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Besvarelse af spørgsmål vedr. opdatering af potentialekortet for
minivådområder samt validering af effektberegninger for minivådområder
Af Christen Duus Børgesen, Bo Vangsø Iversen, Mogens Humlekrog Greve og Eva Overby Bach fra
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Baggrund
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling dateret 7. marts bedt DCA – Nationalt Center for
Fødevarer og Jordbrug om en opdatering af potentialekortet. Potentialekortet vise et kort
over danske områder klassificeret ud fra egnethed som opland til et minivådområde. Kortet er
lavet på baggrund af forskellige kort temaer over bl.a. lavbundskort, lerindhold i underjorden
og arealanvendelse m.fl.
Det opdaterede kortmateriale er leveret, men i bestillingen ønsker Landbrugsstyrelsen
desuden en række spørgsmål besvaret.
I nedenstående notat er spørgsmålene markeret ved blå kursiv skrift og underinddelt ved ’-’.

Besvarelse
Spørgsmål 1:
Det nye drænkort inkorporeres i potentialekortet således, at kortet nu også kommer til at
indeholde information om, hvilke arealer der kan forventes at være drænede. I forbindelse med
dette må følgende spørgsmål gerne besvares:
- Hvor stor præcision har drænkortet? Altså hvor stor en sandsynlighed er der for, at et areal der
er udpeget som drænet på kortet, rent faktisk er drænet?
Data fra en ny kortlægning af drænede landbrugsarealer i Danmark (Møller et al., 2018)
viser på baggrund af valideringen på uafhængige data for dræning, at sikkerheden på
kortlægningen udgør omkring 79%.
- Hvor stor en andel af de ’potentielt egnede’ arealer er drænede ifølge drænkortet?
Ved at sammenholde de nye drænkort med potentialkortet viser analysen, at ca. 20% af det
potentielt egnede areal opgøres som drænet areal (Møller et al., 2018 ). Opgørelsen baseres
på landsdækkende kort af drænede markarealer vist i Bilag 1.
- Hvad skal dokumentationskravene for at kunne anlægge et minivådområde være for hhv.
’potentielt egnede’ arealer, der er udpegnet som drænede og ’potentielt egnede’ arealer, der er
klassificerede som ikke-drænede?

