
Opdatering af nationale 
kvælstofretentionskort

Seniorforsker, Anker L. Højberg

MST Odense, 15. november 2019



Indhold

• Nationale retentionskort

• N-transport og -retention

• Udvikling af N-retentionskort – oversigt

• Opdatering

• Leverancer

• Opsummering 



Nationale retentionskort
• Viser den procentuelle 

omsætning af kvælstof
• Mellem rodzone og 

overfladevand (GW)

• I overfladevandssystemet (SW)

• Fra rodzone til kyst 

• Seneste version
• 2015, udviklet af GEUS og AU 

(DCE og DCA)

• Anvendelse – prioritering af N-
virkemidler



Omsætning af kvælstof er 
bestemt af de samlede 
processer hele vejen fra 
jordoverfladen til endelige 
recipient
• Kan ikke måles direkte

Målinger af 
kvælstoftransport i 
vandløb

Kvælstoffets transportveje og omsætning



Kvælstofretention

Grundvand
Overfladevand

Reduktion/retention Udledning til recipienter
(observeret kvælstof-
transport i vandløb)

Input
• Udvaskning fra rodzone
• Andre kilder

= kvælstofretention 
= kvælstofreduktion
= kvælstofomsætning
= kvælstoffjernelse

Varierer afhængigt af 
lokale forhold



Den nationale kvælstofmodel

Bestemmelse af N-retention :

Kvælstof transport og omsætning fra rodzone til kyst 
beregnes med den nationale kvælstofmodel
• Indeholder beskrivelse af rumlig variationer
• Udvikles og kalibreres til målte N-transporter i 

vandløb

Baseret på resultaterne kan omsætningen 
(retentionen) i hhv. grundvand og overfladevand, samt 
den samlede omsætning opgøres

Opdatering af N-retentionskort betyder en opdatering 
af den nationale kvælstofmodel



N-retentionskort

• Udviklet ved kombination af observationer 
og modelberegninger

• Observationer benyttet til udvikling og 
kalibrering af nationale kvælstofmodel

• Model benyttet til 
• Underinddeling af observerede oplande
• Estimering af transport og reduktion i umålte

oplande
• Opdeling af reduktion i grundvand/overfladevand

• Middel retention bestemt for ID15 
oplande (topografiske oplande med en 
middelstørrelse på ca. 1500 ha.)

Målte vandløbsoplande, 2015

Nationale retentionskort, 2015 
(GEUS, AU)



N-udvaskning (nitrat)

Landbrug

• NLES, statistisk model for N-udvaskning
• Arealanvendelse, husdyr, 

kunstgødning, jordtyper, klima
• Kobling til nationale databaser om 

landbrugspraksis
Andre areal

• Type værdier

National kvælstofmodel - opbygning



Transport og reduktion i grundvand

Partikel tracking

• Nationale vandressource model (DK-model)
• Hydrologisk SW-GW model
• Rumlig beskrivelse af hydrogeologi
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Redox grænse

• Overgang mellem generelt oxiderede til generelt 
reducerede forhold i undergrunden

• Antaget at reduktion af nitrat sker alene under 
reducerede forhold

National kvælstofmodel - opbygning



Andre kilder til overfladevand

Nationale databaser

• Rensningsanlæg
• Industri
• Regnvandsbetinget overløb
• Spredt bebyggelse
Model

• Atmosfærisk deposition
• Organisk kvælstof

National kvælstofmodel - opbygning



Retention i overfladevand

Statistiske modeller og national 

moniteringsdata
• Vandløb
• Søer 
• Naturlige og reetablerede vådområder

Seitzinger et al. (2002)

National kvælstofmodel - opbygning



Kobling af modeller

• Envejs link af modeller
• Model pre- og postprocessing i GIS

National kvælstofmodel - opbygning

Model afvikles med månedslige tidsskridt



Opdatering af N-model/N-retentionskort
• Anvendelse af ny viden
• Anvendelse af opdateret datagrundlag
• N-model skal også kunne anvendes til vurdering af indsats overfor 

grundvand

Opdatering skal ligge klar i sommeren 2020 – vil indeholde
• Anvendelse af seneste/opdaterede versioner af de bagvedliggende 

modeller, sikre konsistens mellem modeller anvendt i planlægningen
• Anvendelse af seneste data
• N-retention bestemmes på ID15 skala

Opdatering – Fase I



Opdatering

Udvaskning
• Version 2015

• Kombination af NLES3 og NLES4

• Opdatering
• Anvendelse af NLES5

• Større og mere nutidigt datagrundlag
• Der er udført validering af modellen
• Der er udført en usikkerhedsanalyse af modelprediktioner

