
Klimanormalisering af kvælstofafstrømningen 
 

Baggrund 
MST ønsker en nærmere vurdering af elementer, der kan indgå i ”klimanormaliseringen” af kvælstof 

afstrømningen til havet. Den nuværende normalisering inddrager kun vandafstrømningen. Der ønskes en 

vurdering af om andre klimaparametre kunne indgå i normaliseringen. Der ønskes desuden en vurdering af, 

om afstrømningen kan anvendes på et mere detaljeret tidsligt niveau. 

 

Ny analyse af parametre, der kan indgå af klimanormalisering af kvælstofafstrømningen 
Aarhus Universitet/DCE vil gennemføre en analyse af følgende klimaparametres anvendelse i 

klimanormalisering af kvælstof afstrømningen. 

 

 Vandafstrømning 

 Nedbør 

 Temperatur 

 

 Vandafstrømningen anvendes i den nuværende klimanormalisering på nationalt niveau og på årligt 

niveau. Vandafstrømningen anvendes da den aktuelle kvælstofafstrømning i højgrad afhænger af den 

aktuelle vandafstrømning. Derfor er denne afstrømningsnormalisering meningsfuld.  

 

 Nedbøren er en drivende faktor i udvaskningen af kvælstof fra jorden til grundvand og dræn og 

derfra til vandløbene. Derfor analyseres det, om nedbøren kan anvendes i forbindelse med 

klimanormalisering af kvælstofafstrømningen. 

 

 Temperaturen er en af de drivende faktorer for omsætningen af organisk materiale i jorden som 

frigiver kvælstof. Derfor analyseres effekten af temperatur for kvælstofafstrømningen. 

 

Aarhus Universitet/DCE vil analysere ovenstående parametres anvendelse til klimanormalisering af 

kvælstofafstrømningen. Analysen vil ske på et regionalt geografisk niveau af kystoplande og på månedsligt til 

årligt niveau. Således vil der blive undersøgt, om klimanormalisering af kvælstofafstrømningen kan foretages 

forskelligt i de enkelte måneder (eller anden neddeling af året) og i forskellige regioner af Danmark. Det vil 

desuden blive analyseret om vejret eller afstrømningen i en foregående periode (fx måned), kan anvendes i 

normaliseringen. Resultatet leveres som en samlet årlig klimanormalisering. 

 

Klimanormalisering har hidtil været foretaget for hele overvågningsperioden, 1990 og frem. Da 

klimanormalisering sker i forhold til afstrømningen, introduceres der ingen konceptuel BIAS herved. Det vil 

blive overvejet, om det er fordelagtigt kun at normalisere på den senere del af perioden siden 1990.  

 

Det vil endvidere blive overvejet, om der skal anvendes en konstant afstrømning til klimanormalisering (fx 

330 mm), i modsætning til den nuværende normalisering, som anvender en gennemsnitlig afstrømning siden 

1990, der ændres med hvert nytilkommet opgørelses-år. Anvendelsen af det nu-anvendte ”ekspanderende 

gennemsnit” og et eventuelt ”løbende gennemsnit” gør, at de klimanormaliserede værdier ikke er helt ens fra 

opgørelse til opgørelse, da gennemsnittet ændres for hvert opgørelses år. 

 

Leverancer 
Der leveres en teknisk rapport på dansk med afrapportering fra projektet og dokumentation af en ny 

klimanormaliseringsmetode, der kan implementeres i forbindelse med dette års opgørelse af udledninger. 

 


