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Opdatering af nationalt N-retentionskort 
 

Baggrund 
Som grundlag for udarbejdelse af vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-2021, udviklede GEUS 

og Aarhus Universitet (Nationalt Center for Miljø og Energi samt Nationalt Center for Jordbrug og Fødevare) 

en national kvælstofmodel (Højberg et al., 2015). Modellen beskriver transport samt omsætning af kvælstof 

fra landoverfladen til grundvandsmagasiner/-forekomster samt marine områder. Baseret på 

modelberegningerne, blev der etableret nationale kort over den procentuelle omsætning og 

tilbageholdelse af kvælstof, ofte refereret til som kvælstofretentionskort eller N-retentionskort. 

Kvælstofretentionen blev opgjort for topografiske oplande med en middel størrelse på ca. 1500 ha (ID15 

oplande) og beregnet for hhv. grundvand, overfladevand samt den samlede retention mellem mark og 

kysten. De nationale N-retentionskort har efterfølgende været anvendt til vurdering af behov for 

virkemiddelsindsats i oplande til marine områder samt prioritering af deres placering.  

Den nationale kvælstofmodel er udviklet ved kobling af eksisterende og nationalt dækkende 

modelsystemer beskrivende kvælstofudvaskning fra dyrkede arealer samt transport og omsætning i 

grundvand og overfladevand. Siden udviklingen af den nationale kvælstofmodel i 2015, er der foretaget en 

opdatering af flere af de tilgrundliggende modelsystemer. Endvidere er har transport og omsætning af 

kvælstof været i fokus i flere nationale forskningsprojekter siden 2015, hvorigennem der er opnået ny 

viden. 

Som grundlag for vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027) ønsker Ministeriet for Miljø og 

Fødevare (MFVM) en opdatering af kvælstofmodel samt N-retentionskortene. Opdateringen ønskes 

faseopdelt. Fase I indeholder en opdatering af kvælstofmodellen baseret på elementer, der på nuværende 

tidspunkt ligger klart til at indarbejde, dvs. opdatering/videreudvikling af de tilgrundliggende 

modelsystemer samt anvendelse af nye data. I den/de efterfølgende faser ønskes en opdatering af 

kvælstofmodellen med henblik på indarbejdelse af viden genereret i de nationale forskningsprojekter, der 

p.t. ikke er udviklet til et stadie, hvor de umiddelbart kan udnyttes i den nationale model, ligesom der er 

behov for udvikling af en mere fleksibel og løbende anvendelse samt opdatering af modellen. Nærværende 

beskrivelse omhandler alene fase I. 

Den nationale kvælstofmodel  
Den nationale kvælstofmodel er opbygget på basis af tre eksisterende modelsystemer: 

1. NLES, der er en statistisk/empirisk baseret model til beregning af årlig N-udvaskningen for 

rodzonen for dyrkede arealer 

2. DK-model, der er den nationale vandressource model, som beskriver vandstrømningerne i 

grundvandszonen 

3. Overfladevandsmodeller, der er statistiske modeller til beregning af kvælstofretentionen 

De tre modelsystemer er koblet ved en en-vejs kobling, dvs. resultater fra én model giver input til den 

næste model. Med NLES beregnes således den samlede udvaskning fra rodzonen, som suppleres med 

typetal for udvaskning fra ikke dyrkede arealer. I grundvandszonen er der generelt ilt tilstede i de øvre dele 

(oxiderende forhold), mens ilten forsvinder i de dybereliggende lag (reducerende forhold). Kvælstof 

omsættes under reducerende forhold og i modellen er det antaget, at denne omsætning sker momentant 

og resulterer i en fuldstændig omsætning (fjernelse). Grænsen mellem de oxiderende og reducerende 
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forhold benævnes redoxgrænsen. Transporten af kvælstof i grundvandszonen beregnes med DK-modellen 

vha. partikelbanesimulering. Denne metode giver mulighed for at beskrive vandets, og dermed 

kvælstoffets, transportvej gennem undergrunden fra rodzonen til overfladevandet og registrere, om 

kvælstoffet når under redoxgrænsen under transport og derved fjernes. I overfladevandet sker der en 

ekstra tilførsel af kvælstof fra punktkilder, atmosfærisk deposition og tilførsel af organiske 

kvælstofforbindelser, samt en retention af kvælstof ved sedimentering eller omsætning ved denitrifikation. 

