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Modelstrategiprojekt – ”Implementering af modeller til brug for Vandforvaltningen”

 Delprojekt om Oplandsmodeller 
 Modelværktøj til beregning af N-transport og omsætning fra ”Jord til Fjord” og effekt af 
virkemidler

 Omsætning af kvælstof er bestemt af de samlede processer fra jordoverfladen til endelige 
recipient

Omsætning: ca. 70%

Fra ca. 165.000 t N 
i rodzonen under marken 
til ca. 55.000-61.000 t N 
ved kysten.

Projekt udført af 
GEUS og AU
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Retentionskort - 2008
Retentionskort - 2015

Arealvægtet gennemsnitsretention: ca 70 %



Indsatsprogram i vandområdeplaner 2015-2021

 En række kystvande lever ikke op til miljømålene, og der er redegjort for, at tilstanden i kystvande 
er påvirket af flere presfaktorer, herunder tilførsler af næringsstoffer m.v. 

 Vedtaget et indsatsprogram, der samlet set omfatter om en reduktion af tilførslen af kvælstof 
svarende til ca. 6.900 tons kvælstof i perioden 2015-2021

 Udgangspunktet er nuværende belastning, målbelastning og baseline for hvert område

Indsatserne er derefter fordelt ud fra en vurdering af potentiale i det pågældende opland og 
indregning af retention
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I Vandområdeplanerne er indsatsen fordelt på kystoplande
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I Vandområdeplanerne er indsatsen fordelt på kystoplande

I bilag 1 findes en oversigt herfor indsatser fordelt på vandområder og virkemidler



Virkemidler i vandområdeplaner 2015-2021: 

 Vådområder: ca. 14.000 ha med en samlet effekt på ca. 1.250 tons kvælstof 

 Minivådområder med en samlet effekt på ca. 900 tons kvælstof
 
 Udtagning af lavbundsjord: Der gennemføres ca.4.000 ha lavbundsprojekter med en effekt på ca. 150 
tons kvælstof. 

 Skovrejsning, Miljøfokusareal, Spildevand, Opkøb af dambrug m.v.

 Målrettet regulering: Der indfases en målrettet regulering med en effekt på ca. 3.500 kvælstof ved fuld 
indfasning i 2021. 
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Nye målestationer til stoftransport i NOVAVA7

Vandområdeplaner – målrettet regulering

• Gennemgang af oplands-
areal til givne placeringer
af nye stationer

Målrettet regulering fuldt indfaset i 2021 
 Forventet kvælstofindsatsniveau 
 for udvaskning ved rodzonen 
 kg N/ha landbrugsareal/år 
 



Målrettede efterafgrøder 2017-2018

Med Fødevare- og landbrugspakken blev det tilladt at anvende mere gødning på markerne.

 De målrettede efterafgrøder implementeres for at sikre mod tilbagegang for grundvand og 
kystvand i 2017 og 2018.

 Ikke forringelsesprincip - EU-Kommissionen  

Datagrundlag
Grundvand: Beregninger fra GEUS af indsatsbehov 
i ID15 oplande med henblik på at imødegå stigning i 
belastning ud over 50 mg NO3/l

Kystvand: Beregning af merbelastning som følge af 
FLP til de enkelte kystvande under indregning af
retention.

Der indgår effekt af lempelser og effekt af baseline 
og af kollektive indsatser 
som beskrevet i vandområdeplanerne 
i det enkelte kystvandopland og år
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Indsats i forhold til grundvand beskrives på ID15 niveau

Indsats i forhold til kystvand er beregnet til de 90 
kystvandoplande
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Kortet viser et vejledende indsatsbehov 
i procent af efterafgrødegrundarealet
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0. Intet behov
1. Grundvandsbehov + evt. kystbehov
2. Stort effekt til kyst. Lav retention
3. Lav effekt til kyst - Høj retention



Opmærksomhedspunkter

 Sikkerheder ved opgørelse af retentionen 
 vs geografisk skala 

 Vandets veje – f.eks. dræn m.v. 
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Tak for opmærksomheden


