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• Vandrammedirektivet/Grundvandsdirektiv
• Udstikker lovmæssige rammer for arbejdet

• ”Guidance documents”
• Fra Work Group Groundwater, DG - environment

• Grundvandsforekomst
• Udpeget på grundlag af DK modellen  

• Tilstand for grundvandsforekomster
• Kemisk og kvantitativ :God/ ringe / ukendt 

• Vandplaner, med tilhørende indsatser
• 6 års planer med indsatser ud over fx OSD

• Datagrundlag for arbejdet
• Fastlægges i dette projekt

Hvad er grundvandsforekomsternes tilstand for en 
størrelse?
Begreber man skal være fortrolig med:



Tilstanden er god selvom der er overskridelser, hvis

• Omfanget af påvirkningen ikke er for stort

• Øvrige betingelser for god tilstand er opfyldt

• Mulighed for at anvende grundvandsforekomsten ikke er 
væsentligt forringet.

Disse elementer udfoldes i Guidance Documents og i bilagene

Hvad siger GVD om tilstanden (artikel 4)?



”Til undersøgelse af om kravene til en god kemisk grundvandstilstand som omhandlet i 
artikel 4, stk. 2, litra c), nr. i) og iv) er opfyldt, foretager medlemsstaterne, hvor det er 
relevant og muligt, og på grundlag af passende aggregering af overvågnings-
resultaterne, eventuelt med udgangspunkt i skønnede koncentrationer baseret på en 
konceptuel model af grundvandsforekomsten eller gruppen af 
grundvandsforekomster, en vurdering af omfanget af den grundvandsforekomst, der 
har en årlig aritmetisk gennemsnitskoncentration af et forurenende stof, som ligger 
over grundvandskvalitetskravet eller en tærskelværdi.”

Grundvandsdirektivets BILAG III 
Vurdering af grundvandsforekomsternes KEMISKE 
TILSTAND



• Udvikle og fastlægge en ny metodik for vurdering af 
grundvandsforekomsternes kemiske tilstand fsva nitrat 

• Anvende metodik til nye vurderinger af grundvandsforekomsternes kemiske 
tilstand for nitrat.

• Metodikken skal desuden kunne anvendes ved de fornyede samlede 
vurderinger af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand i basisanalyse III 
(2019) 

• Grundlag for og metode til vurderingerne og dermed vurderingernes 
validitet og begrænsninger skal være velbeskrevne og tilgængelige for 
interessenterne

Miljøstyrelsens formål med projektet 
tekst fra PID-projektbeskrivelsen



Hvilke GVF skal metoden bruges på?
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Oversigt over bidrag til og aspekter af overvågningen af grundvand i Danmark, herunder omfang af bidrag til datagrundlaget for rapportering i forskellig sammenhæng. 
Antal punktkilder et skøn baseret på forespørgsler i flere regioner.
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To centrale begreber i direktiverne er

• Konceptuelle modeller

• Repræsentativitet

For at præcisere hvordan disse begreber er anvendt, er der i 
rapporten et kapitel for hvert begreb, hvor der redegøres for, 
hvordan begreberne er anvendt i metodeudviklingen.

Begreber uddybet i rapporten
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• Guidance 26 definerer det som:”a means of describing and optionally quantifying systems, 
processes and their interactions”. 

• Herudover præciseres det, at:

• “A hydrological conceptual model describes and quantifies the relevant geological 
characteristics, flow conditions, hydrochemical and hydrobiological processes, anthropogenic 
activities and their interactions”

• “Conceptual models can be developed to different degrees of complexity, from simple 
qualitative descriptions of the geology to complex combinations of qualitative and quantitative 
descriptions of the hydrogeological processes and the impacts”

• “The degree of detail is based on the given problems and questions”

• “A conceptual model is the basis for reliable decisions in groundwater risk assessment and 
management”

”Konceptuel model” bruges for en opsummering og sammenstilling af den 
eksisterende viden om såvel de fysiske-kemiske karakteristika af 
undergrunden som overfladeanvendelsen i det konkrete område. 

