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Tilgang

• Anvendelse af modelværktøjer der anvendes til beskrivelse af vand-
og kvælstoftransport for nutiden, som er tilpasset de historiske 
forhold

1. Beregning af vandstrømninger 

2. Beregning af kvælstoftransport



Vandstrømning
Den nationale vandressource model 

DK-model:

• Landsdækkende hydrologisk model til 
beregning af ferskvandets kredsløb på 
landfasen

Input data - nutid:

• DMI klima

• Nationale databaser



Vandstrømning
Input data - historisk:

• Arealanvendelse – tidligere indlæg

• Indvindinger – 20% af nutidig niveau

• Spildevand – 20% af nutidig niveau

• Dræn



Drænede arealer

• Naturlig dræning – grøfter og lavbund

• Drænrør - fordelt ud fra estimat af samlet 
drænede areal opgjort for regioner og 
dræn sandsynlighed

Aslyng (2008)

Udvikling i drænet areal, opgjort på landsdele

Møller et al. (2018)

Sandsynlighed for dræning

• Ca. 26% af 
landbrugsareal med 
drænrør

• Størst andel på øerne 
og Østjylland



Vandstrømning
Input data - historisk:

• Arealanvendelse – tidligere indlæg

• Indvindinger – 20% af nutidig niveau

• Spildevand – 20% af nutidig niveau

• Dræn

• Klima, nedbør og fordampning



Klima
Evapotranspiration

• Makkink, indstråling beregnet på baggrund af daglige min/max temperatur for 
den historiske periode (FAO)

Korrigeret nedbør

• Beregnes på basis af målt nedbør, vindhastigheder og læ-faktorer

• Nedbør: digitaliseret fra rapporter og originale håndskrevne protokoller

• Vindhastigheder: skulle konverteres fra forskellige måleskalaer 

• Læ-faktorer: ukendt

�Resultat

• Estimat af lands månedsgennemsnitsnedbør

• Ikke muligt at estimere den rumlige fordeling i korrigeret nedbør



Nedbør år 1900

Delta-change tilgang

Nedbør historisk Nedbør nutid Delta change faktor= x

Lands månedsgennemsnits nedbør historisk

Lands månedsgennemsnits nedbør nutid

�Historisk nedbørstidsserie, hvori det er antaget at den relative 
udvikling i nedbør har været den samme for hele landet (men 
forskellige fra måned til måned)



Nedbør år 1900

”Delta-change” 
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Middel 1890 - 1910

Simuleret vandføring

Ændring i 
vandføring bestemt 
af ændringer i

• Nedbør

• Evapo-
transporation

• Arealanvendelse 
og praksis 
dræn/ikke-dræn

Afstrømning 

(mm/år)

Afstrømning 

(mm/år)

Middel 1990 - 2010

Middel afstrømning til havet: 333 mm/år Middel afstrømning til havet: 288 mm/år



Ændring i 

Vandføring (mm/yr)

Simuleret vandføring

Ændring i 

Vandføring (%)



Opsummering

• Afstrømning til havet er bestemt ved anvendelse af landsdækkende 
delta-change måneds faktorer

• Variationer i den rumlige udvikling i klima kan ikke sikres

• Resultater kan ikke anvendes lokalt


