
  
Seminar, torsdag 9. oktober 2014, Aarhus Universitet 
 

Nitrat reduktion i undergrunden – kan vi udpege, hvor det sker? 
Reguleringen af det danske landbrug er ens landet over og har hidtil ikke taget hensyn 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. Natur- og Landbrugskommissionen anbefalede derfor en differentieret indsats 
som værende langt mere omkostningseffektiv. Spørgsmålet er, om vi med den nuværende viden med 
tilstrækkelig sikkerhed kan udpege de områder, der har en stor hhv. lille naturlig nedbrydningskapacitet. 
NiCA er et forskningsprojekt finansieret af Det Strategiske Forskningsråd i perioden 2010-2014. NiCA har 
udviklet et nyt koncept til identifikation af områder med stor hhv. lille naturlig nedbrydningskapacitet og til 
vurdering af usikkerheder herpå. Der er udført nye feltmålinger og modelberegninger af nitratkredsløbet i 
oplandet til Norsminde Fjord omkring Odder. Resultaterne viser, at der på grund af stor geologisk 
heterogenitet er en meget stor variabilitet i nitratreduktion indenfor få hundrede meters afstand. Tilsvarende 
viser analyser, at usikkerheden på nitratreduktionen er betydelig på lokal skala (ha), men meget mindre på 
større skalaer (25 – 100 ha). NiCA har endvidere foretaget beregninger af de økonomiske konsekvenser af 
forskellige former for differentierede reguleringer af landbrugspraksis. På seminaret præsenteres 
hovedresultater fra projektet.  



  
 
Sted: Merete Barker Auditoriet, Søauditorierne Aarhus Universitet, Bartholins Allé 3, Aarhus.   
 
Tidspunkt: Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 9.30-16 
 
Kontakt: lfj@geus.dk  
 
 

Program 
  9.30 - 10.00 Ankomst og kaffe 

10.00 - 10.20 Velkomst og introduktion til NICA – Jens Christian Refsgaard, GEUS 

10.20 - 10.40 Mini-SKYTEM – et nyt instrument – Kurt Sørensen, SKYTEM 

10.40 - 11.00 SKYTEM data indsamling og processering for oplandet til Norsminde Fjord – Esben Auken, 
Institut for Geoscience, Aarhus Universitet  

11.00 - 11.20 Betydning af geologisk usikkerhed for hydrologiske modeller – Xin He, GEUS 

11.20 - 11.40 Application of HydroGeoSphere for drain water modelling – Guillaume de Schepper, Laval 
University, Quebec, Canada 

11.40 - 12.00 Spørgsmål og diskussion 

12.00 - 13.00 Frokost 

13.00 - 13.15 Bestemmelse af dybden til redoxgrænsen med høj opløsning på oplandsskala – Anne 
Lausten Hansen, GEUS 

13.15 - 13.30 Usikkerheder på opgørelse af nitratreduktionskort på skalaer fra 100 m til 2000 m – Anne 
Lausten Hansen, GEUS 

13.30 - 13.55 
Hvor god økonomi er der i differentieret regulering – Søren Kolind Hvid, Videnscentret for 
Landbrug og Brian H Jacobsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns 
Universitet 

13.55 - 14.10 Spørgsmål  

14.10 - 14.30 Kort pause - kaffe 

14.30 - 14.45 Opsummering af NiCA koncept og perspektiver - Jens Christian Refsgaard, GEUS 

14.45 - 15.05 På vej mod en landsdækkende nitratmodel – Anker Lajer Højberg, GEUS 

15.05 - 15.50 

Har vi behov for ekstra viden for at kunne implementere en differentieret regulering af 
landbrug overfor nitrat? 
Paneldiskussion med:  
     Thyge Nygaard, Danmarks Naturfredningsforening 
     Flemming Gertz, Videnscentret for Landbrug 
     Charlotte Kjærgaard, Aarhus Universitet 
     Anker Lajer Højberg, GEUS 

15.50 - 16.00 Afrunding 
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