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Tilgang

• Anvendelse af modelværktøjer der anvendes til beskrivelse af vand-
og kvælstoftransport for nutiden, som er tilpasset de historiske 
forhold

1. Beregning af vandstrømninger 

2. Beregning af kvælstoftransport



Vandstrømning
Den nationale vandressource model 

DK-model:

• Landsdækkende hydrologisk model til 
beregning af ferskvandets kredsløb på 
landfasen

Input data - nutid:

• DMI klima

• Nationale databaser



Vandstrømning
Input data - historisk:

• Arealanvendelse – tidligere indlæg

• Indvindinger – 20% af nutidig niveau

• Spildevand – 20% af nutidig niveau

• Dræn



Drænede arealer

• Naturlig dræning – grøfter og lavbund

• Drænrør - fordelt ud fra estimat af samlet 
drænede areal opgjort for regioner og 
dræn sandsynlighed

Aslyng (2008)

Udvikling i drænet areal, opgjort på landsdele

Møller et al. (2018)

Sandsynlighed for dræning

• Ca. 26% af 
landbrugsareal med 
drænrør

• Størst andel på øerne 
og Østjylland



Vandstrømning
Input data - historisk:

• Arealanvendelse – tidligere indlæg

• Indvindinger – 20% af nutidig niveau

• Spildevand – 20% af nutidig niveau

• Dræn

• Klima, nedbør og fordampning



Klima
Evapotranspiration

• Makkink, indstråling beregnet på baggrund af daglige min/max temperatur for 
den historiske periode (FAO)

Korrigeret nedbør

• Beregnes på basis af målt nedbør, vindhastigheder og læ-faktorer
• Nedbør: digitaliseret fra rapporter og originale håndskrevne protokoller

• Vindhastigheder: skulle konverteres fra forskellige måleskalaer 

• Læ-faktorer: ukendt

➢Resultat
• Estimat af lands månedsgennemsnitsnedbør

• Ikke muligt at estimere den rumlige fordeling i korrigeret nedbør



Nedbør år 1900

Delta-change tilgang

Nedbør historisk Nedbør nutid Delta change faktor= x

Lands månedsgennemsnits nedbør historisk

Lands månedsgennemsnits nedbør nutid

➢Historisk nedbørstidsserie, hvori det er antaget at den relative 
udvikling i nedbør har været den samme for hele landet (men 
forskellige fra måned til måned)



Nedbør år 1900
”Delta-change” 

Middel 1990-2010 Middel 1890-1910 Ændring

mm/år mm/år mm/år

-40

-80



Kvælstoftransport

Nationale kvælstofmodel

• Anvendt til udvikling af national 
kvælstofretentionskort

• Beskriver N-kilder og sinks
(reduktion af kvælstof)

DK-model

NLES

Database

Typetal



N kilder og sinks

Kilder
• Udvaskning
• Atmosfærisk deposition
• Punktkilder

• Spredt bebyggelse
• Dambrug
• Rensningsanlæg
• Industri
• Rengvandsbetinget overløb

Sinks
• Grundvansreduktion
• Reduktion overfladevand

• Små/store søer
• Små/store vandløb
• Naturlige vådområder
• Re-konstruerede vådområder

Kilder
• Udvaskning
• Atmosfærisk deposition
• Punktkilder

• Byer
• Slagterier

Sinks
• Grundvansreduktion
• Reduktion overfladevand

• Små/store søer
• Små/store vandløb
• Naturlige vådområder
•

Nutid Historisk

Martin Rygaard
Session 59



N-udvaskning

N-udvaskning N-udvaskning

Middel 1890 - 1910Middel 1990 - 2010

Nutid Historisk

Samlet 
udvaskning
1.000 tN/år

168 146

Lands 
gennemsnit
(kgN/ha/år)

39 34

Nutid
• NLES beregning (2011 

landbrugspraksis)

Historisk
• Jordvandskoncentration x 

infiltration



Overfladevandsretention

Sink Justering for historisk periode
Fjernelse TN/år

Nutid Historisk Ændring (%)

Små søer Dobbelt areal, lavere rate 1500 2400 56

Større søer Areal fra kortmateriale 8200 5000 -39

Små vandløb 20% længere historisk 10400 7500 -28

Store vandløb 20% længere historisk 4400 2700 -39

Konstruerede 
vådområder Ikke eksisterende 265 - -

Mindre fjernet 
mængde pga. mindre 
tilført mængde



Nutid Historisk

Naturlige vådområder

Vådområde areal

Nutid
Basemap 2016

Historisk
sognedata

1132 km2 3483 km2

• % vådområde areal 
pr ID15 opland

• Markant større 
vådområde areal 
år 1900



Overfladevandsretention

Sink Justering for historisk periode
Fjernelse TN/år

Nutid Historisk Ændring (%)

Små søer Dobbelt areal, lavere rate 1500 2400 56

Større søer Areal fra kortmateriale 8200 5000 -39

Små vandløb 20% længere historisk 10400 7500 -28

Store vandløb 20% længere historisk 4400 2700 -39

Konstruerede 
vådområder Ikke eksisterende 265 - -

naturlige 
vådområder Areal fra sognedata 3300 8100 147

Samlet 28065 25700

Mindre fjernet 
mængde pga. mindre 
tilført mængde



Samlet kvælstofreduktion

• Af den samlede tilførte kvælstofmasse afstrømmer der til havet
• 31% i nutiden

• 22% historisk (knap 1/3 større reduktion historisk)

Sink
N-Reduktion (%)

Nutid Historisk

Grundvand 58 64

Overflade vand 33 43

Reduktion af samlet tilført masse 69 78



2008-2018 1890-1910

Vandføringsvægtet 
landskoncentration

Nutid Historisk

4,1 mg N/l 2,5 mg N/l

Kvælstofkoncentrationer



Kvælstoftab

Gennemsnitlig 
kvælstoftab

Nutid Historisk

12 kgN/ha 8 kgN/ha

2008-2018 1890-1910



Følsomheder

Bestemmelse af historisk belastning - landstal
• Historiske punktkilder ~ 1%

• Små søer dobbelt areal ~ 2%

• 120% længere små vandløb ~ 1%

• 120% længere store vandløb ~ 1%



Følsomheder

Bestemmelse af historisk belastning - landstal
• Effekt af naturlige vådområder ~ 7%

• Nedbør
• Har betydning for estimering af N-udvaskning (Nkonc x Recharge)

• Har betydning for strømningsveje

• Test for Sjælland med -10% i nedbør

➢~ 25% reduktion i perkolation og belastning til havet



Konklusion

• Landsestimat af kvælstofkoncentration og -tab år 1900 større end tidligere 
estimater
• Ikke en uden antropogen påvirkning

• En række usikkerheder ved etablering af historisk datasæt og vurdering af 
effekt
• Vådområder og nedbør mest betydende 
• Nedbør ved landsdækkende delta-change måneds faktorer

• Variationer i den rumlige udvikling i klima kan ikke sikres
• Resultater kan ikke anvendes lokalt

• Ikke samlet usikkerhedsvurdering, skøn
• Nationalt ~ 10-15%
• Lokalt > 10% til >> 10%


