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Problemstilling – vandets strømningsveje, differentieret regulering 
Opgørelser af nitratbalancen i Danmark viser, at ca. 2/3 af den nitrat, der udvaskes fra markernes rodzone, 
reduceres, dvs. omdannes til andre N-forbindelser, inden det når frem til fjorde og kystnære vande. Langt 
hovedparten af reduktionen sker i undergrunden, mens en del også fjernes i vandløb, vådområder og søer 
på vej mod havet. Reduktionen i undergrunden sker, når vand med opløst nitrat ved transporten mod 
vandløbene bevæger sig igennem jordlag, der geokemisk set er reducerede, hvilket indebærer at nitraten 
reduceres til luftformigt nitrogen (N2). Figur 1 viser en principskitse for vandets strømning og 
nitratreduktionen i et morænelersområde. Grænsen mellem den oxiderede og den reducerede zone 
(redoxgrænsen) varierer fra et par meters dybde til mere end 50 m under terræn. Beliggenheden af 
redoxgrænsen er vanskelig at fastlægge på grund af relativt få data. 

 

 

Figur 1 Principskitse for vandets strømningsveje, redoxgrænsen og nitratreduktion i et morænelersområde 

 

Nitratudvaskningen fra landbruget er gennem de sidste par årtier blevet halveret i forbindelse med 
Vandmiljøplanerne. Nitratudvaskningen skal imidlertid yderligere reduceres ganske betydeligt med 
implementeringen af det Europæiske Vandrammedirektiv gennem de danske Vandplaner. Den hidtidige 
danske regulering har været ens for alle områder uden skelen til, at de naturlige betingelser for 
nitratreduktion i undergrunden varierer betydeligt afhængig af de geologiske forhold. De generelle 
reguleringer rammer derfor også de dele af det danske landbrugsareal, hvor de ingen effekt får, fordi 
nitraten her alligevel bliver nedbrudt i jordlagene mellem rodzonen og vandløbene. En differentieret 
indsats med fokus på arealer med lille nedbrydningskapacitet vil derfor være langt mere 
omkostningseffektiv. Med den nuværende viden kan vi dog ikke med tilstrækkelig sikkerhed udpege, hvilke 
geografisk afgrænsede områder, der har en stor hhv. lille naturlig nedbrydningskapacitet. 
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Modellering af nitrat 

Rodzonemodeller – udvaskning fra landbrugsdrift 
Numeriske modeller har været benyttet i Danmark i mange år til simulering af udvaskning fra rodzonen. De 
to mest anvendte modeller hertil er N-LES (Simmelsgaard, 1988; Simmelsgaard et al., 2000) og DAISY 
(Hansen et al, 1990; Hansen et al., 1991; Abrahamsen and Hansen, 2001). N-LES er en empirisk, statistisk 
model, som beregner årlig nitratudvaskning afhængig af klima, jordtype, afgrøde, markbearbejdning, mv. 
DAISY er en fysisk baseret dynamisk model, der simulerer vand og nitratprocesser i rodzonen på timebasis. 
Begge modeller er særdeles veldokumenterede med deres respektive styrker og begrænsninger, og de har 
begge været anvendt rutinemæssigt i forbindelse med Vandmiljøplanerne. 

Koblede overfladevands-grundvandsmodeller på oplandsskala 
Den første modellering af nitrat på oplandsskala i Danmark skete under NPO projektet (Storm et al., 1990; 
Styczen and Storm, 1993), hvor nitratomsætningen i oplandene til Karup Å og Langvad Å blev modelleret 
ved at benytte output fra DAISY simuleringer som input til en oplandsmodel baseret på MIKE SHE (Abbott 
et al., 1986; Refsgaard and Storm, 1995). Siden er der blevet gennemført modelleringer med samme 
koncept for bl.a. oplandene til Ringkøbing Fjord (DHI, 2004), Nissum Fjord (Ringkøbing Amt, 2006) og 
Odense Fjord (Nielsen et al., 2004; Hansen et al., 2007, 2008, 2009; van der Keur et al., 2008). Det samme 
modelkoncept er endvidere anvendt ved modellering af fire LOOP oplande (Hansen et al., 2006; Alectia 
2009, 2010; Hansen, 2010). Modellerne for de store oplande (Karup, Ringkøbing, Odense) er typisk sket 
med et 500 m grid, mens de små LOOP oplande er modelleret med et 50 m grid. Oplandsmodellerne er 
typisk blevet kalibreret mod observationer for trykniveauer i grundvandet og vandføringer i vandløb, mens 
DAISY typisk er kalibreret mod høstudbytte for at sikre at nitratbalancen simuleres bedst muligt. 
Nitratreduktionen i grundvandszonen er simuleret ved at indlægge en redoxgrænse, som i nogle modeller 
er blevet fastlagt alene ud fra tolkning af boringsdata (farveskift) fra GEUS’ boringsdatabase Jupiter, mens 
den i andre tilfælde er justeret for at få nitrattransporten til at stemme mod observationer fra 
vandløbsstationer. I enkelte tilfælde er der også inkluderet nitratreduktion i form af en første ordens 
nedbrydning i zonen over redoxgrænsen. 

