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INDHOLD

• Holtum opland: Nitratbelastning af vandløb,  
lavbundsområder, grundvand

• Integreret modellering – version 1

• Et kig fremad



Nitrat i Holtum Å ved Hygild

Hygild (udløb)



Nitrat i Holtum Å (Hygild 1976-2016)

Data fra Miljøportalen

Egen måling



Nitrat i Holtum Å: Feb/2016 (mg/L)

Hygild: 14.5 Evi1:12.6

14.0

Evi2:10.0

9.6

8.5

Stigning i NO3 i vandløb nedstrøms



Nitrat udsivning direkte til Holtum Å: 2010 (mg/L)

0-9

0-36

0-16

0-33

0
Prøvetagning ~ 1 m 
under vandløbsbund

Da nitrat er målt
I vandløb må det
tilføres på anden
måde



Nitrat ved Evi2: Feb/2016 (mg/L)
Majsmarkog
randzone – ingen 
nitrat under 2 m

82 mg/L

45 mg/L

32 mg/L
47 mg/L

Fra vådområde:
2 ton nitrat/ha*år

Fra majsmark
0 ton nitrat/(ha*år)



Grundvandsstrømning ved Evi1

Artesisk

Grundvandsbule



Grundvandsstrømning ved Evi1
Nord Syd

Flux ~ 0.2-2 m/dag



Nitrat ved Evi1: Feb/2016 (mg/L)

Samme resultater i:
- 2013
- 2014



Grundvandsstrømning og nitrat ved
Hygild: Feb/2016 (mg/L)

Kildevæld

Samme resultater i:
- 2010



Nitrat i øvre grundvand ~ 2010-2016



EVI1

EVI2

HYGILD

→ Nitrat i Holtum Å

→ Nitrat i øvre grundvand (hvis man leder)

→ Kildevæld og overfladisk afstrømning bidrager
til nitrattilførsel til Holtum Å?

→ + Grøfter/afvanding (lavbundsarealer)

→ Direkte udsivning ses kun nedstrøms

→ Vandmiljøplaner har virket



Oplands areal (Ar): 120 km2

Nedbør (P): ~ 1000 mm/år
Fordampning (E): ~ 500 mm/år

Netto-infiltration til grundvand
(R=P-E): ~ 500 mm/år

Eller, ca. 60 million m3 nyt grundvand dannes hvert år
der så skal afvandes via vandløb/søer



Oplands areal (Ar): 120 km2

Vandløbslængde (L): 65 km
Vandløbsbredde (w): 3 m
Areal af vandløbsbund (AS): 0.20 km2

Ejstrup og Hampen sø (AL): 1.24 km2

TOTAL areal af overfladevand: 1.44 km2



Opland: 120 km2

Vandløb/søer ~ 1 km2

~ 50 m/år
~ 0.14 m/dag

Søer/ådale

• Flow convergence zones (hot spots)
• Ofte med meget høje fluxe/hastigheder → mindre tid til nitratomsætning

0.50 m/år

0.50 m

50 m



Vådområder

Der er ikke “plads” til, at alt grundvand kan sive ud direkte til vandløbet → 

kilde/vådområder/dræn → landskab og ådals-geologien afgør, hvor det sker.



3D grundvandsmodel (Holtum og Tingdal)
• Hele vandløbet skal med

• 10 søer er med (Ejstrup
og Hampen er vigtige for 
Holtum opland)

• I nuværende model er
dræn ikke taget med 
(med vilje)



Regional geologi og redox front

S

S

SS
L

L

L

L = Ler
S = Sand

DK retentionskort



Flow kalibrering (grundvand, søer, afstrømning)

Grundvand
Søer

• HELE vandløbet skal med (de naturlige dræn)

• Søer er vigtige (f.eks. dræner Ejstrup sø ca 6-10% af infiltrationen)



Kan en stor-skala model 
simulere forholdene ved
Evi2?



Pile viser kun retning

Holtum Smedebæk



Pile viser retning og
hastighed

Simuleret flux til vandløb: 2.05 m/dag
Observeret flux: ~ 0.06 m/dag

Mao må grundvandet slippe ud på
en anden måde → kildevæld/dræn

Stor forskel på de enkelte vandløb



Udstrømning til ådale

Der er ikke “plads” til, at alt grundvand kan sive ud direkte til vandløbet → 

kilde/vådområder/dræn → landskab og ådals-geologien afgør, hvor det sker.

Smedebæk



Nitrat transport og omsætning
Ingen nitratudvaskning fra
skov

Udvaskning fra landbrug
topper ~ 1990 med ca. 100 
mg/L

DK retentionskort

Halveringstid ved redox-
front T=1.5 år

Dispersion (fortynding)

Fokus på EVI2



Nitratpåvirkning af ådal (1989)

“0” viser at her 
nedbrydes nitrat

Kvartær ikke vist
(tørre celler)



Nitratpåvirkning af ådal (1989)
Passer “ok” med 
egne målinger



Eksempel med ingen redox 
kapacitet i de øverste
sandlag

Passer “godt” og
“dårligt” med egne
målinger



Nitratbudget for opland (2014)

Redoxfront Vandløb Nitratfjernelse

Retentionskort 6% 92%

Ingen redoxkapacitet i øvre 
sandlag 24% 48%

Ingen redoxkapacitet 31% 0%

Andre bidrag ikke vist: boringer, søer, grænser



• Nitstreams = % tilførsel til vandløb (model)
• Q = m3/år fra landbrug (A) eller skov (F)
• CA(t) = Nitrat input fra landbrug (A)



Monitering med Sorbisense



Nye data, forbedret systemforståelse
og integreret modellering: Version 2

1. En nøgle til forståelsen af nitratbelastning af grundvand er geologien og
rexdoxfrontens placering (projektet vil forbedre redoxkortet for opland)

2. En nøgle til forståelsen af nitratbelastning af vandløb er en opdeling af
tilstrømning i den diffuse del (vandløbsbund) og den fokuserede (kildevæld)

3. Data/feltundersøgelser giver procesforståelse på lokal skala → lokale
modeler

4. Lokale modeller (feltlokaliteter) → opskalering → integrerede
oplandsmodeller

5. Monitering/data på oplandsskala og integrerede hydrologiske modeller → 
basis for differentieret regulering af N