Retentionen i overfladevandet beregnes med statistiske modeller for hhv. vandløb, søer samt naturlige og 

reetablerede vådområder. 

Koblingen af de enkelte delmodeller sker på deloplandsniveau, der således udgør beregningsenhederne i 

den samlede kvælstofmodel. Deloplandsskalaen er topografiske oplande med et middel areal på ca. 1500 

ha (ID15 oplande), hvilket også er den mindste skala, hvorfra vi har gode observationsdata for 

kvælstoftransporten i vandløb fra dyrkede oplande. Modellen er udviklet og kalibreret på basis af 

observationer af kvælstoftransport i vandløb. For en yderligere detaljer omkring den nationale 

kvælstofmodel henvises til Højberg et al. (2015). 

Sammenhængene mellem delmodellerne er vist i Figur 1. 

 

  

Figur 1. Illustration af sammenhæng mellem de tre modelsystemer, der indgår i den samlede nationale 

kvælstofmodel. 

 

Retentionskortene 
De nationale retentionskort, der udvikles på basis af den nationale kvælstofmodel, angiver hvor stor den 

procentuelle reduktion a kvælstof er mellem rodzonen og de marine områder, opgjort for hhv. grundvand, 

overflade vand samt den samlede transport. Dvs., retentionskortene angiver den procentuelle omsætning 

af det kvælstof der forlader rodzonen, men indeholder ikke en beskrivelse af omsætningen/ 

tilbageholdelsen i rodzonen. Skal man derfor vurdere den samlede effekt af eksempelvist en efterafgrøde, 

skal der først tilvejebringes estimat for hvor meget efterafgrøden reducerer kvælstoftransporten ud af 
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rodzonen, f.eks. ved anvendelse af NLES, hvorefter retentionskortene kan anvendes til at estimere den 

efterfølgende reduktion. 

Opdatering af kvælstofmodel 
Den nationale kvælstofmodel opdateres mht. anvendelse af de nyeste model versioner af de 

tilgrundliggende modelsystemer, samt en opdatering i tid, så der gennemføres beregning fra 1990 – 2018. 

Med de opdaterede modelsystemer gennemføres der en ny kalibrering af NNM til de seneste observationer 

af kvælstofbelastning i vandløb. 

Leverancer 
Ved anvendelse af den opdaterede kvælstofmodel etableres følgende leverancer 

Leverance/produkt Beskrivelse/delelement Ansvarlig 

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

DCA 

Kvælstofbelastning til 
kyst 

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

DCE + GEUS 

Reduktionskort for 
grundvand 

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

GEUS 

Reduktionskort for 
overfladevand 

Nationalt digitalt kort der på polygonbasis viser nitrat 
reduktionspotentialet i overfladevandssystemet 

DCE 

Reduktionskort fra 
rodzone til kyst 

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

GEUS + DCE 

Usikkerhed på 
reduktionskort 

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

GEUS + DCE 

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 

GEUS + DCE 

Ny metodik til vurdering 
af usikkerhed 

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

GEUS + DCE 

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 

DCE + GEUS 

Dokumentation Dokumentation af leverancer udgivet som GEUS rapport GEUS + DCE + 
DCA 
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Teknisk beskrivelse af opgaveindhold 

Udvaskning  
Udvaskningen af kvælstof i form af nitrat fra rodzonen beskrives med NLES5. Modellen er udviklet på basis 

af samhørende værdier for en række forklarende variable samt kvælstofudbringning og -målinger i 

rodzonen (ca. 1 m under terræn) fra forsøgsmarker ved AU og moniteringsmarker i LOOP. Da modellen 

beskriver relationen mellem den anvendte N mængde og koncentrationen målt 1 m under terræn, indgår 

der i modellen således implicit en beskrivelse af N-omsætningen mellem markoverflade og 1 m dybde. 

