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Opsummering og perspektiver



Målrettet regulering

Grundlæggende forudsætning

• Vi skal kunne differentiere mellem arealer 

med lille/stort kvælstoftab

– Hele transportvejen til recipient skal medtages

Grundlæggende metoder

• Målinger

• Modellering



Oplandsarealer op til 1000 km2

Målte oplande

Oplandsarealer 

Middel ~ 50-60 km2 - op til ca. 300 km2

Eksisterende Med nye stationer

MST MST

~ 50 % af landet ~ 65 % af landet

En væsentlig forbedret rumlig dækning

Men

• Variation indenfor oplande

• Stadigt umålte oplande



Målinger - udfordringer

Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering (SEGES)

• N-min på marker
– Repræsentativ prøvetagning

– Hvordan omsættes N-min til udvaskning

• Dræn
– Hvor kommer drænvandet fra

– Hvor stor en andel af det infiltrerende vand går i dræn

– Hvad sker der med den øvrige del

• Vandløb
– Des mindre opland des større usikkerhed på

• Oplandsafgrænsning

• Opgørelse af ”tilvækst”

• Alder af nitratholdigt vand



Oplande egnet for måling
• Tilvæksten i vandafstrømning over et 

ID15 opland 

• Alderen af iltede og nitratbærende 
grundvand

• Udveksling af iltet vand på tværs af 
oplande

Målinger - udfordringer

Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering,

(Poulsen, JR et al. 2016) 

Klimatisk variabilitet

• Antal måle år afhængig af krævet 

nøjagtighed 

• Gælder alle målinger

Ok

Måske

Næppe



Modellering

• Kan hjælpe til en underinddeling af målte 
oplande

– Tage højde for kendte forhold, der har betydning for 
transport og omsætning

• Kan IKKE anvendes uden målinger

• Er usikre

– Procesbeskrivelser

– Naturlig heterogenitet

• Ethvert estimat er usikker, men med model kan 
usikkerhed kvantificeres



Retentionskort 2015

• Baseret på model og 

eksisterende 

vandføringsmålinger

GEUS, AU



Oplandsarealer op til 1000 km2

Målte oplande

Oplandsarealer 

Middel ~ 50-60 km2 - op til ca. 300 km2

Eksisterende Med nye stationer

MST MST

~ 50 % af 
landet

~ 65 % af 
landet

Forbedret viden 

• Umålt � målt

• Underinddeling af store oplande



Retentionskort 2015

• Baseret på model og 

eksisterende 

vandføringsmålinger

• Nye målinger

– Forbedret estimat af 

retention

– Reduceret usikkerhed

! IKKE mindre skala



Delopland

• Procesforståelse og 
heterogenitet
– Lavbund

– Drænede arealer

– Reduktion i 
undergrund

– Lokale målinger

• Integreret 
modellering



TReNDS perspektiver

Bringer TReNDS os til målrettet regulering på markskala?

• ?

• Forbedret forståelse – bedre kvantitativ estimat
– Placering og transport i dræn

– Effekt af lavbund

– Placering af redox grænse

• Usikkerhed på mark skala vil stadig være stor

• Skala for målrettet regulering
– Afvejning af usikkerheder og gevinst

– Politisk

• TReNDS resultater ikke kun til regulering



• Nationalt
– Forbedret beskrivelse af redoxgrænse

– Forbedret differentiering mellem ID15 oplande

– Underopdeling af ID15 oplande

• Deloplande
– Forbedret estimat af lokale reduktionsforhold som 

støtte til forvaltning
• Nye værktøjer og metoder

• Lokale målinger

– Muligheder og udfordringer ved større selvforvaltning 
i deloplande

TReNDS perspektiver
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