Erfaringerne fra de hidtidige modelleringer viser flere forhold: 

• Modellerne er i stand til at beskrive både vandføringer og nitratindhold for de vandløbsstationer, 
hvor de kalibreres. Det gælder både for store oplande på flere hundrede km2 og små LOOP oplande 
på 5-10 km2. 

• Det er ikke dokumenteret, at modellerne er i stand til at simulere vandføringer og nitrattransport 
for deloplande indenfor de kalibrerede oplande. Det blev fx testet i Odense Fjord studiet (Nielsen 
et al. 2004), hvor modellen blev kalibreret for et 486 km2 opland, men efterfølgende ikke var i stand 
til at simulere forskelle i reduktionsfaktor (nitrattransport i vandløbet divideret med udvaskning fra 
rodzonen i det tilhørende opland) mellem forskellige mindre deloplande, hvor der fandtes 
nitratmålinger, som ikke var anvendt til kalibrering. En sådan test svarer til at undersøge, hvor god 
modellen er til at simulere nitrattransport i umålte opland, som er det modellen i 
forvaltningssammenhæng skal anvendes til. 

• De gennemførte modelstudier i LOOP oplandene er specielt interessante med henblik på at vurdere 
modellernes evne til at simulere afstrømning og nitrattransport for små områder, fordi der her er 
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detaljerede data både for nitratbelastning på markniveau og for afstrømning i vandløb og drænrør. 
Modellerne er i alle studier blevet kalibreret mod den nedstrøms vandløbsstation med anvendelse 
af konstante hydrauliske parametre indenfor de enkelte geologiske enheder inden for hele 
oplandet. Resultaterne for simuleringer af små oplande, som fx drænvandsstationer, er 
efterfølgende blevet sammenlignet med observationer, som ikke er anvendt til kalibrering, hvilket 
er en stærk test af modellernes evne til at simulere forhold i ikke-målte oplande. For de to LOOP 
oplande, hvor der findes flere drænvandsstationer, viser resultaterne i alle tilfælde, at modellerne 
ikke er i stand til at give gode simuleringer af vand- og nitrattransport for de 2-5 ha små 
drænoplande (Alectia, 2009; Hansen, 2010). 

Vandets strømningsveje - partikelbaneberegninger 
Koblede overfladevands-grundvandsmodeller kan, med tilføjelse af partikelbanemoduler, benyttes til at 
simulere vandets strømningsveje. Herved følges vandets strømningsveje fra rodzonen til vandløbet og kan 
dermed benyttes til at estimere, hvorvidt nitraten transporteres under redoxgrænsen og reduceres. Figur 2 
viser et eksempel fra Odense Fjord modellen. Figuren viser en opdeling i tre typer af arealer: (i) områder 
hvorfra <33% af nitraten reduceres i undergrunden, (ii) områder hvor mellem 33% og 67% af nitraten 
reduceres, og (iii) områder hvor >67% af nitraten reduceres. De tre arealtyper svarer til, hvad man 
forvaltningsmæssigt kunne kalde (i) sårbare, (ii) mellem, og (iii) robuste i forhold til nitratbelastning fra 
landbrugsdrift. Figuren viser endvidere, hvor stor en del af vandet der, ifølge modellen, når frem til 
vandløbet via dræn. Drænvandet består dels af vand, der perkolerer ud af rodzonen og direkte, via det 
(frie) højtliggende grundvand(spejl) i morænen, ned i drænene og dels af vand, der siver ned gennem 
jordlagene i baglandet og presses op mod vandløbene i lavtliggende områder, hvor det så ”fanges” af dræn, 
inden det når frem til vandløbene. 

