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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 nitratreduktionen sker i undergrunden, mens en del også fjernes i vandløb, vådområder og 
søer på vej mod havet. Reduktionen i undergrunden forekommer, når vand med opløst nitrat ved 
transporten mod vandløbene bevæger sig igennem jordlag, der geokemisk har en reducerende kapacitet, 
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 ofte vanskelig at fastlægge på grund af relativt få data. 

 

 

Figur 1 Principskitse for vandets strømningsveje, redoxgrænsen og nitratreduktion i et morænelersområde 
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Nitratudvaskningen fra landbrugsarealer er gennem de sidste årtier blevet halveret i forbindelse med 
Vandmiljøplanerne. Nitratudvaskningen skal imidlertid yderligere reduceres ganske betydeligt med 
implementeringen af det Europæiske Vandrammedirektiv, og dette skal ske gennem de danske Vandplaner. 
Den hidtidige danske regulering har været ens for alle arealer uden skelen til, at de naturlige betingelser for 
nitratreduktion i undergrunden varierer betydeligt afhængig af de lokale 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 omkostnings-
effektiv.  

Identifikation af geografiske områder med stor hhv. lille naturlig nedbrydningskapacitet kan i princippet 
gennemføres ved hjælp af hydrologiske modeller kombineret med partikelbane beregninger, hvor vandets 
strømningsveje beregnes for alle punkter i oplandet, og hvor det således beregnes, hvor mange af 
vandpartiklerne der strømmer ned under redoxgrænsen på vejen fra rodzone til vandløb. Et væsentligt 
problem er dog, at partikelbaneberegninger kan være temmelig usikre (Refsgaard, 2011). Et andet 
fundamentalt problem er, at vi ikke har data til direkte at validere modelberegninger og partikelbaner 
imod. Selv detaljerede datasæt for nitrat i vandløb fortæller ikke, hvor i oplandet vandet og nitraten i 
virkeligheden kommer fra. 

Grundvandsdateringer med forskellige miljøtracere og transportsimuleringer af disse, er her det bedste 
alternativ og vil i mange situationer kunne anvendes til formålet. Herudover vil de give yderligere indblik i 
både de hydrauliske og geokemiske forhold i det undersøgte opland samt om fysiske og kemiske processer 
under infiltrationen ved vandspejlet. 

Formål med denne note 
Formålet med denne note er at beskrive ideer til, hvordan vi kan få forbedret viden om vandets strøm-
ningsveje i undergrunden fra rodzone til vandløb.  

Hovedideen består af etablering af et eller flere eksperimentelle områder, hvor der gennemføres 
specialiserede feltmålinger og modelberegninger. Vi forventer, at resultatet af sådanne undersøgelser vil 
kunne fortælle, hvor nøjagtig hydrologiske modeller og partikelbaneberegninger er til at forudsige vandets 
strømningsveje indenfor længdeskaler mellem 50 m og 1000 m. 

Nærværende note er begrænset til beskrivelse af ideer og koncepter, mens en detaljeret plan for 
feltarbejdet og analyserne må afvente en egentlig projektbeskrivelse med konkrete lokaliteter, budgetter 
mv. 

Feltstudier 
For at skaffe information om vandets strømningsveje vil vi benytte flere forskellige kemiske data 
(fingeraftryk), som kan fortælle noget om hvor vandet har bevæget sig, hvor længe det har været undervejs 
samt hvilke geokemiske processer, der er foregået. 
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Studierne bør foregå i nogle udvalgte forsøgsområder repræsenterende forskellige hydrogeologiske typiske 
betingelser. De enkelte forsøgsområder vil bestå et område fra et vandskel til et vandløb, fx en 
bakkeskråning som skematisk illustreret på Figur 1. Det vil have en udstrækning på måske af 
størrelsesorden 1 -2 km vinkelret på vandløbet og være nogle hundrede meter bredt. Her vil vi etablere en 
række boringer med filtersætninger i forskellige dybder. Desuden vil vi kortlægge og lave målinger i 
drænrør og evt. grøfter samt i selve vandløbet. 

Vi foreslår bl.a. følgende typer af observationer: 

Kemiske fingeraftryk: 

Generel grundvandskemi til bestemmelse af kemiske reaktioner og dokumentation af analysekvalitet ved 
hjælp af ionbalancer er vigtig – herunder: 

• K+ og Cl-. -. Kalium og klorid, samt andre uorganiske parametre, er almindeligvis forhøjede i 
grundvands under landbrugsjord, og kan fortælle om vandet er infiltreret under en mark, der er 
gødet. 

• SO4
—og HCO3 Sulfat og bikarbonat kan fortælle om der er foregået nitratreduktion ved henholdsvis 

oxidation af pyrit og organisk materiale. 
• Forholdet mellem opløst N2 og Ar i grundvand. Da begge gasser findes naturligt i atmosfæren, 

opløses disse i infiltrerende grundvand, og det "naturlige" opløst N2/Ar forhold vil være svagt 
temperaturafhængig. Hvis der forekommer tilførsel af N2 som følge af nitratreduktion, vil N2/Ar 
forholdet blive ændret, og den tilførte N2 burde kunne kvantificeres. Disse bestemmelser af 
nitratreduktion kan sammenlignes med uafhængige bestemmelse, da reduktionen vil ske enten ved 
oxidation af pyrit (produktion af sulfat og opløsning af kalk), eller ved oxidation af organisk 
materiale (produktion af TIC, alkalinitet, etc.). 

