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Nitrat reduktion i undergruden 
• Nitrat kan fjernes naturlig ved reduktion under iltfrie forhold 

• Nitrat reduceres af organisk kulstof, pyrit og ferrojern i 
sedimenterne  

• Overgang fra iltede til iltfrie forhold kaldes redoxgrænsen 

• Nitrat der transporteres under redoxgrænsen med det 
strømmende grundvand vil dermed fjernes naturligt 
 

 
 Vigtigt at kende 

beliggenheden af 
redoxgrænsen! 



Redoxgrænsen 
• Hvordan bestemmer vi den? 
 Iltede → iltfrie forhold 

 Lavt → højt indhold af 
reducerende stoffer  
(redoxkapacitet) 

 Farveskift i sedimenterne 
(gul/brun → grå/sort)  

 Kræver en boring! 

• Hvad er problemet? 
 Dybden kan variere flere meter 

indenfor lille område 

 Få data tilgængeligt 

 
 

Svært at bestemme 
redoxgrænsen ud fra data 

Kilde: Data og billede fra V.Ernstsen 



Vi har brug for en metode til at 
bestemme dybden til redoxgrænsen ud 

fra andre variable… 

Kilde: www.livefralolland.dk 



• Stor del af de øvre sedimenter i DK aflejret under sidste istid 

• Lige efter aflejringen var redox grænsen ved jordoverfladen 

• Nuværende placering af redoxgrænsen er et resultat af 
redoxkapaciteten og det kumulative input af hovedsageligt 
oxygen med det nedsivende vand siden aflejring 

Udvikling af redoxgrænsen - hypotese  
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1) Estimere rumligt mønster i 
redoxgrænsen udfra rumlig variation i 
nedsivningsfluks og sedimenttyper 

2) Kalibrere placeringen af redoxgrænsen 
i forhold til målt nitrattransport ud af 
oplandet 

Koncept for estimering af redoxdybden 

Redox kapaciteten i  
moræneler er ca. 3-4 gange 
højere end i sand 
(Data fra V. Ernstsen) 

Ler Sand 

Rumligt mønster i nedsivning 

Rumligt mønster i sedimenttyper 



Koncept for estimering af redoxdybden 
• Redox ligning: Redoxdybden i grid celle i estimeres ved: 

Redoxdybdei = Fluksi · f + min. redoxdybde 
 Fluks [mm/år]: Årlig nedsivningsfluks 
 f [m/(mm*år-1)]: Migrationskonstant (antal meter som redoxgrænsen flytter sig over 

11.700 år per mm årlig nedsivning)  
 min. redoxdybde [m]: Øvre del af UZ hvor redoxkapaciteten er forbrugt hurtig pga. 

diffusion i luftfasen 

• Fluks estimeret med hydrologisk model 

• Migrationskonstanten f afhængig af redox-            
kapaciteten og dermed sedimenttypen 

• Kalibreringsparametre: 
 Konstanten f 
 Min. Redoxdybde 

• Redoxdybden hævet på lavbundsjorde 



Test af redox konceptetet for      
Norsminde fjord oplandet 

• Reference model 
 Geologisk model 

o Deterministisk geologi 

o 11 hydrogeologiske enheder 

o Baseret på geofysiske data fra 
SkyTEM 

 Hydrologisk model 

o Modelværktøj: MIKE SHE 

o Grid størrelse: 100x100 m 

o Auto-kalibreret med 
programmet PEST 

 

 



Nitrat model 
• Modelværktøj: Partikelbanesimulering i    

MIKE SHE 

• Grid størrelse: 100x100 m 

• Nitrat input:  
 Beregnet daglig N udvaskning fra rodzonen                     

(Thirup, 2013) 

 1 partikel = 1 kg nitrat 

• Nitrat reduktion:  
 Momentan reduktion ved redoxgrænsen 
 Redoxgrænse implenteret som ”registration zone” 
 Optælling af partikler der krydser redoxgrænsen 

 Ingen reduktion i vandløbssystemet 
 

 



Kalibreringsmål 
- Nitrat ankomst procent (NAP) i Norsminde fjord - 

• Spildevandsbidrag (ca. 5%) fratrukket observeret N-fluks  
• 41 – 49 % af N-udvaskningen transporteres til Norsminde fjord 
• Kalibreringsmål sat til NAP= 45% 

Partikler transporteret til fjorden, 
÷ under redoxgrænsen 

Total input af partikler 



Redoxscenarier 
• Scenarie 1 

 Rumlig mønster i nedsivningsfluks fra modellag 2 (3-4 m dybde) 
 Redoxdybde hævet på lavbundsjorde (1.5 m) 

• Scenarie 2 
 Rumlig mønster i nedsivningsfluks fra modellag 1 (0-3 m dybde) 
 Redoxdybde hævet på lavbundsjorde (1.5 m) 

• Scenarie 3  
 Rumlig mønster i nedsivningsfluks modellag 2 (3-4 m dybde) 
 Redoxdybde ikke hævet på lavbundsjorde 

 



Redoxgrænser og nitrat reduktionskort 



Estimerede vs. observerede redoxdybder 
- Stedsspecifik sammenligning - 



Estimerede vs. observerede redoxdybder 
- Sammenligning af fordeling - 



Evaluering af anvendelse af 
redoxkonceptet i Norsminde 

• Alle 3 redox scenarier kunne kalibreres til NAP = 45% 

• Observationer af redoxdybder ikke tilstrækkelige til at vælge 
mellem redox scenarier 

 Alle 3 redox scenarier lige sandsynlige, udfra tilgængelige data 

• Fordelingen af estimerede redoxdybder tæt på observeret 
fordeling 

• Stedsspecifikke redox dybder ikke godt bestemt 

 Resultater okay på oplandsskala, men ikke på grid skala 

 



Manglende prædiktion på grid skala 
- Mulige årsager- 

• Migrationskonstanten f 
 Ingen variation i f indenfor sedimenttyper 

 Ingen variation i sedimenttype med dybden 

• Nedsivningsfluks 
 Konstant fluks, ingen variation i tid 

 Kun vertikal component af fluks 

• Skala (model grid skala 100 m) 
 Påvirker estimerede redoxdybder pga. midling inden for grid 

 Påvirker sammenligning af estimerede vs. observerede redoxdybder 

• Nitrat data 
 N-udvaskning 

 N fluks til Norsminde fjord 

• Geologisk og hydrologisk model 
 Strømningsveje korrekt simuleret? 

 

Norsminde data 
Redoxkapacitet (ler) 
Middel: 418 meq-e/kg 
Stv: 150 meq-e/kg 
 



Konklusioner 
• Redox konceptet er i stand til at bestemme den generelle 

beliggenhed af redoxgrænsen i oplandet 

 Nitrat modellen er i stand til at simulere nitrat transport og 
 reduktion på oplandsskala 

• Redox konceptet er ikke i stand til at bestemme redoxdybder på 
grid skala  

 Nitrat modellen er ikke i stand til at simulere nitrat reduktion 
 på grid skala 

• Vigtigt at vurdere usikkerheden på nitrat reduktionskort! 
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