Specifikt vil NLES beregninger resultere i en forskellig effekt af eksempelvis en efterafgrøde, afhængig af de 

aktuelle jordbunds- og klimatiske forhold. 

De forklarende variable der indgår i udviklingen af NLES5 er: Aktuel arealanvendelse herunder 

afgrødedække i vækstsæsonen og i efteråret/ vinteren, samt i det tidligere år; N-gødskning i 

udvaskningsåret og i to foregående år; Udbringningspraksis for husdyrgødning; Jordbearbejdningspraksis i 

efteråret forud for udvaskningssæsonen; Klima effekter via modelberegnet afstrømning fra rodzonen; 

Jordtypen ved lerindholdet og indholdet af organisk i pløjelaget. Med den ny-opdaterede NLES5 model, kan 

der således opnås et estimat udvaskningen under specifikke forhold, mens modellen ikke giver et særskilt 

estimat af retentionen i rodzonen. 

NLES5 er en videreudvikling af de tidligere NLES versioner, baseret på et opdateret og udvidet datasæt.  

Den opdaterede model bygger således på data fra 1991 til 2017, og datasættet indeholder ca. 2050 

observationer. Til sammenligning var den tidligere version af modellen (NLES4) baseret på 1467 

observationer fra perioden 1972 til 2004. Data anvendt i den opdaterede model reflekterer således i langt 

højere grad den nuværende landbrugspraksis, og ikke mindst den stigende anvendelse af efterafgrøder. 

Modellen er endvidere mere detaljeret mht. afgrødeeffekter på udvaskning og specifikt kalibreret på mere 

end 50 forsøg med opgørelse af marginaludvaskningen. 

NLES5 er krydsvalideret samt valideret på uafhængige data, og der er gennemført en usikkerhedsvurdering 

af modellens udvaskningsprediktioner mht. de indgående modelparametre, ligesom der er foretaget en 

analyse af usikkerhed af modelparametrene på udvaskningen opgjort på forskellige skalaer, mark og 

regional skala. 

Med den opdaterede NLES model, er det muligt at anvende denne model til estimering af udvaskningen for 

hele perioden 1990-2018, hvor det i den tidligere version af kvælstofmodellen var nødvendigt at 

kombinerer udvaskningsberegninger fra hhv. NLES3 og NLES4. Bortset fra dette vil der i opdateringen af 

kvælstofmodellen blive anvendt samme metodik som tidligere. Dvs. der benyttes data for dyrkningspraksis 

fra GLR i den bedst mulige rumlige opløsning, hvilket for perioden 1990 til 2000 er sogneniveau, fra 2000 til 

2008 er det på markblokniveau, mens data derefter foreligger på markniveau. Konverteringen af årlige 

udvaskningsestimater disaggreres til månedlige værdier på basis af Daisy simuleringer udført for 

kombinationer af type-jorde og –afgrøder, analogt til metoden anvendt i den tidligere kvælstofmodel. NLES 

beregningerne på sogne-/markblok/markniveau aggregeres derefter til et 500 m grid, der er identisk med 

beregningsgridded anvendt i DK-modellen.   NLES5 beregningerne baseres på de mest detaljerede 

jordbundsdata med tre horisonter, der repræsentere hele rodzonen for fem geo-regioner i Danmark: Data 

er baseret på jordbundsprofildata fra profildatabasen ved Aarhus Universitet. 

For yderligere detaljer omkring anvendelse af NLES og kobling til DK-modellen henvises til Højberg et al. 

(2015) 
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Grundvandstransport og reduktion 
Baseret på partikelbanesimulering med DK-modellen beskrives transporten af nitrat i undergrunden fra 

rodzonen og frem til overfladevandssystemet eller direkte afstrømning til havet. Reduktion i undergrunden 

antages at ske i de dybere og reducerede dele af grundvandssystemet, når nitraten transporteres under 

redoxgrænsen. Siden udvikling af den første national kvælstofomdel, er der sket en opdatering af DK-

modellen til beskrivelse af grundvandsstrømninger. Ligeledes er der foretaget en opdatering af det national 

redoxkort, der giver et estimat for i hvilken dybde, der sker en overgang mellem de øvre og generelt 

oxiderede dele af undergrunden og de dybere og generelt reducerede dele.  