• Input data
• Bedst mulige rumlige opløsning (sogne � 2000, markblok � 2008, markniveau � 2018)
• Årlige NLES disaggregeres til månedsværdier



Opdatering

Grundvandstransport
• Opdateret DK-model (beskrivelse af strømningsveje)

• Hydrogeologi: indbygning af seneste modeller fra grundvandskortlægning 
(opdatering af Sjælland, ny model for Fyn, helt ny model for Jylland)

• Drænstrømning: Udvidet koncept for beskrivelse af drænstrømning baseret 
på erfaringer fra TReNDS

• Opdaterede tidsserier til 2018

• Ny kalibrering



Redox beskrivelse

Redox dybde - 100 m
Machine learning

Redox dybde - 1000 m
Ekspert tolkning

Meter under terræn

• Anvendelse af nyt 
nationalt kort over 
dybden til 
redoxgrænsen udviklet i 
TReNDS

• Opløsning 100 x 100 
m (eksisterende: 
1 x 1 km)

• Vurdering af 
usikkerhed på 
redoxgrænse



Opdatering

Overfladevand
• Reviderede/nye modeller

• Organisk N-model

• Naturlige vådområder (ikke medtaget tidligere)

• Mini-vådområder (ikke medtaget tidligere)

• Data
• Opdatering af data frem til 2018, inklusiv opdatering af kortgrundlag for søer 

og konstruerede vådområder



Observationsdata -
Vandføringsstationer

Opdatering

Oplandsarealer op til 1000 km2
Oplandsarealer 

Middel ~ 50-60 km2 - op til ca. 300 km2

• Version 2015
• 183 kalibrering
• 106 validering

• Opdatering
• Længere tidsserie 
• 200 nye (få måleår)

• Kvalitetstjek af 
observationsdata 
før anvendelse i 
kalibrering/bias 
korrektion

Ver. 2015

~ 50 % af landet
Med nye stationer

~ 65% af landet



Samlet opdatering

• Opdateret 
DK-model 

• Opdateret 
redox-kort

• Ny NLES 
model 
(version 5)

• Opdaterede og 
nye modeller for 
overfladevand

• Opdateret 
observations-
datasæt



Leverancer

Leverance/produkt Beskrivelse/delelement

N-udvaskning N-udvaskning fra rodzonen for perionde 1990-2017 som digitale kort og 
tidsserier med daglige værdier i DK-model grid

Kvælstofbelastning til kyst Opgørelse af den beregnet kvælstofbelastning til kysten opgjort på farvand 4 
oplande

Reduktionskort for 

grundvand

Nationalt digitalt kort der på polygonbasis viser variationen i
nitrat reduktionspotentialet i grundvandszonen indenfor

polygonet

Reduktionskort for 

overfladevand

Nationalt digitalt kort der på polygonbasis viser nitrat
reduktionspotentialet i overfladevandssystemet

Reduktionskort fra rodzone til 

kyst

Nationalt digitalt kort der på polygonbasis viser middel af den samlede 
reduktion fra polygonet (landarealet) til kysten

Usikkerhed på reduktionskort Nationalt digitalt kort der på polygonbasis angiver usikkerheden i de 
estimerede reduktionspotentialer fra rodzone til kyst

Opdateret kvælstofmodel En opdateret version af den nationale kvælstofmodel til beregning af N 
transport og omsætning baseret på de udviklede reduktionskort. Modellen 

er GIS-baseret og består af beregningsalgoritmer, men vil ikke være forsynet 

med brugervenlig interface

Ny metodik til vurdering af 

usikkerhed

Udvikling af metode til rumlig differentieret vurdering af usikkerheden på 
ID15 niveau

Sammenligning af N-

transport med DK-QNP

Kvælstoftilførslen til havet beregnet med hhv. den nationale kvælstofmodel 
og DK-QNP modellen, sammenlignes på 4. ordens kystafsnit

Dokumentation Dokumentation af leverancer udgivet som GEUS rapport



Opsummering 

Fase I opdatering (til sommeren 2020)

• Opdaterede N-retentionskort vil være baseret på en opdateret national 
kvælstofmodel hvori der indgår

• Nyeste versioner af de bagvedliggende modeller, sikre konsistens i anvendelse af 
modeller

• Et opdateret datagrundlag (større datagrundlag i tid og rum)

• N-retentionen opgøres på ID15 oplandsniveau

Fokuselementer for efterfølgende faser

• Inddragelse af viden fra forskningsprojekter

• Skala

• Mere fleksibel anvendelse