Såfremt det antages, at de drænede arealer ligger inden for de ’potentielt egnede’ arealer,
dvs. områderne der har mindre end 12% ler i underjorden, anvendes de samme
dokumentationskrav til området, der betegnes som ’egnede arealer’ (dvs. arealer med mere
end 12% ler i underjorden).
Disse er beskrevet i besvarelsen fremsendt den 19. maj 2017: ”Udarbejdelse af
minivådområdeeffekt (kg N pr. ha minivådområde) på ID15-oplandsniveau for potentielt
egnede arealer” (Børgesen og Kjærgaard 2017).
For de arealer der er klassificeret som ’ikke-drænede’, men som ved inspektion eller ud fra
drænkort har vist dræning for de ’potentielt egnede’, gælder samme betingelser som for de
’drænede arealer’ for egnede arealer.
Spørgsmål 2
Inddæmmede arealer. I det nuværende kortgrundlag for minivådområdeordningen er det
besluttet, at man ikke kan ansøge om at etablere et minivådområde på arealer, der er
klassificeret om inddæmmede arealer. AU bedes i besvarelsen redegøre for, hvorvidt der er
mulighed for at inddrage disse arealer som mulige til at etablere minivådområder på. I
forbindelse med dette må følgende spørgsmål gerne besvares:
- Hvis der etableres et minivådområde på de inddæmmede arealer, gælder da stadig
dimensioneringsforholdet for åbne minivådområder på 1% af drænoplandet. For filtermatriceminivådområder er der da særlige dimensioneringsforhold, der skal tages højde for på
inddæmmede arealer?
Der findes ingen datagrundlag for at fastsættelse af dette dimensioneringsforhold for
inddæmmede arealer. Ud fra vurderingen på 1% af drænoplandet – hvor det antager, at der
afstrømmer 1 l/s per ha til et bassin med en dybde på 1 meter - må det antages, at der skal
bruges et større minivådområdeareal (større end 1% af drænoplandet), da der i
inddæmmede arealer vil være en større del af nettoafstrømningen, der ender i
dræn/kanaler. Inddæmmede og pumpede arealer vil naturligt have et højt øvre
grundvandsspejl og dermed en sandsynlig vandindtrængning fra højere liggende arealer,
der støder op til de inddæmmede arealer. Det endelige dimensioneringsforhold (% af
oplandet) der gælder lokalt afhænger derfor af de lokale nedbørsforhold og hvorvidt, der
forekommer trykvand fra det omgivne landskab.
- Er der andet relevant at tage højde for, hvis der åbnes op for at etablere minivådområder på de
inddæmmede arealer?
I forbindelse med forundersøgelser for etablering af et minivådområde er det vigtigt at
bestemme N-koncentrationen ved målinger i drænvandet/afvandingsvandet. Dette skal
gøres ud fra et antal gentagne vandprøver (jf. Børgesen og Iversen, 2017).
Erfaringer har vist, at de bassiner, der etableres til minivådområder i inddæmmede
områder, ofte skal være foret med en membran i vådområdets bund for at undgå diffus
indstrømning af vand fra et evt. højtstående grundvandspejl.
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Ved etablering af et minivådområde i inddæmmede og pumpede områder, skal der
sandsynligvis etableres et nyt pumpeanlæg, der enten kan pumpe vandet op efter
behandling i minivådområdet eller pumpe det op i minivådområdet placeret i en kote
hvorfra det kan løbe ud i recipienten. Ofte vil det være muligt at placere minivådområdet
således, at det indpasses ind i det eksisterende vandafledningssystem både hvad angår
kanalforløb såvel som evt. eksisterende pumpesystem.
Spørgsmål 3:
Inddragelse af data fra kommunerne om ’betinget egnede’ og ’ potentielt egnede’.
Landbrugsstyrelsen indsamler data fra kommunerne om arealer, der er klassificerede som
’betinget egnede’ og ’betinget potentielt egnede’, men hvor der ikke nu eller i fremtiden efter
kommunernes vurdering ikke kommer til at ligge store vådområder. Når data er indsamlet, skal
denne information indarbejdes i potentialekortet og kortet opdateres inden den 1. december
2018
Såfremt Landbrugsstyrelsen står for indsamling af data vil AU forestå opdateringen af
potentialekortet, hvor der etableres en ny typologi baseret på de nye data. AU ønsker at
disse data er indsamlet og fremsendt den 1. november 2018, således der er tilstrækkelig tid
til at indarbejde disse data og lave kvalitetssikring før leverance til Landbrugsstyrelsen.
Ved at disse polygoner ikke er baseret på samme metode som de øvrige klasser af egnethed
foreslås, at de sammensatte data fra kommunerne samles som et selvstændigt tema og
herefter kan kombineres med potentialekortet.

Spørgsmål 4
Mulighed for at differentiere mellem arealer, der er klassificeret som ’ikke egnede’, så de kan
deles op i arealer der rent faktisk er lavbund i ådal og dem som er mindre lavninger i marken.
Landbrugsstyrelsen er i gang med at lave en kortanalyse, der skal vise hvilke sammenhængende
arealer, der er klassificeret som ’ikke egnet’, der gennemskæres af både store og mindre vandløb.
Analysen er sat i gang fordi det måske kan give mening at anlægge et minivådområde eller lade
det indgå som drænopland til et minivådområde, hvis det ’ikke egnede’ areal ikke gennemskæres
af et vandløb og derfor potentielt bare er en lavning i marken. AU ønsker for at kvalificerer
kortlægningen af Lavbund at få eksempler på ”ikke egnede områder” som kan være
fejlklassificeret som lavbund uden at være det. Hvad mener AU om denne fremgangsmåde?
Analysen med et forbedret Ådalstema er igangsat februar 2018 og indgår i et ph.d.-studie
på AU. Temaet vil kunne anvendeles i det forbedrede potentialekort, der færdiggøres inden
1. december 2018. Dette bør løse problemet med lavninger i marken, der klassificeres som
’ikke egnede’. AU er enig med Landbrugsstyrelsen omkring de begrænsninger som
potentialekortet har pga. mangler eller unøjagtigheder i kortmaterialet, og disse bør kunne
rettes, hvis observationer modsiger de landsdækkende data.
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Spørgsmål 5:
Vides det hvor præcist Potentialekortet er? Altså hvor stor usikkerhed der er på at arealerne
virkelig er, hvad de er klassificeret som?
Usikkerheden på potentialekortet er vanskelig at vurderer, idet denne er baseret på mange
forskellige usikkerhedselementer:
1.
2.
3.
4.

