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Kvælstofregulering på baggrund af lokale målinger



• Er det muligt med lokale målinger at revurdere N-

retentionen lokalt?

• Hvad er udfordringerne?

Hvad bidrager lokale målinger med?



Målt
kg N/ha

Reten-
tion, %

Beregnet
kg N/ha

Fra rodzonen 140

70%

Til vandløbskant 42

Målt og beregnet udledning/udvaskning, 
kg N/ha dyrket areal 2015/16

Odder Å – målinger og beregninger

Nationale retentionskort:
• Grundvand: 70%
• Overfladevand: 26%
• Samlet til Fjord: 78%
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Udvaskning på 140 KgN/ha er urealistisk høj



Mulige årsager

1. Nationale retentionskort er fejlbehæftet

2. Tilstrømning af nitratholdigt grundvand fra 

nabo oplande

3. Fejlafgrænsning af opland

– Manglende detaljering i ID15 opland

– Dræning på tværs af topografiske oplande



Nationale retentionskort

Samlet retention bestemt på basis af:
• NLES udvaskning
• Måling ved national målestation

Fordeling mellem oplande:
• Beregning med national kvælstofmodel

Målt
kg N/ha

Retention, 
%

Beregnet
kg N/ha

Fra rodzonen 75

44%

Til vandløbskant 42

Udvaskning Odder Å (Fillerup) 

Grundvandsretention på 44 % - stor afvigelse fra retentionskort



Afgrænsning af opland

Indstrømning af N-holdigt grundvand på 
tværs af ID15 oplande

➢ Kan ikke måles, kun beregnes med model

Fejlagtig afgrænsning af bidragene opland 
og dermed forket samlet N-udvaskning

➢ Topografisk oplandsareal kan forbedres 
p.b.a. højdemodel

➢ Drænoplande der afledes på tværs af 
oplande kræver lokal viden

Justeret 
oplands-
grænse

Ekstra 
dræn-
oplande



• Kombineret to 
kortlægningsmodeller

• Beregning med MIKE SHE/MIKE 11

• Kalibrering til 

– Vandføringsstationer

• Hovedstation + synkronstationer

– Grundvandspotentialer

Vurdering af N-transport med model
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Station
Areal 
(ha) NSE

Vand
balance(%)

Vandbalance 
sommer(%)

260037 1786 0.52 -2 -5

27000003 692 0.51 1 -3

27000552 202 0.50 7 8

27000557 543 0.45 -7 7

27000810 132 0.48 -4 -71

27000277 217 0.43 3 55

fensholt 0.53 26 7

Simuleret vandføringer



Beregnet nitrat transport

Beregning baseret på historiske data: 
1990-2011

Model ikke kalibreret til nye 
målinger  placering af redox
grænse som i national 
kvælstofmodel

Modelberegning: Opgørelse af hvor 
meget der kommer til vandløb og 
hvor det stammer fra

Redox
grænse
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Ernstsen et al., 2006, 2008

NLES udvasknings-
beregning
(1990 – 2011)

Partikelbane simulering kombineret 
med dybde til redox grænse



Strømning på tværs af opland

Vandflux over rand i % af samlet 
vandføring
• Indstrømning: 32 %
• Udstrømning: 16 %

Masseflux over rand i % af 
samlet N-transport i vandløb
• ~ 0 %

Vandstrømning under redox
grænsen



Bidrag fra ”ekstra” opland

Areal i % af samlet areal 3,3 1,6 3,4 8,3

Masseflux i % af samlet N-transport 5,2 2,8 0,7 8,7

I alt

Fejlafgrænsning af opland kan 
give en væsentlig fejl ved 
beregning af areal bidrag og 
derved estimering af retention



Nationale retentionskort

Grundvandsreduktion i opland større end 
øvrige oplande indenfor oplandet til 
Norsminde fjord
• Oplandet indeholder mange små vandløb, for hvilke 

der generelt (nationalt) er estimeret en høj 
omsætning i grundvands-/overfladevands 
interaktionen

• Små vandløb i aktuelt opland er skov vandløb, hvor 
reduktionen forventes at være mindre

➢ Samlet reduktion kan være overestimeret i aktuelt 
opland



• Udvaskning, retention og målinger hænger 
sammen

– For høj retention ét sted modsvares af for lav retention et 
andet sted

• Andet opland

• Fordeling mellem overfladevand og grundvand (kun 
grundvand er inddraget i eksemplet her)

Udfordringer ved beregning af retention 
baseret på lokale målinger - opsamling

Grundvand
Overfladevand

Input
• Udvaskning fra rodzone
• Andre kilder

Reduktion/retention

Observeret kvælstoftransport 
i vandløb

• Der er store år-til-år variationer i udvaskning, men forsinkelse ved 
udvaskning til vandløb  forskel i estimeret retention fra år til år

– Des færre måle år, des større risiko for fejlestimering



• Lokale målinger og estimater af udvaskning er nyttig til tjek af nationale 
estimater af den samlede retention i et opland
– Med én hovedstation kan man ikke umiddelbart vurdere reduktion i grundvand og 

overfladevand uafhængigt
– Korrektion op/ned af retention vil skulle modsvares af en modsat rettet justering 

andet sted i opland til national målestation

• Estimat af retention er følsom overfor
– Korrekt afgrænsning af oplandet

• Topografisk/dræn oplande
• Grundvands indstrømning

– Korrekt estimat af N-udvaskningen
➢ Des mindre opland, des mere betydende
– At sammenhæng mellem udvaskning og observationer er ok (antal måle år og 

forsinkelse i systemet)

Konklusion
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