Omme Å’s opland i den sydøstlige del af mod-
elområdet, hvor der opnås størst effekt for 
fjorden ved begrænsning af N-udvaskning. 
Der ses dog betydelig variation lokalt, hvilket 
er udnyttet i udpegelse af arealer, der pri-
mært bør indgå i tiltag til begrænsning af N-
belastningen til fjorden.

Udvalgte resultater
N-transport modellen for oplandet er kalibre-
ret imod målte koncentrationer i vandløb og 
sammenlignet med den totale N-belastning til 
fjorden jvf. Vandmiljøovervågningen /1/. 

For år 2000 udgør den totale N-udvaskning 
for oplandet 14350 tons, hvoraf kun 7715 
tons når overfladevandssystemt og 6450 tons 
når fjorden ifølge modellen (6500 tons ifølge 
/1/) Der sker altså en betydelig N-fjernelse 
undervejs i oplandet. 

Opsplitning af N-fjernelsen viser, at deni-
trifikation i grundvandsmagasinerne er den 
dominerende faktor, dvs. ca. 3 gange så høj 
som den samlede N-fjernelse i overfladevand.

Den totale N-fjernelse i overfladevand ud-
gør ca. 2300 tons, hvor vådområderne samlet 
står for ca. 40 %, se Fig. 2. Det betyder en ak-
tuel middel N-fjernelse for år 2000 på ca. 290 
Kg N/ha/år. Der kan dog findes maksimal 
rater tæt på 1800 kg N/ha/år (den potentielle 
rate) og ned til 30 kg N/ha/år i områder med 
begrænset N-tilførsel, se Fig. 3. 

Modelresultaterne peger på vigtigheden af 
realistiske startbetingelser, idet stofmængden 
i grundvandet på et givet tidspunkt kan af-
spejle udvaskningen over en flerårig forud-
gående periode, og påvirke resultaterne væ-
sentligt. Simulering af opholdstiden peger på 
minimum 3 års ”hukommelse”.

Scenarier
Målsætningen for reduktion i N-belastningen 
for Ringkøbing Fjord er udtrykt i 2 scenarier:

Scenarie 1: Mål: 35% reduktion, midler: 
MVJ ordninger (7000 ha) og efterafgrøder 
(5000 ha), reduceret udledning fra pumpelag, 
nye vådområder (4000 ha).

Scenarie 2: Mål : 50%’s reduktion, midler: 
Som scenarie 1 og reduktion i antal dyreen-
heder (29.000 DE).

Modelberegning af scenarierne viser, at ibe-
regnet forventet resteffekt af VMP-II tiltag og 
Skjern Å genopretningsprojekt opnås en 
28%’s reduktion i scenarie 1. Den reducerede 
N-belastning fordeler sig hovedsageligt på N-
fjernelse i vådområder (75 %) og i mindre 
grad på fald i N-udvaskningen (25 %).

For scenarie 2 udmønter reduktionen i 
husdyrgødning sig i en yderligere reduktion i 
total udvaskning på 6 % (svarende til 870 
tons/år). Med hensyn til total belastning af 
fjorden opnås kun en 5 % forbedring og sam-
let 33% i modsætning tilmålsætningen om 50 
%’s reduktion. Scenarie 2 illustrerer en meget 
vigtig problemstilling, der understreger vig-
tigheden af at se på den samlede effekt af 
tiltag i stedet for at summere effekten af hvert 
enkelt. N-fjernelsen i vådområder falder i for-
hold til scenarie 1 på grund af nedsat op-
strøms udvaskning og dermed nedsat N-

Figur 3. Total vådområde N-fjernelse fordelt på vandløbsstrækninger (kg N/ha/år)

Oplandsmodel



94 • Vand & Jord 12. årgang nr. 3, september 2005 • 95

tilledning. Altså betyder den indbyrdes 
indvirkning, at den samlede effekt vil være 
mindre end summen af de enkelte tiltag. 

Der er ingen tvivl, om at N-fjernelse i nye 
eller genetablerede vådområder kan øges 
igennem et passende design med hensyn til 
hydraulisk belastning, stofbelastning og op-
holdstid. Antagelsen om maksimalt 10 %’s 
fjernelse i lavbundede søer langs fjorden er 
desuden en meget betydende faktor med 
hensyn til samlet effekt.

Konklusion
Modellen for Ringkøbing Fjords opland 
repræsenterer en integreret beskrivelse af 
strømning, N-udvaskning, N-transport samt 
N-fjernelse i grund- og overfladevand. Op-
landsmodellen beregner effekter af tiltag på 
markniveau eller i form af øget N-fjernelse i 
vådområder udtrykt ved total belastning af 
Ringkøbing Fjord. Modelværktøjet er anvendt 
i indledende ”screening” af oplandet og efter-
følgende scenarieberegninger.

