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Omsætning af nitrat i undergrunden 

• Nitrat kan naturlig omsættes til N2 i grundvandet  

• Der skal være en elektrondonor tilstede 
– Organisk materiale 
– Pyrit 
– Jern(II) 

• Der skal desuden være iltfrie forhold 



Hvor omsættes nitrat i undergrunden? 

Syv Bæk, Sjælland – Moræne 
Ernstsen (1996) 

Rabis bæk, Vestjylland – Sand  
Postma et al. (1991) 

• Nitrat forsvinder ved redoxgrænsen 

• Redoxgrænsen: Overgangen fra iltede til iltfrie forhold 



Hvorfor er redoxgrænsen vigtig? 

• Den totale omsætning af nitrat i undergrunden indenfor et 
opland er bestemt af: 
– Grundvandsstrømningen 
– Dybden til redoxgrænsen 

• Redoxgrænsen er derfor vigtig input til vores nitratmodeller 



Hvordan bestemmes redoxdybden? 

• Dybden til redoxgrænsen kan 
bestemmes ud fra: 
– Sedimentfarve (gul/brun => sort/grå) 
– Vandkemi (ilt, nitrat, jern, sulfat etc.) 
– Redoxkapacitet (total indhold af 

reducerende forbindelser) 
– Redox potentiale (elektrode) 

• Arbejdskrævende og dyrt at få 
observationer af redoxdybden! 

• Punktobservationer 
Foto: Anne Lausten Hansen (venstre) og 
Vibeke Ernstsen (Højre) 



Nuværende data og viden 

• Mange danske studier af 
nitratomsætning og dybden til 
redoxgrænsen 
– Lokalskala studier 

• Nationalt redoxkort (Ernstsen et al. 
2006) 
– 1 x 1 km skala 
– Baseret på Jupiter boringer 

• 1. version 2006 (11.999 boringer) 
• 2. version 2014 (13.085 boringer) 

– I grid celler hvor der ikke er en boring, er 
dybden estimeret: 

• Topografi 
• Landskabstype 
• Jordart 
• Prækvartære overflade 

 



Studier af lokal variation af redoxgrænen 



Lokal variation - Norsminde 

• 22 nye boringer:  
– 17 boringer med afstand < 350 m 
– 5 boringer med afstand = 5 m 

• Middel redoxdybde (alle data): 4.7 m 

• Variogram analyse (alle data): Korrelationslængde = 289 m 

 Alle tilgængelige redoxdata i Norsminde 



Lokal variation - Lillebæk 

• 40 nye boringer:  
– Alle boringer med afstand <260 m 
– 24 boringer med afstand = 5m 
– 9 boringer med afstand = 2.5m 

• Middel redoxdybde: 4.5 m 
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• Variogram analyse:  
– Meget lokal skala => Korrelationslængde 9 m 
– Alle data => Korrelationslængde 115 m 

 

Lokal variation - Lillebæk 



Redoxgrænsen - Udfordringer 

• Stor rumlig variation (lille korrelationslængde) i dybden til 
redoxgrænsen 

• Kræver meget data for at kortlægge den fuldstændigt 

• Stor usikkerhed på redoxdybden 
– National skala 
– Lokal skala 

• Behov for ny metode der hurtigt og billigt kan give os 
mange datapunkter 

• TReNDS udvikler en redox probe 



Planer for brug af redox proben 

• Vi skal opdatere det nationale redoxkort => ”fylde 
huller ud” der hvor vi ikke har data 

• Kortlægge den rumlige variation på lille skala for 
forskellige landskaber, jordtyper etc. 

• Udfordring: Hvordan udnytter vi bedst den nye 
viden og de nye data? 

• Nyt redoxkort - kombination:  
– Nuværende nationale redoxkort 

– Nye datapunkter fra redoxproben 

– Model estimerede redoxdybder 

• Evaluering: Hvordan påvirker vores opdaterede 
redoxgrænse vores modelresultater? 



Tak for opmærksomheden! 
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