Den konceptuelle model beskriver med ord og med støtte i temakort den 
samlede, rumlige forståelse af det konkrete område, og danner således 
grundlaget for de samlede vurderinger af grundvandsforekomstens tilstand, 
hvad angår nitrat.”

Hvad forstår vi ved en konceptuel model?



En bred vifte af datatyper inddrages, i alt 27 faglige temaer.
• Geokemiske data

• Geologiske data

• Geofysiske data

• Hydrologiske data

• Antropogene data.

Det eksisterende datagrundlag er inhomogent og varierer (forskellig repræsentativitet mht.)

• Datatæthed

• Datamængder  

• Datatyper

• Datakvalitet

Metodeudviklingen bygger i udstrakt grad på metoder, begreber og 
erfaringer fra den gebyrfinansierede grundvandskortlægning (GKO). Der er 
derfor i stort omfang henvist til de geovejledninger, der knytter sig til 
Grundvandskortlægningen. 

Den metodiske tilgang



• Opdatering bør ske

• når nye data kommer til

• når en konceptuel model testes

• når der skal arbejdes med andre stoffer end nitrat

En konceptuel model skal være dynamisk 



Begrebet er ikke defineret i direktiverne (VRD-GVD), men anvendes på samme måde i begge direktiver.

Repræsentativiteten knyttes til design af overvågningsprogrammet.

• VRD bilag 2.4.3 ”Udvælgelsen af overvågningssteder skal desuden afspejle en vurdering af, 
hvor repræsentative overvågningsdata fra det pågældende sted er for kvaliteten af den eller 
de pågældende grundvandsforekomster

• GVD artikel 4.3 overvågningssteder der giver ”et sammenhængende og omfattende overblik 
over grundvandets kemiske tilstand og giver repræsentative overvågningsdata”,

Begrebet repræsentativitet kan kun håndters med konceptuelle modeller

Begrebet repræsentativitet i Direktiverne



Repræsentativitet er et statistisk begreb, som beskriver en større eller mindre stikprøves afspejling 
af hele populationen, eller det der i prøvetagningsteorien kaldes ”LOTTEN”

Eksempel:

• Vandprøver: Stikprøver af grundvandet i GVF og den tilhørende koncentrationsfordeling

• Lagbeskrivelser: Stikprøver af den samlede geologiske variation i alle de aflejringstyper der findes 
i GVF. 

Nødvendigt i forvejen at vurdere, hvilke aspekter af den samlede kompleksitet man 
ønsker viden om: 

• alt grundvand, 

• det nitratholdige grundvand, 

• surt grundvand 

eller som her 

• omfanget af grundvandet i en grundvandsforekomst med koncentrationer over 50 mg/l nitrat.

Hvad betyder repræsentativitet?



For tilstandsvurdering mht. nitrat er der især være fokus på: 

• Repræsentativitet ift. hvor stor en del af det samlede grundvand i en GVF, der er 
nitratholdigt: Det skal ud fra geologien mm skønnes, hvor meget af 
grundvandsforekomsten, der potentielt er nitratholdig, dvs. ligger over redoxfronten

• Repræsentativitet ift. nitratkoncentrationerne i den nitratholdige del af grundvandet, 
med henblik på at kunne vurdere, hvor stor en andel af det nitratholdige grundvand 
(grundvand over redoxfronten), der overskrider 50 mg/l

• Repræsentativitet ift. arealanvendelsen: er der store områder med naturområder eller er 
hele området opdyrket og hvordan er arealerne placeret ift. de målte 
nitratkoncentrationer.