Der er lavet partikelbaneberegninger og produceret kort som Figur 2 i mange af de studier, der har 
benyttet koblede overfladevands-grundvandsmodeller. Problemet med sådanne kort, er at vi ikke kan 
dokumentere, at modellernes angivelse af sårbare og robuste områder er korrekte. Vi ved fra andre studier, 
at alternative, plausible geologiske tolkninger af det samme områder kan føre til vidt forskellige simulerede 
partikelbaner (Højberg and Refsgaard, 2005; Troldborg et al., 2007). Partikelbanemodeller er et meget 
stærkt værktøj til udpegning af sårbare og robuste områder. Usikkerheden indebærer dog, at hvis det ud 
fra én model kan udledes at eksempelvis 15% af et opland bidrager med 60% af nitratbelastningen til 
vandmiljøet, er de 60% en teoretisk øvre grænse, som ikke vil holde i virkeligheden. Hvis vi inddrager flere 
alternative, plausible geologiske tolkninger i analysen kan det eksempelvis ende med, at bidraget fra det 
15% areal udpeget af den ene model har et usikkerhedsbånd på måske fra 30% til 60%. Det 
usikkerhedsinterval kan indsnævres jo bedre geologiske data vi har. Dvs. vi ved at partikelbanemodeller 
baseret på kun én mulig tolkning af geologien er unøjagtig, men vi kan ikke på forhånd vide, hvor stor 
fejlmargenen i virkeligheden er. 
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Figur 2 Resultater fra partikelbaneberegninger for Odense Fjord oplandet. Figuren viser modellens opfattelse af både 
hvor stor en andel af vandet, der har været under redoxgrænsen, og dermed er nitratfrit, inden det når frem til 
vandløbene, og dels hvor stor en andel af vandet, der når vandløbet via dræn (Hansen et al., 2009). 

 

Et komplicerende aspekt er, at geologien udviser meget stor heterogenitet på lokal skala, som illustreret fra 
et feltforsøg med 10 boringer inden for et område på ca. 1 km2 (Figur 3). Figuren viser, at der er store 
variationer, både i jordlagenes sammensætning og i dybden til redoxgrænsen. Denne variation forekommer 
på en længdeskala, der er mindre end den ofte benyttede gridstørrelse på 500 m, og selv med et 50 m grid 
vil det i praksis være umuligt at beskrive hele heterogeniteten. 
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Figur 3 Geologi og redox-karakterisering af 10 boringer fra et lille område ved Søndersø på Fyn (Hansen et al., 2008). 

 

Overfladevandsmodeller på oplandsskala 
Udover det grundvandsbaserede DAISY/MIKE SHE modelkoncept er der i EU projektet EUROHARP 
gennemført oplandsmodellering med tre overfladevandsmodeller for Odense Å oplandet (Kronvang et al., 
2009). Endvidere er DMU i øjeblikket ved at opstille en SWAT model for Danmark, bl.a. med henblik på 
simulering af nitratudvaskning. Disse overfladevandsmodeller betragter alle grundvandsmagasinet som et 
stort badekar, hvor nitratreduktionen beregnes med en konstant reduktionsfaktor. Modellerne opererer 
ikke med et regulært grid som fx MIKE SHE, men opdeler et topografisk opland i såkaldte ”hydrological 
response units (HRU)” som er en aggregering af delområder med samme jordtype, vegetation, klimainput, 
mv. Rodzonebeskrivelsen på HRU niveau kan være en separat rodzonemodel som fx N-LES eller en 
indbygget rodzonemodel som fx i SWAT. Outputtet fra rodzonen i de forskellige HRUer adderes indenfor et 
opland, og den del der nedsiver til grundvandet, går alle i det samme grundvandsbadekar. 

