
  
Invitation til seminar:  
Nitrat reduktion i undergrunden – kan vi forudsige, hvor det sker? 
Reguleringen af det danske landbrug er ens landet over og skelner ikke til, at de naturlige betingelser for 
nitratreduktion varierer betydeligt afhængigt af geologien. Dermed rammer reguleringen også de dele af det 
danske landbrugsareal, hvor de ingen effekt har, fordi nitraten alligevel bliver nedbrudt i jordlagene mellem 
rodzonen og vandløbet. Modsat er der således også områder, hvor den generelle regulering ikke er 
tilstrækkelig. En differentieret indsats vil derfor være langt mere omkostningseffektiv. Problemet er, at vi med 
den nuværende viden ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan udpege de områder, der har en stor hhv. lille 
naturlig nedbrydningskapacitet. 
I NiCA-projektet udvikles nye geofysiske metoder til kortlægning af lokale geologiske strukturer samt 
variationer i geologien på meget lille skala og med fokus på de øverste 30 m. NiCA vil desuden anvende 
avancerede hydrologiske modeller til simulering af transport og nedbrydning af nitrat i undergrunden. På 
seminaret introduceres projektet og de metoder, der anvendes og udvikles i projektet.  

Foreløbigt program: 
9.30 -10.00 Ankomst og kaffe 

10.00 -10.15 Velkomst og introduktion til NICA – Jens Christian Refsgaard, GEUS 

10.15 -10.30 Mini-SKYTEM – ny metode – Flemming Effersø, SKYTEM 

10.30 -10.55 SKYTEM campaigns in Norsminde and Lillebæk – Cyril Schamper, Aarhus 
Geophysics/Institut for Geoscience, Aarhus Universitet  

10.55 -11.10 Verifikation af Mini-SKYTEM resultater mod boringsdata – Flemming Jørgensen, GEUS 
11.10 -11.30 Kort pause 

11.30 -11.45 Redoxforholdene i oplandene til Lillebæk og Norsminde – Vibeke Ernstsen, GEUS 
11.45 -12.00 Punktmålinger i vandløb – Bertel Nilsson, GEUS 
12.00 -12.15 MRS målinger – Esben Dalgaard, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet 
12.15 -12.30 Spørgsmål 
12.30 -13.30 Frokost 

13.30 -13.55 Hydrologisk modellering af landovervågningsoplandet Lillebæk – Anne Laustsen Hansen, 
GEUS  

13.55 -14.10 Stochastic geology – Xin He, GEUS 

14.10 -14.25 Application of HydroGeoSphere for drain water modelling – Guillaume de Schepper – Laval 
University, Quebec, Canada 

14.25 -14.40 Opsummering af NiCA koncept og perspektiver - Jens Christian Refsgaard, GEUS 
14.40 -15.00 Kort pause 

15.00 -15.25 Introduktion til GUDP og SupremeTECH – Charlotte Kjærgaard, Institut for 
jordbrugsproduktion og miljø, Aarhus Universitet 

15.25 -15.50 Perspektiver for landbruget – Flemming Gertz, Videncentret for Landbrug 
15.50 -16.00 Spørgsmål og afrunding 

 
Sted: Aarhus Universitet, Auditorium 137, bygning 1671, Høegh-Guldbergs Gade 2, Århus  
Tidspunkt: 19. januar 2012 kl. 9.30-16 
Tilmelding: Åben for alle interesserede! Send en mail til lfj@geus.dk inden d. 13. januar 2012 
 
NB: De fleste præsentationer vil være på dansk, enkelte på engelsk. 
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