Usikkerhed på underjordens lerindhold
Afgrænsningen af lavbundsarealer
Afgrænsningen af ådale
Usikkerhed på drænkortet

Ad 1. I forbindelse med udarbejdelse af vores teksturkort for overjorden er usikkerheden
på underjorden angivet til omkring ±5% i lerindhold (Adhikari et al., 2013). Denne
validering er dog en punktvalidering af et arealestimat (30 gange 30 m). Den reelle
usikkerhed vil formodentlig ligge under de ±5%, idet der normalt skal mellem 10 og 20
punkter til at give en stabil middelværdi på et arealestimat (Rubæk et al., 2011).
Der er udarbejdet en validering af teksturkortet på markniveau på baggrund af data fra
seks marker med mange markmålinger udtaget fra topjorden. Denne skala kan
sammenlignes med drænoplandenes variation i jordbundsforhold mellem markerne. I
Figur 1 ses resultaterne af valideringen, hvor gennemsnitsværdier af lerindholdet ud fra
målinger for marken sammenlignes med gennemsnitsprædiktionen af lerindholdet bestemt
ud fra overjordens lerindhold (Adhikari et al., 2013). På denne skala, som er relevant for
vurderingen af usikkerheden på lerindholdet i jorden, er der god overensstemmelse
mellem kortets lerindhold og det uafhængigt målte lerindhold for marken.
Sammenligningen er lavet på topjorden og ikke underjorden, som er anvendt ved
udarbejdelsen af potentialekortet. Da der er god korrelation mellem lerindholdet i topjord
og underjord for de fleste jorde (Adhikari et al., 2013), kan vurderingen overføres til at
gælde generelt.
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Figur 1 Sammenligning af prædiktionen af det gennemsnitlige lerindhold i overjorden på baggrund af
data fra seks marker. Y-aksen angiver gennemsnitsværdier af lerindholdet ud fra målinger for marken og
X-aksen angiver gennemsnitsprædiktionen af lerindholdet bestemt ud fra overjordens lerindhold.

Ad2. Afgrænsningen af lavbundsarealer er foretaget manuelt ved at digitalisere
sidebundsarealer på KMS målebordsblade (1901-1933). På dette kort er der en del
usikkerhed idet kartografen arbejdede i landskabet uden GPS og udførte afgrænsninger i
hånden, efterfølgende er digitaliseringen ligeledes udført i hånden. Usikkerheden på
målebordbladet ligger på +/- 20 meter, dertil kommer en usikkerhed på den efterfølgende
digitale afgrænsning af sidebundsarealerne og den generelle digitalisering af kortværket.
Usikkerheden herfra kan ikke yderligt kvantificeres.
Ad 3. Til at afgrænse ådalene er viden om de forskellige georegioner i Danmark samt en
kombination af informationer fra landskabselement-temaet og ”Valley bottom flatness”indeks benyttet. ”Valley bottom flatness”-indekset er afledt af den nye højdemodel og
derfor meget nøjagtigt. Landskabselementkort samt georegionskortet er udarbejdet på
basis af en række gamle kortværk (Madsen et al., 1992); Kurveplan fra 1 cm kort; Per
Smeds landskabskort (1:360000); Schous landskabskort (1:750000); Jordbundskort over
Danmark (1:100000) samt GEUS’ jordartskort (1:100000). Usikkerheden på de anvendt
kort over ådalene er betydelig og vil være mere end ±100 meter, hvilket derfor kan have
stor betydning for hvor afvandingen fra et opland sker til.
Ad 4. Data fra en ny kortlægning af drænede landbrugsarealer i Danmark med en opløsning
på 30 gange 30m (Møller et al., 2018b) er brugt til at validere drænkortet. Valideringen
viser at sikkerheden på drænkortlægningen udgør 79%.
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Som ovenstående gennemgang viser, er det overordentligt komplekst at give en samlet
vurdering af usikkerheden på en kortanalyse, hvori der indgår mange forskellige korttemaer. Når vi ser på delelementerne på drænoplandsskala kan det dog konkluderes, at
usikkerheden på lavbundskort, lerkort og drænkort er relativ lille, og at kortene herved
reflekterer de faktiske forhold for store dele af landet. Usikkerheden på afgrænsningen af
ådale er relativ høj, idet der ikke findes et ”ådalskort” over Danmark. Et nyt kort over
ådalene i Danmark er under udarbejdelse ved AGRO og vil være færdigt ultimo 2018.
Kortet vil herefter kunne danne grundlag for opdatering af potentialekortet
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Bilag 1
Figur 2: Drænede arealer inden for områder defineret som potentielt egnede og antaget som
drænede i nye landsdækkende drænkort.
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Figur 3: Drænede arealer inden for områder defineret som potentielt egnede og antaget som
drænede i de nye landsdækkende drænkort.
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DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Dato: 26.09.2018