Den hydrostratigrafiske tolkning i DK-modellen er i 2019 blevet opdateret baseret på hydrostrategrafiske 

modeller udviklet som led i den nationale grundvandskortlægning. I 2017/18 iværksatte miljøstyrelsen et 

projekt med sammen- og gentolkning af de hydrostratigrafiske modeller udviklet i den nationale 

grundvandskortlægning med henblik på etablering af en ny forbedret og samlet hydrostratigrafisk model 

for landet. Denne samlede hydrostratigrafiske model er indbygget i den seneste version af DK-modellen. 

For Fyn og Jylland har dette resulteret i en helt ny revideret hydrostratigrafisk model, mens modellen for 

Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har undergået mindre opdateringer siden 2015.  

Omkring halvdelen af landbrugsarealet i Danmark er afdrænet ved kunstig dræning, der udgør hurtige 

transportveje mellem rodzonen og overfladevand, hvor nitratomsætningen generelt er meget begrænset. 

Opdelingen af drænstrømningen er således vigtig i forhold til opgørelen af nitratomsætningens størrelse og 

dens rumlige fordeling. Baseret på delstudier i forskningsprojektet TReNDS, er der foretaget en justering af 

modelkonceptet i DK-modellen med henblik på en bedre rumlig beskrivelse af dræntransporten i modellen. 

Dette indebær en differentiering af dræntidskonstanten, der beskriver hvor hurtigt et areal afdrænes, på 

basis af en klassificering af arealanvendelse samt topografisk variabilitet.  

Efter opdateringerne er der foretaget en kalibrering af DK-modellen, og den opdaterede model ligger 

således klar til anvendelse i nærværende projekt. I forbindelse med anvendelse af DK-modellen i 

nærværende projekt, vurderes omfanget af den modellerede dræning i forhold det nationale kort over 

sandsynligheden for dræning udviklet på AU (Møller et al., 2018). I sammenligningen vurderes sammenfald 

mellem arealer med ≥ 50 % sandsynlighed for dræning, og arealer drænet i DK-modellen, under 

hensyntagen til at dræning i DK-modellen også repræsenterer mindre vandløb der ikke er repræsenteret i 

modellen. 

I projektet TReNDS blev der udviklet en ny metode til estimering af dybden til redoxgrænsen. Denne 

metode er baseret på maskinlærings algoritmer eller automatisk læring, hvor der etableres en 

sammenhæng mellem en række forklarende variable og observationer af redoxgrænsens beliggenhed. Med 

denne metode er det muligt at etablere et nationalt kort i en fin grid opløsning, hvor hver grid tildeles en 

unik værdi, ligesom den anvendte metode har givet mulighed for estimering af usikkerheden på den 

estimerede dybde (Koch et al., 2019). Metoden er benyttet til at udviklet et nationalt kort over 

redoxdybden i en opløsning på 100 x 100 m og vil i nærværende projektet erstatte det tidligere kort, der 

forelå i en 1 x 1 km opløsning. 

I nærværende opgave indbygges ovenstående opdateringer i den nationale kvælstofmodel. Den 

hydrostratigrafiske tolkning er helt essentiel for beskrivelsen af vand- og stoftransport i undergrunden og 

med den seneste opdatering afspejler DK-modellen således den seneste viden om undergrundens 

hydrolgeologiske opbygning opnået i den nationale kortlægning. Det forventes derfor, at modellen vil 

kunne give en forbedret beskrivelse af nitrattransporten i grundvandszonen. Det tidligere kort over 

redoxgrænsens placering var vertikalt tolket i diskrete intervaller, hvilket giver begrænset fleksibilitet mht. 
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den rumlige repræsentation. Med det opdaterede kort opnås en væsentlig finere diskretisering såvel 

horisontalt som vertikalt. 