Overfladevandsmodeller kan simulere lige så god vandføring og nitrattransport som de koblede 
overfladevands-grundvandsmodeller. Men da de ikke indeholder en beskrivelse af vandets strømningsveje i 
grundvandszonen, bruger de den samme reduktionsfaktor for alle områder indenfor et vandløbsopland 
(typisk flere hundrede km2) og kan derfor ikke skelne mellem arealer, hvorfra nedsivende nitrat reduceres i 
undergrunden, og arealer, hvor det ikke er tilfældet. 

Konklusioner - status i dag med hensyn til anvendelse af modeller til at udpege 
sårbare og robuste områder 
Når vi skal vurdere en models evne til et givet formål, er det nødvendigt, at den på forhånd er testet for 
sådanne typer anvendelser for at dokumentere, hvor pålidelig den er (Refsgaard et al., 2010). Modeller der 
kun testes på data, som også har været brugt i kalibrering, har ikke nødvendigvis nogen pålidelighed til 
andre typer simuleringer, fordi en model kan producere det rigtige svar af mange forskellige forkerte 
grunde. 
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Konklusionerne fra de mange års nitratmodelleringer i Danmark er: 

1. Hydrologiske modeller er i stand til at simulere vand og nitrattransport i vandløb for oplande, hvor 
de er blevet kalibreret. Dette er dokumenteret for oplande mellem 5 km2 og mere end 1000 km2. 
Set fra en forvaltningsmæssig synsvinkel er det dog ikke i sig interessant, fordi det for de store 
oplande med vand- og nitratdata vil være nemmere og mere nøjagtigt at benytte måledata direkte i 
stedet for modeller. 

2. Hydrologiske modeller har med det datagrundlag, vi har benyttet hidtil, generelt ikke vist sig i stand 
til at simulere vandføringer og nitrattransport for oplande der er mindre end dem, de er blevet 
kalibreret for. 

3. Partikelbanemodeller anvendt ovenpå koblede overfladevands-grundvandsmodeller er det mest 
velegnede værktøj til udpegning af sårbare og robuste områder. Med det nuværende datagrundlag 
om lokale geologiske forhold vil partikelbanemodeller dog have meget store 
prædiktionsusikkerheder. 

I NiCA projektet (www.nitrat.dk) har PhD studerende Anne Lausten Hansen arbejdet videre med den 
indledende modelopstilling rapporteret i Hansen (2010). Det videre arbejde har omfattet invers 
modellering (= automatisk modelkalibrering), hvor modellens hydrauliske parametre estimeres, så den 
giver bedst muligt overensstemmelse med observationsdata. Observationsdata er udnyttet i tre trin: 

• Kalibrering mod trykniveauobservationer. Der er 13 observationsboringer med tidsserier, der bl.a. 
viser fine årstidsfluktuationer. 

• Kalibrering mod trykniveauer + vandføringer fra to stationer med daglige vandføringsdata i 
vandløbet. 

• Kalibrering mod trykniveauer + vandføringsdata + daglige data for afstrømning i fem 2-5 ha store 
drænoplande. 

Resultaterne (Hansen, 2011) viser, at inddragelse af drænvandsdata forbedrer den generelle 
modelsimulering lidt, men at modellen ikke er i stand til at simulere forskelle i vandføringer mellem 
drænoplandene. Tilsvarende viser en analyse af observationer og simuleringer af trykniveaufluktuationer i 
de 13 boringer, at modellen ikke simulerer store henholdsvis små fluktuationer på de samme lokaliteter 
som observationerne. Hvis en model ikke kan simulere lokale trykniveauforhold præcist, vil den heller ikke 
simulere en korrekt afstrømning gennem dræn, der netop er aktive, når det lokale grundvandsspejl er 
højere end drændybden. Modellen vil derfor simulere en forkert opsplitning af rodzone perkolationen 
mellem horisontal strømning til dræn og vertikal strømning til de dybere grundvandsmagasiner med 
mulighed for nitratreduktion. 