• N2O som indikator for igangværende nitratreduktion. 
• O2 som indikator for hvorvidt nitratreduktion overhovedet kan foregå. 
• Ædelgasser (He, Ne, Ar, Kr, Xe). Estimerer infiltrationstemperatur og mængden af ”excess air” i en 

vandprøve, der ikke hidrører fra denitrifikation (særlig kritisk ved datering af grundvand der er 
yngre end 5 år) 

• 18O og 2H. Ilt – og brint-isotoper kan fortælle noget om hvor overfladenær transporten har været. 
Infiltrerende vand har ofte et årstidssignal, som i nogle situationer kan spores. 

Landbrugs fingeraftryk: 

Der er måske muligheder for at kunne henføre nitratudvaskningen til en specifik mark, i et 
morænelandskab med hældninger ned mod en ådal, ved at vælge marker med forskellige afgrøder, der så 
skulle have forskellige "fingeraftryk på vandet", som fx: 

• Stabile isotoper (δ15N og δ18O) er forskellige for forskellige typer gødning (kunstgødning og gylle) og 
kan derfor hjælpe med at spore fra hvilken mark en vandprøve stammer. 

• Marker med forskellige afgrøder kan have forskellig opdeling af evapotranspiration i transpiration 
og jordfordampning, hvilket kan give forskellige fingeraftryk på forholdet mellem stabile isotoper. 

• Tilsætning af N15 mærket nitrat for at kunne måle omsætningen præcist nok. 
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Vi har dog ikke megen erfaring med brug af isotoper på disse områder, så vi er usikre på, hvor langt disse 
teknikker kan give supplerende data til vurdering af nitratreduktionen. 

Aldersdateringer: 

• Såkaldte miljøtracere, som har stigende eller faldende koncentrationer i nedbøren, eller radioaktive 
isotoper med kendt naturlig baggrund, benyttes ofte til aldersdateringer af grundvand. De hyppigst 
anvendte miljøtracere til datering af ungt grundvand (~1- 50 år) er tritium-helium (3H/3He), og CFC 
gasser. I det her tilfælde, hvor vandet vil være relativt ungt (få år) er 3H/3He metoden den mest 
oplagte metode. Koncentrationen af CFC-gasser i atmosfæren har været konstant eller aftagende 
gennem nogle år, og de nedbrydes desuden under redoxgrænsen, så de er ikke hensigtsmæssige i 
dette tilfælde. En ny metode (SF6 datering) testes i øjeblikket af GEUS på VAP-markerne i St. 
Jyndevad og Tylstrup i samarbejde med fire laboratorier i USA og Tyskland, men det er endnu 
uklart, om denne metode er anvendelig under danske forhold – foreløbige undersøgelser viser, at 
der tilsyneladende kan være hyppig kontamination med denne industrigas i Danmark.  

Tracerforsøg: 

• Den mest direkte metode til at kortlægge vandets strømningsveje er at tilføre en tracer på nogle 
marker og følge tracerens strømning. Det kræver imidlertid, at projektet har en varighed, så man 
kan forvente et gennembrud af denne tracer, og metoden er, så vidt vi ved, endnu ikke afprøvet i 
den ønskede skala. 

Modelanalyser af data fra feltstudier 
Ovenstående kemiske data vil givetvis ikke alle give afgørende information. Det vil afhænge af lokale 
hydrogeologiske, geokemiske og landbrugsmæssige forhold. Derudover er alle de foreslåede data, med 
undtagelse af tracerforsøg, indirekte metoder. Derfor er det vigtigt at benytte mange forskelligartede data 
(fingeraftryk) til analysen. 

Dataene vil blive analyseret grundigt ved hjælp af modelstudier. Der vil blive opstillet dynamiske, koblede 
overfaldevands-grundvandsmodeller med en detaljeret rumlig opløsning (10 – 50 m grid). Der vil blive 
foretaget både strømnings-, stoftransport- og geokemiske beregninger suppleret med 
partikelbaneberegninger. Vi forventer, at en kombination af data og modelanalyser vil kunne give et godt 
billede af strømningsvejene i undergrunden, samt af hvor der forekommer nitratreduktion i undergrunden. 

Når den bedst mulige vurdering af ”hvor vandet kommer fra” er opnået, kan der gennemføres analyser af 
hvor meget supplerende geologiske og geofysiske data kan forbedre en hydrologisk model. Det kan gøres 
ved at lave partikelbanesimuleringer baseret på en koblet overfladevands-grundvandsmodel, som er 
kalibreret mod forskellige data situationer, som fx: 

• Lav: Data tilgængelighed svarende til det der i dag typisk findes uden for de såkaldte OSD områder 
(Områder med Særlige Drikkevandsinteresser). 

• Mellem: Data tilgængelighed svarende til det der i dag findes i OSD områder, hvor der er 
gennemført grundvandskortlægning. 
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• Høj: Data tilgængelighed svarende til ekstra gode/detaljerede data som der fx er opnået i NiCA med 
den nyudviklede SkyTEM fladedækkende geofysik mv. 
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