Overfladevand 
Beregningen af kvælstofretentionen i overfladevand sker igennem en række statistiske delmodeller for hver 

af de vigtigste retentionsmiljøer. I kvælstofmodellen differentieres der inden for et ID15 opland mellem de 

gennemstrømmede miljøer (søer og vandløb der gennemstrømmes og modtager vand og kvælstof fra 

opstrøms ID15 oplande) og miljøer der kun modtager vand og kvælstof fra det ID15 opland de er 

lokaliserede i (internt). Der er separate modeller for følgende miljøer og beregningen foregår i den angivne 

rækkefølge: 

 Intern 

o Små søer med afløb 

o Små vandløb 

o Naturlige vådområder 

o Reetablerede vådområder 

 Gennemstrømmet 

o Store vandløb 

o Større søer 

Foruden en omsætning sker der også en ekstra tilførsel af kvælstof til overfladevandet i form af punktkilder 

som beskrevet i afsnittet herunder og ved atmosfærisk deposition. Desuden vil der være et bidrag af 

organisk kvælstof fra diffuse terrestriske kilder ved f.eks. erosion, tilførsel af jordpartikler og organiske 

humusforbindelser der tilføres med drænvand og grundvand og som nedfald af friskt og dødt 

plantemateriale. 

I projektet ”Kvælstoftilførselen til havet år1900” er der udviklet nye modeller og foretaget en opdatering af 

enkelte modeller for omsætning af kvælstof. I den forestående opdatering af kvælstofmodellen vil der 

endvidere blive udviklet nye modeller. Samlet opdateres kvælstofmodellen med følgende modeller: 

 Ny model for omsætning i naturlige vådområder (ikke del af den tidligere kvælstofmodel) 

 Ny model for omsætning i minivådområder (ikke del af den tidligere kvælstofmodel) 

 Revideret model for tilførsel af organisk kvælstof 

Igennem projektet ”Kvælstoftilførselen til havet år1900” er der gennemført en opdatering af en del af input 

data samt kortgrundlaget frem til 2017. Der er dog behov for en opdatering frem til 2018 hvilket indebær 

en opdatering af kortgrundlag for konstruerede vådområder samt søer, hvori der er informationer om 

tidspunkt for etablering og eventuelt nedlæggelse. I det omfang MST har data på aktuelt etableringsår 

(søer, konstruerede vådområder, minivådområder) stilles disse til rådighed for projektet. Hvor data 

mangler, estimeres etableringsår på basis af øvrige informationer, såsom tidspunkt for tilsagn om 

etablering.  

Punktkilder og atmosfærisk deposition  
Kvælstofpunktkilder udgør en ekstra kilde i kvælstofmodellen. Modellen indeholder følgende punktkilder: 

 Atmosfærisk kvælstofdeposition på sø-overflader (deposition på landarealer er inkluderet i 

estimeret udvaskning fra NLES samt typetal for ikke landbrugsarealer) 

 Udledninger fra spredt bebyggelse 

 Rensningsanlæg 



 
Projektbeskrivelse – opdatering national N-retentionskort  Ver. 20191024 

7 
 

 Regnvandsbetinget udløb 

 Industri 

 Ferskvandsdambrug 

I den opdaterede kvælstofmodel anvendes seneste års opgørelse af punktkilde N-udledning i det omfang 

der er tilgængelige. 

Observationsdata  
Observationsdata, bestående af målte afstrømninger og kvælstoftransporter i vandløb, bliver opdateret 

frem til 2018. Endvidere anvendes data fra de ca. 200 nye målestationer etableret som led i Fødevare- og 

Landbrugspakken, i det omfang data foreligger klar til anvendelse. Der foretages et kvalitetstjek af alle 

stationer med angivelse af kategori i forhold til deres anvendelighed ved kalibrering/validering samt bias 

korrektion af kvælstofmodellen. Kvalitetskontrol vil eksempelvis omhandle vurderinger af evt. reguleringer, 

skift af målemetode i perioden, stuvning, pumpestationer, interpolerede data etc. 