Alt i alt viser analyserne, at en model der er opstillet med konstante hydrauliske parametre gennem et helt 
geologisk lag, dvs. en model baseret på en relativ homogen geologi, ikke er i stand til at simulere lokale 
strømningsforhold og derfor må antages heller ikke at være pålidelighed med hensyn til at forudsige, hvor 
stor en andel af den udvaskede nitrat, der bliver reduceret på vej fra rodzonen til vandløbet. Med baggrund 
heri, samt i andre tilsvarende studier, er det vores opfattelse, at den begrænsende faktor for en models 
evne til at forudsige strømningsforhold på lokal skala, herunder drænvandsafstrømning, er den rumlige 
skala indenfor hvilken, vi kan beskrive den geologiske heterogenitet. Dvs. at den rumlige opløsning af 
geologiske data sætter en absolut nedre grænse for den rumlige skala på hvilken en model teoretisk set har 

http://www.nitrat.dk/
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mulighed for at have en prædiktiv evne. Det er den grundlæggende hypotese, som vi tester i NiCA 
projektet. 

NiCA konceptet – fremtidsperspektiver 

Et strategisk forskningsprojekt 
NiCA projektet er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd med en bevilling på 14,5 millioner kr. for 
perioden 2010-2013. Projektet har 12 partnere: 

• De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) - koordinator 
• Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet 
• Geologisk Institut, Aarhus Universitet 
• Aarhus Geophysics Aps 
• Videncentret for Landbrug 
• Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet 
• Laval University, Quebec, Canada 
• Alectia A/S 
• Aarhus Kommune 
• Odder Kommune 
• SkyTEM 
• DHI 

Formål og koncept 
NiCA vil udvikle nye geofysiske metoder til at kortlægge lokale geologiske strukturer og variationer i 
geologien på meget lille skala og med fokus på de øverste 30 m af undergrunden. NiCA vil desuden udvikle 
metoder til avanceret hydrologisk modellering (modeller for hvordan vandet strømmer i jorden) í 
programmer som MIKE SHE, DAISY og HydroGeoSphere. Disse modeller viser, hvordan transport og 
nedbrydning af nitrat sker i undergrunden. NiCA vil også vurdere betydningen af datatæthed og geologisk 
heterogenitet for hvor godt, de hydrologiske modeller faktisk beskriver virkeligheden. 

Værktøjerne testes i to oplande: 

• Lillebæk (5 km2) på Sydøstfyn. Lillebæk oplandet er et såkaldt landovervågningsopland (LOOP), hvor 
der i mere end 20 år er indsamlet data fra vandløb, dræn og det øvre grundvand i det nationale 
overvågningsprogram NOVANA. 

• Norsminde (101 km2) ved Odder. Norsminde oplandet har tidligere været benyttet som 
studieområde i et EU LIFE projekt AGWAPLAN om nitratudvaskning. Området benyttes endvidere i 
et forskningsprojekt om konstruerede minivådområder (SupremeTech) samt et tilhørende 
demonstrationsprojekt under Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP).  

NiCA og GUDP projektet vil samarbejde tæt i Norsminde området med udveksling af data og modellering af 
drænvandsafstrømning. 
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I Norsminde oplandet vil de mulige økonomiske gevinster ved anvendelse af de udviklede metoder og en 
differentieret indsats blive undersøgt i et tæt samarbejde med landmænd, og der vil blive udarbejdet 
anbefalinger til en målrettet vandforvaltningsstrategi på oplandsskala.  

SkyTEM - nyudvikling 
Denne geofysiske metode er baseret på Transient Electromagnetic Method (TEM). I NiCA sker der en 
videreudvikling af det helikoptorbårne SkyTEM system, der bl.a. har været anvendt til grundvands-

kortlægning. Videreudviklingen giver en forbedret rumlig 
opløsning i de øverste 30 m af jordlagene. 

Systemet er færdigudviklet og blev testet på de to 
oplande i juni 2011. Data herfra er i øjeblikket under 
bearbejdning. Tæt på terræn forventer vi at kunne 
beskrive sand/lerlegemer med en rumlig opløsning på 
ned til 30-50 m horisontalt og et par m vertikalt, mens 
den rumlige opløsning bliver grovere med dybden.  

 

 

 

 

 

Figur 4 Det nye SkyTEM udstyr udviklet i NiCA. 