Håndtering af repræsentativitet ved 
tilstandsvurderingen



Nitrat temaer
N1-N6

Antropogene temaer
A1-A2

Geologiske/geofysiske temaer
G1-G9

Hydrologiske temaer
H1-H10

Trin1. Faglige temaer

Trin2. Samlet vurdering af GVF
1. Konceptuel model
2. Data til rådighed
3. Oxidationsforhold i GVF

Trin3. Opsummering
1. Tilstandsvurdering af GVF
2. Datarepræsentativitet
3. Sikkerhed af vurdering

Trin4. Vægtnings indeks (trafiklys) 

Metode



Trin 1: faglige temaer



Trin 2: 
Samlet vurdering af grundvandsforekomst



Trin 3: Opsummering 



Trin 4: Vægtningsindeks (trafiklys) 



Valg af test GVF til afprøvning af 
metode, eksisterende GVF



Kriterier
Valg af test-Grundvandsforekomst

• Både type D (mindst en overskridelse) og E ( >20 % ox) skal indgå

• Forskellig geologi i DK-modellen: kvartært sand (KS1-3), prækvartært sand 
(ps1) og kalk (dk1)

• Både terrænnære som dybere grundvandsforekomster

• Både et enkelt større sammenhængende grundvandsmagasin og mange små 
(fragmenterede) grundvandsmagasiner, der samlet udpeget som én GVF

• Både grundvandsforekomster med få og mange indtag med analyser af nitrat

• Både grundvandsforekomster med stor geografisk spredning af indtag og 
GVF med store områder uden indtag

• Både GVF med lille (1%) og større (>20%) oxidations volumen

• Både DK-model geologi med mindre god overensstemmelse med nyere 
geologiske modeller, og bedre overensstemmelse med nyere 
kortlægningsmodeller

• Både grundvandsforekomster med mange og få geofysiske data



5 GVF valgt til test af metode

• Nordfyn (GVF 156): kvartært sand (KS1-3)

• Herning (GVF 194): kvartært sand (KS1-2)

• Ribe (GVF 243): prækvartært sand (ps1)

• Djursland (GVF 131): kalk (dk1) 

• Roskilde Fjord/Nordsjælland (GVF 261): kvartært sand (KS 1)



Eksempler på faglige temaer
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• Boredata (GEUS; Jupiterdatabasen)

• Eksisterende geologiske modeller (GEUS; 
Modeldatabasen)

• Eksisterende geologisk viden (fra modelrapporter, artikler, 
afhandlinger mv.)

• Geomorfologiske kort (GEUS, Per Smed)

• Jordartskort (GEUS)

• Kort over begravede dalstrukturer (GEUS)

• Terræn (Kortforsyningen)

Geologiske data og geologisk viden



Temaet viser: 

• profilsnit gennem GVF, konstrueret i 
GeoScene 3D:
• Hydrostratigrafiske modeller (fra 

grundvandskortlægningen),    

• 3D resistivitetsgrid

• GVF udbredelse 

• nitratmålinger i og uden for GVF

• redoxvandtype i og uden for GVF

• redoxfront

Tema G9: Geol. og geofysiske profiler i dæklag og GVF med

nitrat og vandtype redoxfront



N1 Fordelingskurver

N1, Fordeling af nitratkoncentrationerne i GVF 1_456_131, Djursland. 
Til venstre data 2011-2015, for nitrat > 1 mg/l, til højre støttetema fra Vandplan 2, data fra 2007-2013.

Nitrat vandtype A og B Nitrat alle indtag

Formål: Finde andel grundvand > 50 mg/l nitrat
- Volumenandel med nitrat vurderes & Hvis nitrat: Andel vandtype A og B > 50mg/l 



N2  Vandtype for indtagsdybde

Formål: Hvor optræder de forskellige vandtyper mht. dybde
Støtte til vurdering af  Volumenandel med nitrat

N2, Fordeling af dybde og indtagslængde for indtag  i GVF 1_456_131, Djursland. 
Grupperet efter redoxvandtyper



N3  Nitratmålinger i x,y

Formål: Geografisk fordeling af nitrat i GVF
Skal bl.a. vise noget om geografisk repræsentativitet

N3 Kort over nitrat i GVF 1_456_131, data fra 2011-2016 (er lavet i forskellige layout)



N6  Redoxfrontskortet

Formål: Præsentere det nitratfrontkort, der er brugt til at filtrere data og
Hjælp til at estimere volumen af GVF der indeholder nitrat.

N6 Kort over dybden til den øverste redoxfront og nitrat (grøn ≤50 mg/l – rød >50 mg/l) indholdet i indtag i GVF 
1_456_131, nitratdata fra 2011-2016.


