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TReNDS
Transport og omsætning af nitrat i danske landskaber på forskellig skala

Mål Forbedre det faglige grundlag for rumlig målretning 
af tiltag overfor kvælstoftabet fra landbruget



Kvælstof og målrettet regulering

Målrette kvælstofvirkemidler til dér hvor effekten er størst

Emner i den målrettede (differentierede) regulering
– Jordbundstyper

– Afgrøde historik

– Afgrødevalg

– Retention (reduktion, omsætning) 

– Oplandskortlægning

: Fra rodzone til vandløbskant

TReNDS



Kvælstof retention

• Ca. 70 % af den nitrat der udvaskes af rodzonen forsvinder ved naturlige 
omsætningsprocesser inden det når de marine recipienter

• Stor heterogenitet i 
naturlige systemer 

 Stor rumlige variation i 
omsætning

 Hvor forsvinder nitraten?



Retention, skala og usikkerhed
• N-Retention kan variere meget over små afstande

• Udnyttelse på lille skala give størst gevinst

Hansen et al., 2014 NiCA
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Skalalille stor…men 

• kræver detaljeret kendskab til heterogenitet

• giver øget usikkerhed



• Øget gevinst ved at udnytte variation i naturlig N-reduktion 
på lille skala
– Kræver detaljeret lokalkendskab

– Usikkerheden stiger for faldende skala

• National regulering skal baseres på national konsistent 
grundlag
– Detaljering begrænset af viden på national skala og nationale 

værktøjer

– Usikkerheden skal være ”acceptabel” til en regulering

Retention, skala og usikkerhed



Skala for målrettet regulering

• Den målrettede regulering fra 2019 vil 
ske på ID15 skala

• Det er hensigten at den målrettede 
regulering kan blive endnu mere 
målrettet – mere bedriftsnær
– Afhængig af yderligere viden og 

dokumentation af effekter

– Overvejelser om usikkerhed, skala og 
administration

GEUS, AU

Nationale retentionskort, 2015



TReNDS formål

Forbedre det faglige grundlag for 
en målrettet:

• National regulering: ID15 skala

• Lokal indsat: Sub-ID15 skala



Projektets fokus

National regulering

• Retentionskort/ID15 skala
– Mindre usikkerhed

– Bedre differentiering mellem 
ID15 oplande

Målrettet indsats

• Hvor er der størst variation 
(mest at hente)

• Indsamling og udnyttelse af 
lokale data

GEUS, AU

Nationale retentionskort, 2015



Integreret model
• Hvordan får vi integreret ny viden i 

oplandsskala modeller til forbedret estimat 
af nitratfjernelse på oplandsskala?

Lavbund
• Hvad er de vigtigste 

processer for 
kvælstofomsætning?

• Hvor stor betydning 
har lavbunde i 
kvælstofbalancen?

Dræn
• Hvordan kan vi lokalisere dræn?
• Hvor stor er drænenes betydning for transport af 

kvælstof?

Vandforvaltning
• Hvordan inddrages landmænd, 

lokal vide og lokale målinger i 
ny form for vandforvaltning ?

TReNDS fokusområder

• Ny viden
• Nye metoder og instrumenter
• Operationalisering

Redox
• Hvor i undergrunden 

forsvinder kvælstof?
• Kan vi observere og 

beskrive den rumlige 
variation i 
redoxgrænsen?



Feltlokaliteter - lavbund
Holtum, Ringkøbing Fjord opland

• Sandede akvifær

• Grundvandsdomineret

Fensholt, Norsminde Fjord opland

• Moræneler

• Drændomineret

Primære studieområder, suppleret med 
andre lokaliteter for tests af instrumenter



Dagens indhold

Formål
• Formidling af TReNDS

resultater og deres 
potentielle anvendelse

Program
• 8 indlæg
• Paneldebat
• Posters/demo
• Spørgsmål/diskussion



Dagens program

9:30 – 10:00 Ankomst og kaffe  

10:00 – 10:20 Velkomst og introduktion til TReNDS – Anker Lajer Højberg, GEUS 

10:20 – 11:00 Session 1: Drængeometri og –afstrømning 
Kortlægning af dræn med georadar og karakterisering af drænstrømning via tracer forsøg  
– Bo Vangsø Iversen, AU 
Mod en forbedret modellering af drænstrømning i oplandsmodeller – Ida B. Karlsson, GEUS 

11:00 – 11:40 Session 2: Redox-forhold i undergrunden 
Udvikling af ny sonde til måling af redoxgrænsen – Palle Ejlskov, Ejlskov A/S 
Nyt detaljeret nationalt kort over redoxgrænsen ved hjælp af maskinlæring – Julian Koch, GEUS 

11:40 – 12:00 Spørgsmål og diskussion 

12:00 – 13:00 Frokost og poster session 

13:00 – 13:40  Session 3: Lavbund 
Nitrat omsætning i vandløbsnære lavbundsarealer kan være nøglen til oplandets 
kvælstofbalance – Charlotte Kjærgaard, SEGES 
Modellering af grundvandsstrømninger og nitratfjernelse i lavbundsområder  
– Peter Engesgaard, KU 

13:40 – 14:05 Session 4: Målinger og lokal involvering 
Nye vandforvaltningsstrukturer tilpasset en målrettet regulering – Flemming Gertz, SEGES 

14:05 – 14:30 Session 5: Opskalering og potentiale for implementering  
Hvordan udnyttes viden fra TReNDS i praksis? – Anker Lajer Højberg 

14:30 – 14:50 Spørgsmål og diskussion 

14:50 – 15:10 Kaffe og poster session 

15:10 – 15:50 Session 6: Paneldiskussion 
Hvad tænker nøgleaktørerne om den differentierede regulering? 
Paneldiskussion med: 

Morten Ejrnæs, Miljø & Fødevare Ministeriet 
Peter Kaarup, Miljøstyrelsen 
Torben Hansen, Landbrug & Fødevarer 
Thyge Nygaard, Danmarks Naturfredningsforening 

15:50 – 16:00 Afrunding 

 


