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• Nationale kvælstofmodel, lidt historik og oversigt

• (Nogle) udfordringer ved beregning af N transport og 

omsætning på national skala

• Forskningsaktiviteter i TReNDS

• Afsluttende bemærkninger

Indhold



2013: Natur og landbrugskommissionen
• Anbefalinger om en differentiere og målrettet regulering

– Reduktionsmål fastsat ud fra sårbarheden af recipienten 
(det marine miljø)

– Færre/mindre strikse restriktioner hvor den naturlige 
retention/reduktion er stor

– Flere/mere strikse restriktioner hvor den naturlige 
reduktion er lille

• Forventet at resultere i tilladelse til anvendelse af en 
øget mængde kvælstof

National kvælstofmodel - Historik
Anden vandplansperiode 2015 – 2021

Behov for mere avancerede værktøjer til national 
overblik og vandforvaltning

Modelstrategiprojekt: Implementering af 
modeller til brug for vandforvaltningen 
• Oplandsmodeller
• Hav og Fjordmodeller
• Sømodeller



Ver. 1 (2013-15)
Modelstrategi
• Belastning 

overfladevand
• Retention/reduktion i 

forhold til 
overfladevand

• Mindre og mere 
homogen skala

Anvendt til 
prioritering af 
virkemidler

National kvælstofmodel
ID15 oplande

Højberg et al., 2015Blicher-Matthiesen et al., 2006, 2007



Ver. 2 (2016)
Belastning af grundvand: magasiner og 
forekomster

Analyse af konsekvenser af F&L pakken

National kvælstofmodel

Troldborg et al., 2015

Aftale om Fødevare‐ og 
landbrugspakken (2016)

Lempelse/fjernelse af virkemidler
• Randzoner
• Reduceret N-norm
• Ændring i krav om efterafgrøde

Nye virkemidler
• Kollektive
• Målrettet



Samarbejde 
GEUS og Århus 
universitet

Kobling af 
eksisterende 
modeller og 
nationale 
databaser

Oplandsmodel
• Kobling af modelberegninger

DK-model

NLES

Database

Typetal

National kvælstofmodel



Kort over
• Samlede reduktion ”fra-jord-fjord”
• Grundvand
• Overfladevand

GW

SW

Jord-
til-fjordN-retention/reduktion kort

• Viser middelværdi indenfor 
opland (~15 km2)

Udfordringer
• Usikkerheder
• Variation indenfor oplande



• Øvre oxiderede, dybere reducerede forhold
• Kontrollere den “dybe” grundvandsreduktion 

(GW reduktion ~ 60%)
• Nationalt kort, regionale forskellige, men store 

lokale variationer

Redox interface
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Ernstsen et al., 2006, 2008



• Drænstrømning, hurtig overfladenær afstrømning til 
overfladevand, bypasser de dybere reducerede miljøer

• ~50% af landbrugsareal er drænet
• Store rumlig variationer

Sandsynlighed for dræningsbehov

Urban
Forest
Water
Sea
Not classified

Dræning

Olesen, 2009



• ~ 20% af landet
• Komplekse miljøer, 

varierende 
betydning for 
omsætning af nitrat

• Få studier

Lavbund



TReNDS – Transport og Reduktion af Nitrat i Danske 
landskaber på forskellig Skala

Improve our understanding and 
develop the scientific 
foundation, field technologies 
and modelling concepts for cost-
effective quantitative 
assessments of nitrate 
transformation at various 
landscapes required for 
spatially differentiated 
regulation



• Dynamik og effektivitet –
opdeling mellem dræn/GW
– Mark sporstof forsøg
– Piezometer netværk I øvre GW
– Dual EMI
– Numerisk modellering

Dræn

Vinicius Ferreira-Boico

Detaljeret 
modellering  af 
drænnetværk (HGS)

Alternativ 
repræsentation af 
dræn (MIKE SHE)

Inddrage 
drænmålinger i 
kalibrering 

Ida Karlsson

Brüsch et al., 2013



Lavbund

• Detaljerede feltstudier og modellering 
styrende processer

• Hvad er styrende for den samlede omsætning/ 
effekt af et lavbundsareal 

• Hvordan forsimples og kvantificeres proces-
beskrivelsen til modellering på oplandsskala

Mads Steiness

Rasmus Jes Petersen & Christian Prinds



• Redox forhold kortlagt på basis 
af sediment beskrivelser

• Udvikling af en redox probe -
direct push technology
– Geologi

• Konduktivitet
• Gamma

– Redox conditions
• Direkte redox måling (platin 

elektrode)
– Micro sampler til ex-situ analyse

Redox forhold

Ernstsen, 2013

Ernstsen et al., 2006, 2008

Baseret på ~13.000 
borekerne 
beskrivelser og 
manuelle tolkninger

Ressourcekrævende
Vanskeligt at 
opdatere



Redox
målinger

Ca. 80 bore metre pr dag



Random forest
• Data drevet
• Forklarende 

variable 

Residual krigging
• Konditionering til obs. data
• Forskellig varians i 

forskellige områder

Metode til estimering af dybde til redox grænse

Julian Koch



• Målrettet
– Differentieret tilgang 

afhængig af naturlige 
(eksisterende) forhold

– Kræver detaljeret kendskab
• Regulering

– National tilgang
• Konsistent metode (alle 

behandles på samme vis)
• Udfordring

– Heterogenitet (data, 
håndtering)

– Usikkerhed (øges med 
aftagende skala)

Afsluttende bemærkninger

• National kvælstofmodel
– 2013-16: 1. generation af 

landsdækkende model
– Baseret på eksisterende 

viden, data og modeller
– Fulgt op af mange projekter 

(afsluttede og igangværende 
forskningsprojekter)

– Væsentligt øget vidensniveau 
og værktøjer/metoder

• Anvendelse
– Teknisk landvinding gør det 

ikke alene
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