Besvarelse af opfølgende spørgsmål til leveringen ”Opdatering af
potentialekortet for minivådområder samt validering af effektberegninger for
minivådområder”

Af Christen Duus Børgesen, Bo V. Iversen, Mogens H Greve og, Finn Plauborg fra Institut for Agroøkologi,
AU samt Carl Christian Hoffman fra Institut for Bioscience, AU

Baggrund

I forlængelse af leveringen ”Besvarelse af spørgsmål vedr. opdatering af potentialekortet for
minivådområder samt validering af effektberegninger for minivådområder” (Børgesen et al., 2018.) har DCA
modtaget et opfølgende spørgsmål, sendt d. 11. juli 2018 af Julie Rose Bang, Landbrugsstyrelsen:
Betyder det, at potentielt egnede områder, der er klassificeret som egnede (den blå klasse), kan
følge pkt. 1 til 8 for så at gå direkte til et etableringsprojekt, eller hvad tænker I om sikkerheden for
at der vil være kvælstoftransport i drænene?

Endvidere ønskede Landbrugsstyrelsen at udvide regnearket til beregning af en forventet N-effekt af et
konstrueret minivådområde til både at omfatte åbne minivådområder og minivådområder med matrice.
Regnearkene er fremsendt til Landbrugsstyrelsen den 24. september. I denne besvarelse angives
baggrunden/kriterierne for udregningerne.

Besvarelse

Det nye drænkort (Møller et al., 2018) har et lidt større drænet areal end tidligere bestemt af Olesen
(2009). Nye arealer, som er omklassificeret fra ikke drænede til drænede, kan potentielt udvide områderne
der kan indgå som oplande til et konstrueret minivådområde. Analyser af hvilke områder der er blevet
omklassificeret i forhold til tidligere har vist, at det primært handler om sandjorde. Disse arealer er i
potentialekortet klassificeret som potentielt egnede arealer eller ikke-egnede jf. Kjærgaard et al., 2017.
Kravene til disse arealer mht. drænafstrømning og nitrat i drænvandet/udvaskningen fra dræn, skal
vurderes efter samme kriterier, som for andre potentielt egnede arealer.
AU har desuden lavet en screening for, hvorvidt disse nye drænede arealer er domineret af områder der er
arealer med okkerpotentiale. Et højt niveau af ferro-jern i jorden kan ved oxidation potentielt reducere
nitraten fra det opland, der føder drænrørene. I screeningen er to okkerkort, henholdsvis det gamle
okkerkort (Madsen et al., 2005) og et fornyligt opdateret kort (Beucher et al. 2017) kombineret med de nyklassificerede arealer for områder med høj sandsynlighed for dræning. Resultatet af denne GIS-analyse
(Figur 1) viser, at områderne med potentiel stor sandsynlighed for okkerdannelse befinder sig i ådale og
lavtliggende sandområder. Disse områder er i potentialekortet oftest klassificeret som ikke-egnede og
således ikke er i spil som afvandingsoplande for minivådområder. Således forventes der ikke at være
betydelig sammenfald mellem de nye drænede arealer, som kan danne grundlag for ”nye” oplande for
minivådområder, da hovedparten af disse ligger i ikke egnede arealer.
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Figur 1. Sammenhæng mellem okkerpotentielle områder og det nye drænkort (Møller et al., 2018). De rødog orangefarvede arealer er de arealer der er blevet ny-klassificeret som drænede med det nye drænkort,
og samtidig er okkerpotentielle arealer ifølge okkerkortene fra Madsen et al., 1985 (nederst) og Beucher et
al., 2017(øverst).
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Kriterier for regneark til bestemmelse af minimums og maksimums effekten af
minivådområder med filtermatrice