Afvikling og kalibrering af NNM samt resultater 
De topografiske oplande (ID15) der anvendes i kvælstofmodellen er baseret på topografiske oplande, der 

afgrænser områder inden for hvilken den overfladiske afstrømning sker til det samme overfladevand 

(vandløb/sø). Dette tema er ikke statisk, idet der sker en løbende ændring i landskabet mht. f.eks. 

etablering af søer, der har betydning for afstrømningen. Siden den første version af kvælstofmodellen er 

der således foretaget en opdatering af ID15 oplandskortet, der eksempelvis anvendes i vandweb. Med 

udgangspunkt i det opdaterede kort, vil der ske en opdatering så nyeste søer er medtaget og så det sikres, 

at der er et ID15 opland knyttet til samtlige af de nyetablerede stationer. Endvidere vil der ske en mindre 

fejlopretning af kortet. Det nye ID15 kort vil være version ID15v2_1. 

Afvikling af kvælstofmodellen vil ske frem til 2018. For perioden fra 2011 er der i andre projekter 

konstateret en inkonsistens i datasættet for dynamisk nedbørskorrektion fra DMI. I projektet anvendes 

derfor et datasæt der er sammensat af DMI data frem til 2011, hvorefter der anvendes en dynamisk 

korrektion af data foretaget af GEUS. 

Model kalibrering og validering 
Den gennemføres en kalibrering af kvælstofmodellen der følger tilgangen anvendt ved udvikling af første 

version af modellen. DK-modellen samt NLES er kalibreret og valideret mod hhv. hydrologiske data samt N-

udvaskningsdata ved projektets opstart og der vil ikke ske en yderligere kalibrering af disse modeller. 

Derimod vil der ske en vurdering og kalibrering af redoxgrænsens placering samt N-omsætning i 

overfladevandet. Som mål for modellen prediktive evne benyttes den samlede N-massebalancefejl ved 

vandløbsstationer med opgjorte kvælstoftransporter.  

Der anvendes en delmængder af observationerne til en kalibrering af modellen, mens de øvrige data 

anvendes til en test/validering af modellen. Formålet med valideringen/testen er at vurdere modellens 

evne til at reproducere kvælstoftransporten ved stationer, der ikke indgår i kalibreringen. Markante 

forskelle i kalibrerings- og valideringsresultater vil afsløre en evt. bias under kalibreringen, f.eks. at de 

kalibrerede parametre tilpasset kalibreringsstationerne ikke har gyldighed for valideringsstationerne. 

Tilbageholdelse af observationsdata til validering reducere samtidigt datagrundlaget for kalibrering, hvilket 

kan overkommes ved enten 1) en krydsvalidering, hvor der kalibreres/valideres på først det ene og derefter 

det andet datasæt, eller 2) der foretages en traditionel kalibrering samt validering, og når der er opnået en 

tilfredsstillende validering anvendes hele datasættet til en endelige finkalibrering. Det undersøges hvilken 

af de to alternativer der er mest optimal til bedst udnyttelse af datasættet. 
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Den kalibrerede model vil give den samlede bedste beskrivelse af N-transporten ved samtlige 

målestationer. Modellens evne til at beskrive transporten ved de enkelte stationer vil imidlertid variere, og 

der foretages derfor en ”afstemning” til stationsniveau, hvilket sikre overensstemmelse mellem de 

observerede og beregnede data. Til dette anvendes samme metode som beskrevet i Højberg et al. (2015), 

hvor der inden for hvert målt opland foretages en korrektion af den estimerede kvælstofreduktion. I 

metoden antages det, at kvælstofreduktionen skal korrigeres ligeligt mellem reduktion i grundvand samt 

overfladevand, samt at korrektionen er den samme for samtlige deloplande tilhørende det målte opland.  

Bias-korrektion 
Der foretages en bias korrektion af såvel vand- som stoftransporten, begge korrektioner vil ske på 

månedsniveau.  