 

Geologisk og hydrologisk modellering 
NiCA vil opnå den bedst mulige tolkning af geologien ved at kombinere geofysiske data (SkyTEM) med 
boringsinformationer. Herudover vil usikkerhederne på den geologiske tolkning blive estimeret og benyttet 
som grundlag for beregninger med stokastiske geologiske metoder med henblik på at generere flere 
alternative realisationer af plausible geologier. For hver af disse geologiske modeller vil der bliver opstillet 
en numerisk strømningsmodel, og den andel af perkolationen fra rodzonen, der transporteres ned under 
redoxgrænsen inden det når vandløbet (nitrat reduktionsfaktor), vil blive beregnet med 
partikelbanemodeller. Ved at sammenligne reduktionsfaktorer for de forskellige geologiske modeller kan 
usikkerheden på modelprædiktionen som følge af ukendt geologisk heterogenitet estimeres. Denne 
metodik er illustreret i Figur 5. Vi forventer at nå frem til en sammenhæng mellem usikkerhed på 
forudsigelse og rumlig skala som vist nederst på figuren, dvs. at for små områder vil der være stor 
usikkerhed, mens der for store områder vil være mindre usikkerhed. Spørgsmålet om en models prædiktive 
evne bliver således koblet sammen med både den rumlige skala og den ønskede nøjagtighed (= acceptabel 
fejlmargen). 
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Figur 5 Overordnet koncept for geologisk og hydrologisk modellering og analyser af prædiktiv skala (RES) i NiCA. 

 

Eftersom datagrundlaget for vurdering af dybden til redoxgrænsen langt de fleste steder er mangelfuldt vil 
usikkerheden på redoxgrænsens beliggenhed blive medtaget i analyserne. Desuden vil NiCA forsøge at 
finde sammenhænge mellem geologien og redoxrænsen for herigennem at kunne reducere denne 
usikkerhedskilde. 

 

Today 
NiCA 
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NiCA perspektiver 
Hvis forventningen om, at den bedre geologiske detaljering, der kan opnås med SkyTEM, kan forbedre 
hydrologiske modellers evne til at forudsige strømningsforhold på lokal skala, giver det mulighed for, at vi 
kan identificere de arealer, hvor naturen selv sørger for nedbrydningen af nitraten i undergrunden, dvs. de 
robuste områder, hvor almindelig landbrugsdrift ikke vil medføre stor nitratbelastning til miljøet. 

De foreløbige vurderinger af de nye SkyTEM data er meget positive, men dataene er endnu ikke endeligt 
bearbejdede, og der er endnu ikke gennemført grundige test mod feltdata. Vi mangler endvidere at bruge 
dataene i hydrologiske modeller. Før vi har gennemført disse analyser, kan vi ikke sige på hvilken skala og 
med hvilken sikkerhed, vi vil kunne foretage udpegningen af sårbare og robuste områder. Den absolut 
nedre grænse vil være den rumlige opløsning af SkyTEM dataene, dvs. ca. en ha, Men eftersom geofysiske 
data er indirekte målinger og skal transformeres til elektriske ledningsevner, geologiske enheder og 
hydrauliske ledningsevner vil der uundgåeligt være ”støj”, der betyder, at vi formentlig ikke kommer ned i 
nærheden af en ha. På nuværende tidspunkt forventer vi, at konklusionen bliver et sted mellem 10 ha og 10 
km2, bl.a. afhængig af den ønskede nøjagtighed.  

NiCA vil beregne usikkerhederne for hvert enkelt beregningspunkt i partikelbanesimuleringer. Dvs. at vi vil 
kunne producere usikkerhedskort, som kan lægges ovenpå partikelbaneresultater med procent 
nitratreduktion i undergrunden (som figur 2). Sådanne resultater vil formentlig vise, at der er nogle 
områder, hvor partikelbaneberegningerne vil være rimeligt sikre, mens der vil være andre områder, hvor 
usikkerhederne er meget store. Dvs. at vi kan forvente, at det vil være muligt i nogle dele af et opland at 
udpege robuste og sårbare områder med tilstrækkelig sikkerhed, mens det måske ikke vil være muligt i 
andre dele af det samme opland. 

Under alle omstændigheder vil NiCA kunne give værdifuld information om den fejlmargen, der kan 
forventes ved at benytte koblede overfladevands-grundvandsmodeller og partikelbaneberegninger til 
udpegning af robuste og sårbare områder. 
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