Modellen beskriver med god tilnærmelse 
de svagt sæsonvarierende koncentrationer i 
vandløb og en total belastning til Ringkøbing 
Fjord, der ligger tæt på vandmiljøovervågnin-
gens tal /1/.

N-fjernelse i grundvandsmagasiner er domi-
nerende, idet ca. 60 % af den udvaskede ni-
trat fjernes. Til sammenligning fjernes kun ca. 
20 % i overfladevandssystemet. Da omsætning 
i vådområder udgør et væsentligt virkemid-
del, er dette bidrag dog særligt vigtigt i aktivt 
at nedbringe den totale belastning af fjorden. 

På trods af en relativ simpel procesbeskriv-
else for N-fjernelse i grundvand og usikker-
hed i bestemmelse af redoxgrænsen viser re-
sultaterne, at der på oplandsskala er tale om 
en god tilnærmelse set i forhold til koncentra-
tionsniveauer og totale stofmængder. 

Den samlede N-pulje i den oxiske del af 
grundvandsmagasinerne er betydelig og på-
virkes af de årlige udsving i udvaskning, 
hvilket betyder, at man skal se på en årrække 
(mindst 3 år) for at opnå et retvisende billede.

For overfladevand kan det være aktuelt at 
forbedre beskrivelsen af N-fjernelse i vådom-
råder ud fra bedre viden om vådområdekarak-
teristika og fjernelsesrater kombineret med 
lokal analyse af afstrømning og tilledning til 
selve området. En udfordring i denne forbin-
delse består i at opskalere lokalt bestemte 
forhold til det mere overordnede oplands-
niveau. Under igangværende udvikling af op-
landsmodel for Nissum Fjords opland vil der 
blive arbejdet videre med vådområdebeskriv-
elsen. 

Modelresultater i form af total transport og 
vandløbskoncentrationer viser, at der er et 

betydeligt potentiale for oplandmodeller i re-
lation til både belastning af recipienter og 
mere generel vandkvalitet i både overflade-
vand og grundvand – ikke mindst i forhold til 
VMP-III og EUs Vandrammedirektiv.

Modelresultaterne inklusive de økonomi-
ske beregninger (FØI) har været en af-
gørende forudsætning for den politiske bes-
lutningsproces. Ringkøbing Amtsråd vedtog 
den 1. februar 2005 at fastholde den nu-
værende saltholdighed i Ringkøbing Fjord og 
har samtidig afsat 6 mio. kr. over 4 år til en 
handleplan for en 35% N-reduktion i forhold 
til niveauet i 2001. Handleplanen tager så vidt 
muligt højde for de krav, der kan komme i 
forbindelse med implementeringen af EU’s 
Vandrammedirektiv. Endvidere arbejdes der i 
amtet på at indarbejde bl.a. prioritetskortlæg-
ningen i VVM-sagsbehandlingen af husdyrud-
videlser. Yderligere beskrivelse af under-
søgelser og politiske beslutninger kan findes 
på Ringkøbing Amts hjemmeside 
(www.RingAmt.dk).
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Hvorfor er konsulenter så dyre?

Det er tit, at folk brokker sig over, at konsulenter koster sig meget. Denne lille historie 
kan bruges næste gang, der er kritik af konsulent-udgifterne:

En bondemand har vrøvl med sin nye, skinnende flotte traktor. Den vil ikke starte, og han 
har gjort alt det, han overhovedet kunne finde på, og som han har set andre gøre, når 
deres drillede. Vrikket lidt på tændrørshætterne, tjekket slangen til benzinen og sparket til 
et af de store hjul og bandet og svovlet. Og bagefter sagt en lille bøn.
Men ingenting hjalp.

Så ringer han til mekanikeren, der snart kommer traskende ud over marken. Da han når 
frem, kigger han lidt på traktoren, siger en lille lyd langt ned i struben. Så hiver han en 
hammer op af bukselommen, slår én gang på siden af traktoren – hvorefter den starter.

Han vender sig mod bonden.

”Det bliver lige 500 kr.”

”500 !?!?” svarer bonden. ”Hvordan pokker kan det blive 500 kr., du har jo ikke gjort andet 
end at banke til den med din hammer!”

”5 kr. for at slå til den. 495 kr. for at vide, hvor jeg skulle slå til den”, svarer mekanikeren.