For afstrømning vil der ske en bias-korrektion af de simulerede vandføringer fra DK-modellen, bias-

korrektionen vil tage udgangspunkt i sammenligning mellem observerede og beregnede vandføringer, 

hvorfra der kan ske en bias-korrektion af de beregnede værdier på samme stationer. Baseret på de 

beregnede bias-korrektioner analyseres det, hvorledes disse værdier kan overføres til umålte oplande. Som 

udgangspunkt for dette benyttes erfaringerne fra det tidligere projekt ”udvikling af vanddelen af DK-QNP” 

2(Thodsen et al., 019). 

Bias-korrektion af N-transporten foretages på de endelige beregninger fra kvælstofmodellen. Korrektionen 

tager udgangspunkt i den afstemning der er foretaget af transporten til de målte stationer. Tilsvarende 

korrektionen af afstrømning analyseres det, hvorledes bias-korrektionen kan overføres til umålte oplande. 

Sammenligning til DK-QNP 
I det nationale overvågningsprogram NOVANA anvendes modelværktøjet DK-QNP til estimering af 

kvælstoftransporten fra umålte oplande. I modellen anvendes en anden metode til estimering af N-bidraget 

fra landbrug og øvrige arealer, der implicit medregner retentionen i oplandet. For at sikre en sammenhæng 

mellem den estimerede udvaskning og retention beregnet med den nationale kvælstofmodel samt den 

estimerede N-transport beregnet med DK-QNP, foretages der en sammenligning af 

belastningsberegningerne for umålte oplande ved de to modelkomplekser. Sammenligningen foretages for 

4. ordens kystafsnit, og suppleres med en vurdering af årsagerne til en evt. uoverensstemmelse mellem 

resultaterne. 

Usikkerhedsvurdering 
Der foretages en samlet vurdering af usikkerheden på de beregnede retentionsprocenter. I den første 

version af kvælstofmodellen blev der estimeret én usikkerhed inden for (bias-korrektions) regioner, der 

blev antaget gældende for alle ID15 oplande i den pågældende region. Denne metode har den svaghed, at 

det implicit antages, at der ikke er forskel i usikkerheden mellem ID15 oplande inden for samme region, og 

således heller ikke mellem ID15 oplande beliggende i målte og umålte oplande.  

En mere differentieret vurdering af usikkerheden er ønskeligt, men samtidigt mere ressourcetungt og 

kræver noget metodisk udvikling. I den opdaterede kvælstofmodel anvendes derfor samme tilgang til 

vurdering af usikkerheden som sidst, hvilket sikre et estimat på usikkerheden og gør det sammenligneligt 

med sidst. Samtidigt udvikles en metode for en mere rumlig differentieret usikkerhedsvurdering og 

ressourcerne for en udrulning af denne metode nationalt estimeres. 

I forhold til den differentierede regulering er målet, at kunne identificere områder med hhv. lavt og højt 

retentionspotentiale, så virkemidler kan målrettes de steder hvor de vil have mest effekt. I denne 

sammenhæng er det ikke alene retentionsprocenten og den sammenhørende usikkerhed for et ID15 
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opland der er interessant, men også i hvilken grad den estimerede retentionsprocent +/- usikkerheden 

giver et mere korrekt billede end ved anvendelse af én middel retentionsprocent for et større opland. Et 

eksempel kan være et kystopland, hvor det samlede opland har en middel retentionsprocent på 65. Er der 

inden for dette et ID15 opland med en estimeret retentionsprocent på 20, vil dette med en usikkerhed på 

20 procentpoint ligge i intervallet 0 – 40 %. Selv med usikkerheden inkluderet vil retentionen i dette opland 

være mindre end middel for kystoplandet, og effekten af et virkemiddel i dette ID15 opland vil således 

være større end middel for hele kystoplandet. En gennemregning af dette på landsplan kræver et estimat af 

usikkerheden på ID15 niveau, hvilket ikke er muligt inden for nuværende projekt. Under rapporteringen 

illustreres dog dette forhold ved anvendelse af et syntetisk eksempel. 
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