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Redoxgrænsen
• Kort bliver anvendt i forbindelsen med GV 

modellering til estimering af N udvaskning

• Studier på national/oplands skala  



Redoxgrænsen Data
• Oxiderede sedimenter  gule/brune farver

• Reducerede sedimenter  grå/sorte farver

• ~13000 boringer fra Jupiter

Farveskift i typisk moræne 
ler fra brunt til gråt. 
Farveskift lokalisere 
redoxgrænsen. V. Ernstsen 
(2013)



Redoxgrænsen Data
• Redoxgrænsen bevæger sig nedad 

drivet af influx af oxideret materialet

• Placering afhængig af nedrettet flux og 
reducerende materiale 



Ekstra støttepunkter
• Lavbundsområder er 

underrepræsenteret i Jupiter

• Typisk højliggende redoxgrænse pga
høj indhold af organisk materiale og 
jern

• Udstrømningsområder med lavet influx

• Lavbund med tørv (n=320)

• Marsk (n=125)

• Inddæmmet arealer (n=151) 



• Ler indhold i de øverste 2m (4 lag)
• Højdemodellen
• Opstrømsareal
• Hældning
• Afstand til vandløb
• Lavbund klassifikation 

(organisk/mineralsk)
• DK model - Ler tykkelsen
• Kvarter tykkelsen
• DK model – grundvandsdannelsen
• DK model – max grundvandsspejl
• DK model – middel grundvandsspejl
• Landskabstypologi
• Georegion 

Forklarende Variabler



Maskine Læring

Forklarende variabler Redox data Output

Træning



Resultater
• Validerings test  R2=0.48
• Add-on til maskine læring
• Fejl interpolation med Kriging

o Honorere lokal data
o Estimere usikkerheden
o Realisationer 
o Nemt at tillføje nye data

RDfinal = RDtrend + RDerror
 Maskine Læring (Random Forest)

 Kan forklares med data-drevet model
 Stokastisk model (sequential Gaussian)

 Kan ikke forklares med data-drevet model  



Resultater
• Redoxgrænse i Midtjylland

20 realisationer Middel



Resultater
• Redoxgrænse i Norsminde

20 realisationer Middel



Resultater



Nemt opdatering a lokale modeller
• 30 nye observationer i Norsminde oplandet

• ML model ikke opdateret  Nye data i fejl interpolation

Nyt redox model Ændring i redox dybden Ændring i usikkerheden



Nemt opdatering a lokale modeller

2km profil i Norsminde oplandet



Konklusion
• Maskine læring er en brugbar metode til estimering af 

redoxgrænsen på national skala

• Maskine læring skal guides med ekstra støttepunkter i 
underrepræsenteret landskaber

• Maskine læring kan tilknyttes geostatistike metoder til at 
simulere fejlen

• Dermed er det muligt at estimere usikkerheden, generere 
realisationer og nemt introducere nye data

• Kortet plus realisationer kan bruges i forbindelsen med 
hydrologiske modeller til estimering a N-reduktionen



Kom forbi vores poster!


