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Status

Nationale kvælstofretentionskort 

• N-retention beregnet for deloplande på 
~ 15 km2

• N-retention grundvand

• N-retention overfladevand

• Samlet N-retention, mark til kyst

• Retentionsprocenten angiver middel 
retentionen inden for oplandet

• Erkendt at der er store variationer inden 
for oplandene
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Forbedret kvælstof-retentionskortlægning

• Forbedret kvælstof-
retentionskortlægning skal 
understøtte ny reguleringsmodel 
for bedriftsnær regulering af 
landbrugets kvælstoftab

Partnere
• GEUS, AU (DCE og DCA)

Tid
• Afsluttes efterår 2024
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Formål

• Samlet retention fra rodzone til 
kystvande. Retention opdelt på 
grundvand og overfladevand.

• National retentionskort

• Mindre geografisk opløsning end 
nuværende kort (ID15)

• Kvantificering af den samlede 
usikkerhed på retentionen

• Undersøge mulighederne for 
udnyttelse af detaljerede lokaldata

11/01/2023
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Koncept og data

Koncept

Samme tilgang for hele landet

Data

Varierende detaljering

11/01/2023

• Udvikling af resultat for hele landet
• National udnyttelse af viden opnået 

ved lokal dataindsamling
• Test mod observationer fra 

vandføringsstationer
• Overføre viden fra målte til umålte

oplande

• Data kan indbygges i den detaljering de er 
indsamlet

• Ikke samme geografiske detaljering og 
præcision af resulter

• Fremadrettet kan detaljeret 
dataindsamling prioriteres i forhold til 
forventet heterogenitet = potentiale ved 
en differentieret regulering
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Samlet tilgang

• Den nationale kvælstofmodel (NKM) 
– samlet værktøj til etablering af 
nationale resultater
• Kobling af modeller for

• N-udvaskning
• Grundvands- og dræntransport samt 

omsætning
• Omsætning i overfladevand

• Beskriver den samlede transport som 
holdes op mod observationer i vandløb

➢Videreudvikling med fokus på en 
geografisk opløsning under ID15 (ca. 
1500 hektar)  for hele landet
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Udviklingsemner – geografisk repræsentation

Input
• Rumlig distribuering af N-udvaskning

• Transportveje 
• Dræntransport
• Grundvandstransport og omsætning

• Variation i omsætning i overfladevand

Output

• Geografiske opløsning

• Usikkerhed/præcision
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N-udvaskning

• N-udvaskning er input til beregninger og 
derfor afgørende for bestemmelse af den 
samlede retention

➢Forbedret geografisk fordeling
➢Forbedret kobling til landbrugsdata på 

bedriftsniveau
➢Særligt fokus på efterafgrøder 
➢Opdateret vandbalanceberegning
➢Opgørelse af udvaskning på månedsniveau
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Drænstrømning

• Andel der strømmer til dræn ”bypasser” 
potentiel reduktion i undergrunden

• Sandsynlighed for dræning er tidligere estimeret, 
men der er behov for estimat af størrelsen af 
dræning 

➢Udvikling af nationalt kort over drænandel fra 
drænede højbundsjorde
• Baseret på data fra drænstationer, detaljeret 

hydrologiske modellering og maskinlæring

• Benyttes til
• Forbedring af drænbeskrivelse i hydrologiske model
• Opdeling af nitrat der strømmer direkte af via dræn 

T-REX: Schneider et al.

Data fra 44 
drænmarker 
fordelt i 
DanmarkDetaljeret 

hydrologisk 
modellering 
af drænandel

National udvidelse til områder 
med samme type dræning

Forklarende variable

landsdækkende kort af 

topografi, geologi, etc.

Maskinlæring

Sammenhæng mellem 

variable og dræning
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Grundvandstransport og omsætning

• Stor variation i både transportveje og 
omsætningsforhold

• Godt nationalt datasæt
• Men alle arealer er ikke dækket
• I områder uden data anvendes generelle beskrivelser 

baseret på nationale data
• Indsamling af lokaledata giver øget lokal kendskab

➢Forbedring af den nationale hydrostratigrafiske
model inkl. beskrivelse af usikkerhed

➢Forbedring af den nationale model for 
kvælstofomsætning (geokemi) inkl. beskrivelse af 
usikkerhed

➢For udvalgte områder indarbejdes lokale data og 
tolkninger fra MapField-projektet

➢Der indsamles yderligere lokaldata i område med 
kalkmagasiner med afsæt i MapField-konceptet

Foto: WSP

MapField: Kim et al.
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Overfladevand

• Betydelige varierende omsætning i 
danske vandløb, men relativt få målinger

➢Indsamling af denitrifikationsrater i 
• Vandløb: 13 lokaliteter

• Oversvømmede arealer (enge og ådale): 
3 områder

➢Forbedring og udvikling af nye modeller 
• Forbedret procesforståelse

• Mulighed for opdeling af typologier

Foto: Emil Skole Henriksen & Anne Hasselholt
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Præcision og skala

• N-retention er et resultat af den samlede 
transport og omsætning fra udvaskning i 
rodzonen til udledning til hav

• Præcisionen på bestemmelsen af N-
retentionen afhænger af
• Hvor godt vi kender de Agro-Hydro-Geokemiske 

forhold
• Hvor stor betydning disse forhold har for den 

samlede retention

• Områder hvor usikkerhed på Agro-Hydro-
Geokemiske forhold har lille betydning for N-
retention vil være ”robuste”

• Andre områder vil være ikke-robuste
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• Analyse af betydning af usikkerhed på 
Agro-Hydro-Geokemiske parametre

• Områdeafgrænsning baseret på 
beregnet N-retention

• For hvert område
• Middel N-retention
• Præcision (variation) i N-retention

• Forventede resultater
• Afgrænsning af områder med høj og lav 

retention med god præcision

• Områder med betydelig variation

• Afgrænsede områder vil være irregulære 
arealer af forskellige størrelser

• Analyser af betydning 
af usikkerhed

• Opdeling af arealer

Middel retention

Præcision

Præcision skala
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• Resultater kan bidrage til
• Identificering af områder med forventet stor 

heterogenitet (potentiale for differentieret 
regulering) → kan prioriteres til indsamling af 
lokale data

• Vurdere hvilke data der er vigtigst at indsamle 
i forskellige områder

• Indsamling af lokale data vil potentielt
• Reducere usikkerheden 

• Understøtte en finere geografisk opløsning

• Analyser af betydning 
af usikkerhed

• Opdeling af arealer

Middel retention

Præcision

Præcision og skala
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Opsummering

• Samme tilgang anvendes for hele landet
• Fortsat udvikling af NKM med fokus på forbedring af den geografiske opløsning generelt

• I prioriterede områder indbygges data i en finere detaljegrad
• Data/tolkninger fra projektet
• Data/tolkninger fra tidligere projekter 

• Udvikling af metode til afgrænsning af skala for anvendelse under hensyntagen til 
usikkerheder

• Perspektivering
• Understøtte forventninger om øget udnyttelse af lokaldata til forbedring af beskrivelser lokalt

• Forbedret grundlag for udpegning af områder med størst variation i N-retention
• Værdi af forskellige typer af lokaldata
• Operationalisering, hvordan indbygges nye lokaldata løbende i national model, uden omfattende 

modelopdateringer


