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Transport af kvælstof

• Ca. 70 % af den nitrat der udvaskes af rodzonen tilbageholdes eller omsættes ved 
naturlige omsætningsprocesser inden det når de marine recipienter

• Stor heterogenitet i 
naturlige systemer 

➢ Stor rumlige variation i 
omsætning

• Udnytte variation i  
målrettet regulering

➢ Hvor forsvinder nitraten?



Nationale N-retentionskort

• N-retention = reduktion og 
tilbageholdelse af kvælstof

Nationale kort
• Opdateret i 2015
• Angiver procentuelle N-retention 

mellem rodzone og marine recipienter
• Beregnet på ID15 oplandsskala: 

topografiske oplande på ~ 1500 ha

• Første nationale kvælstofmodel
– Baseret på eksisterende viden og 

modeller
GEUS, AUNationale retentionskort, 2015



Dræntransport
• Nitrat kan transporteres direkte fra mark til 

overfladevand med begrænset eller ingen omsætning
➢ Udfordring: hvor meget vand/nitrat transporteres via 

dræn?

Kvælstofretention og udfordringer

Redox
• Nitrat omsættes under 

reducerede forhold, der 
hovedsageligt optræder i 
dybere jordlag

➢ Udfordring: hvor dybt 
ligger redoxgrænsen?

Lavbundsarealer
• Har ofte et stort organisk 

indhold og kan potentielt 
fjerne nitrat 

➢ Udfordring: hvornår og hvor 
meget fjernes der nitrat?

Retention kan ikke måles direkte, men skal 
estimeres på basis af målinger og modeller



TReNDS
Transport og omsætning af nitrat i danske landskaber på forskellig skala

Mål Forbedre det faglige grundlag for rumlig målretning 
af tiltag overfor kvælstoftabet fra landbruget



TReNDS tilgang
Studier af processer 
på lille skala

Opskalering

Metoder og koncepter

Forbedring af grundlag for 
national regulering

Repræsentation af effekten af 
småskala processer på en 
relevant skala

GEUS, AU
Nationale retentionskort, 2015

GPR

Redox

Lavbund

Input til lokal indsats



Redox
målinger

• ~ 80m/dag
• Ned til ~15m (max 40 m)

Ny redoxprobe
• Modular opbygning
• Direkte målinger af 

redox forhold
• EC 
• IP
• Vandprøve sampler



Højopløseligt redoxkort

Redox dybde - 100 m
Machine learning

Redox dybde - 1000 m
Ekspert tolkning

Meter under terræn

”Machine learning”

18 forklarende 
variable



Redox i undergrunden

• Kan opdateres på basis 
af nye data eller nye 
datatyper

• Kan inddrage ekspert 
viden

• Muligt at estimere 
usikkerheden på 
redoxgrænsens placering
– Estimering af lokal 

usikkerhed 



Dræn afstrømning

• Effekt af dræn 
– opdeling mellem drænvand og 

infiltration til grundvand

• Rumlige variation

Stor rumlig 
variation i 
dræning

Møller et al., 2018

Iversen, 2018

Stor variation i 
dræn effektivitet



Dræning

Hvor ligger drænene?
• Drænkort – ikke overalt, og ikke altid 

korrekte

• Nye sensormetoder til lokalisering
– Varierende succes

– Ressourcekrævende

• Vi kan ikke kortlægge samt bestemme 
effektiviteten af alle dræn Dræn fundet ved ground penetreting radar (GPR)

Iversen



Drænstrømning - modelbeskrivelse

• Forbedret 
konceptualisering/ 
repræsentation i 
oplandsskala model

Data fra drænoplande –
hvad er betydende for 
drænstrømning 

Opstille 
dræntypologier

iDræn



Vandløbsnære lavbundsarealer

• ~ 1/3 af landbrugsarealet er direkte 
opland til vandløbsnære lavbundsarealer 

• Har potentielt stor betydning for 
kvælstofbalancen

• Komplekse systemer med begrænset 
viden og data

Effekt af lavbundsarealer er ikke tidligere 
medtaget i retentionskortlægning pga. 
manglende værktøjKjærgaard, C. & Hørfarter R. 2018. 



Feltlokaliteter - lavbund
Holtum, Ringkøbing Fjord opland

• Sandede akvifær

• Grundvandsdomineret

Fensholt, Norsminde Fjord opland

• Moræneler

• Drændomineret



Petersen, R.J., Prinds, C., Iversen, B.V., Engesgaard, P., Jessen, S., Kjærgaard, C. Nitrogen reduction along variable flow pathways in riparian lowland transects. Submitted Water Res. Research 

Strømningsveje afhængig af lokale 
forhold og tilstrømning fra bagland

Vandbalance og nitratfjernelse i lavbund

100%

>95%
80-100% 25%

Nitratfjernelse

Fensholt – ler, dræn

Vandbalance

0-17%
3 - 25%

31 - 77%
5 - 45%35 - 86%

6 - 63%

2 - 8%

Dræn

Grundvand

Holtum – sandet, grundvand

4 - 22%

10 - 57%

21 - 86%

~ 100%

Omsætning af nitrat afhængig af 
strømningsveje



✓ Regional geologi, inkluderet i 
oplandsskalamodeller

Lavbundshydrologi

Forbindelse til bagland
Lavbunds hydrologi

Begrænset data - ikke inkluderet i 
oplandsmodeller

Værktøj udviklet, men behov for 
udvikling af typologier

Dahl et al., 2006



Konklusion 1/2

• Udviklet nye instrumenter, metoder og værktøjer som grundlag 
for en forbedring af nationale N-retentionskort

– Redox i undergrund

– Drænbeskrivelse

– Lavbundsarealer

• Værktøjer er helt eller tæt på operationelle

– Kan udnyttes på basis af eksisterende data

– Yderligere test mod feltdata bør gennemføres



Konklusion 2/2

Er alle udfordringer løst?
• Et projekt kan ikke dække alle emner

– Vandstrømning over redoxgrænse (rOpen)

– N reduktion over redoxgrænse (T-Rex)

Løbende forbedring

• Flere data

• Forbedret viden 
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