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• Relevans af skala betragtninger

• (Nogle) udfordringer  

• Afsluttende bemærkninger
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Transport og omsætning af kvælstof i grundvand

• Stor N-reduktion 
mellem rodzone og 
marine områder

• Størst reduktion i 
grundvandet

• Stor rumlig variation

GW ~ 60 %

Total ~ 70 %

National kvælstofmodel, Højberg et al., 2015

Gennemsnit 1990 - 2010 1.000 ton reduktion
Udvaskning 190.4
Fjernelse grundvand 119.4 63%

Grundvand til overfladevand 71
Øvrige kilder til overflade 17.6
Samlet tilførelse til overfladevand 88.6
Fjernelse overfladevand 22.1 25%
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Koblet model system
• En-vejs kobling af modeller
• Månedlig tidsskridt
• Kalibrering/validering til ~340 vandløbsstationer (1990 – 2011)

Resultat på ID15 skala (~15 km2)
• Mindste skala med observationer

Den nationale kvælstof model
GEUS and Aarhus Universitet, 2015

Højberg et al., 2015

• Udvikling af national kvælstofmodel for VPII
• Beregning af N-retention/reduktion kort



Jord-
til-fjord

SW
National kvælstofmodel
• Samlede reduktion ”fra-jord-fjord”
• Grundvand
• Overfladevand

GW

N-retention/reduktion kort

• Viser middelværdi indenfor 
opland (~15 km2)

Udfordringer
• Usikkerheder
• Variation indenfor oplande



Variation i grundvandsreduktion 
indenfor ID15 oplande

Hansen et al., 2014

Rumlig variation

National kvælstofmodel, Højberg et al., 2015



Udnyttelse af rumlig variable 
reduktion i regulering
• Lille skala er økonomisk optimalt 

(udnytter variation i naturlig retention)
…men mest usikker

Kost-effektivitet vs. usikkerhed

Hansen, et al., 2017
+ Jacobsen and Hansen, 2016

Hansen, et al., 2014



Improve our understanding and 
develop the scientific 
foundation, field technologies 
and modelling concepts for cost-
effective quantitative 
assessments of nitrate 
transformation at various 
landscapes required for 
spatially differentiated 
regulation

Transport og omsætning af kvælstof i grundvand –
(nogle) udfordringer



Transport og omsætning af kvælstof i grundvand

• Drænstrømning, 
afstrømning direkte fra 
rodzone til 
overfladevand

 Hvor meget går i dræn, 
hvor meget strømmer 
mod dybere lag?

Udfordringer – Grundvandstransport og omsætning



Dræn - placering

Estimeret dræningsbehov Olesen, 2009

Kortlægning af 
dræn med GPR

Kendskab til drænede arealer ved 
etablering af virkemidler
• Kun delvist kortlagt
• Ikke alle drænkort er retvisende• ~50% af 

landbrugsareal 
er drænet

• Store rumlig 
variationer



How do we take this into
account?

How much information is contained in 
the drain measurement about the 
geology (hydrological parameter)

Flemmning Gertz, SEGES Iversen et al. 2016

Dræn - dynamik

Karlsson, 2018



Dræn - dynamik

• Alternativ beskrivelse af 
geologi dybere end 3 m.u.t.

• Samme geologi 0-3 m.u.t.

Variation i drænstrømning pga. underliggende geologi

Anne Storgaard, 2015



• Øvre oxiderede, dybere reducerede forhold
• Kontrollere den “dybe” grundvandsreduktion 

(GW reduktion ~ 60%)
• Nationalt kort, regionale forskellige, men store 

lokale variationer

Reduktion i grundvand
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Ernstsen et al., 2006, 2008



• Udvikling af redox-probe til 
in-situ måling af redox
forhold– “direct push” 
teknologi
– Elektrisk ledningsevne 

(EC)
– Redox forhold

• Platin elektrode
– Micro sampler for ex-situ 

analyser

Redox forhold

Vand prøvetager EC meter Platin  elektrode



Redox målinger

• ~ 80m/day
• Ned til ~15m

• Detaljeret 
kendskab til 
variation in 
redoxforhold



Random forest
• Data driven/ 

Machine learning
• Forklarende 

variable

Residual kriging
• Konditionering til 

observations data
• Inkludere lokal variation i 

residualer  kan 
opdateres baseret på 
lokale målinger

Modellering af dybde til redox grænse



Fordele
• Muligt at generere kort med fin 

opløsning
• Nemt at opdatere baseret på 

lokale data
• Muligt at generere realisationer til 

estimering af usikkerhed

Grundlag
• Eksisterende data – validering i 

områder med lille datatæthed 
ønskeligt

Modelling the depth to redox interface
1x1km

100 x 100m

Koch, 2018



• Komplekse miljøer, 
varierende betydning 
for omsætning af 
nitrat

• Få studier

Transport og omsætning af kvælstof i grundvand
Udfordring – lavbund

DCA



Lavbund

Q1: Q2: Q3: Q4 
• Hvor meget nitrat kommer 

gennem lavbunds ”reaktor”

Mads Steiness

Rasmus Jes Petersen & Christian Prinds

Dahl et al., 2007



Transport og omsætning af kvælstof i grundvand

• Omsætning sker under 
hele transport

• Kan ikke måles direkte

Udfordringer – Samlet oplandsbetragtning



• Målrettet
– Differentieret tilgang afhængig 

af naturlige (eksisterende) 
forhold

– Kræver detaljeret kendskab
• Regulering

– National tilgang
• Konsistent metode (alle 

behandles ud fra samme 
metode og grundlag)

• Udfordring - Heterogenitet 
• Giver øget gevinst ved aftagende 

skala
• Giver større usikkerhed ved 

aftagende skala

Afsluttende bemærkninger



Ny viden
• En række forskningsprojekter med fokus på nitrat 

transport og omsætning 
– Ny viden
– Ny teknologi

som mangler at blive operationaliseret

Kan vi estimere reduktion på markskala?
• Teknisk ja, men…
• Hvor stor en usikkerhed kan accepteres?

Afsluttende bemærkninger
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