I forbindelse med de opklarende spørgsmål fra LBST – er der fremsendt et ønske om at gennemgå det af
LBST udvidede regneark til beregning af en forventet effekt af et konstrueret minivådområde. Der er den
26. september fremsendt et regneark for både de åbne bassiner og et regneark for filtermatriceanlæggene
fra AU til Landbrugsstyrelsen.
AU har vurderet og tilrettet de tilsendte regneark i dialog med LBST (ved Julie Rose Bang), og foreslår at der
også anvendes en øvre og nedre forventelig reduktionseffekt i regnearket fremsendt for filtermatricer.
Minivådområders kvælstofeffekt i et givet ID15-opland kan estimeres på baggrund af den beregnede
kvælstoftransport via dræn korrigeret for minivådområdets kvælstofreduktionseffektivitet af
dræntransporten jf. Børgesen og Kjærgaard (2017).
Udvidelsen af regnearkene foreslået af LBST omfatter således også, at der kan indtastes delarealer som
egnede, potentielt egnede og ikke egnede fra flere ID15 oplande til det samme minivådområde. AU foreslår
herved, at der udregnes et vægtet udvaskningstal for henholdsvis de egnede og de potentielegnede arealer
kaldet NLESID15_vægtet_opland i ligning [1]. Desuden udvælges den retentionskoefficient for
overfladevandet (Rsurf_ID15_vægtet) hvor anlægget er geografisk placeret. Kvælstofudledningen til kyst
efter etablering af et minivådområde med både åbne bassiner og filtermatricer tilknyttet dræn fra de to
typer oplande kan herefter beregnes således:
Ndræn_kyst_cw =NLESID15_vægtet_opland × fdræn ×(1-RCW) × (1- Rsurf_ID15_vægt) [1]
I det fremsendte var der sat en fast værdi for effektiviteten (RCW) på 50% for øvre og nedre effekter. I
regnearket for åbne bassiner er der angivet en øvre og nedre effekt på henholdsvis 30% og 20%. Samme
princip som regnearket for åbne bassiner er der tilpasset regnearket for filtermatricer.
For minivådområder med filtermatricer gælder andre kvælstofreduktionseffektiviteter (RCW) end for de
åbne bassiner. AU har vurderet den øvre og nedre effekt til at være henholdsvis 65% og 35% svarende til
RCW på henholdsvis 0.65 og 0.35 i ligning [1].
Disse estimater baseres primært på resultater fra anlæggene ved Gjern og Skovlyvej, men også erfaringer
fra MMM-projektets opførelse af seks nye anlæg i perioden 2017-18. N-reduktionseffektiviteten er en
funktion af vandets temperatur og opholdstid i anlægget. Den angivne relative store usikkerhed på
effektiviteten kan bl.a. henføres til den usikkerhed, der fremkommer, når anlægget designes. Ideelt set
beregnes det optimale design (areal af anlæg og mængde aktivt flis) ved at forudsætte, at afstrømningen fra
drænoplandet er kendt. Dette er dog ofte ikke tilfældet, og afstrømningen vil i mange tilfælde blive baseret
på standardtal for dimensionering af drænsystemer, kendskab til topografi og vurdering af eksisterende
drænkort. Endvidere vil effektiviteten variere fra år til år idet temperatur og nedbør/afstrømning ligeledes
varierer.
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