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Introduktion 
I denne rapport er fremlagt resultater fra projekter, der blev formuleret ved Aarhus Universitet 
(AU) i et samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM).  Projekterne blev formuleret 
som respons på krav opstillet i aftale om Fødevare- og Landbrugspakken 2015. I denne aftale 
står bl.a.  

”Aftale om Fødevare- og landbrugspakke 

Regeringen (Venstre) og Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er med denne af-
tale enige om at gennemføre en række konkrete initiativer, herunder et paradigmeskifte for 
miljøreguleringen af landbruget, for at gøre fødevare- og landbrugserhvervet bedre rustet til 
at øge råvaregrundlaget og eksporten, samt medvirke til at skabe vækst og beskæftigelse i 
hele Danmark – i samspil med natur og miljø. Initiativerne i Fødevare- og landbrugspakken 
bidrager samlet set med godt 1 mia. kr. i strukturelt BNP og et løft i miljøtilstanden i 2021. 

Når kvælstof tabes på vejen fra marken til vandmiljøet, kan det ske ad flere veje. Der er bety-
delig forskel på, hvor meget kvælstof der reelt tabes til vandmiljøet i forskellige områder, af-
hængig af arealernes evne til at omsætte eller tilbageholde kvælstof. 

Aftaleparterne er derfor enige om at prioritere indsatser, som samlet set vil skabe væsentlig ny 
viden omkring belastning og kvælstofs vej ’fra jord til fjord’ i de danske vandoplande.” 

Projekterne, der er gennemført inden for aftalen om forskningsbaseret myndighedsbetjening 
med Aarhus Universitet, afspejler vidensbehov inden for to hovedområder: 

Drænmålinger – til vidensopsamling og effektiv placering af virkemidler bl.a. minivådområder.  

Forskning i kvælstofomsætning på arealtyper, der i dag er ringe viden omkring fx lavbunds-
arealer.  

Projekterne er i daglig tale benævnt Addendum 1-2 projekterne. Projekterne indeholder ikke 
vidensbehov om minivådområder med filtermatrice, idet det blev besluttet at etablere et selv-
stændigt Addendum 3 projekt benævnt ” Minivådområder med matrice”, der gennemføres i 
perioden 2017-2020. 

Addendum 1-2 projekterne er gennemført i perioden 2016-2019 og det er aftalt med MFVM 
at der leveres en slutrapport i 2020. Det blev efter tidspunktet for den oprindelige opgavefor-
mulering besluttet at inkludere yderligere to delprojekter, der kan bidrage til besvarelsen: Del-
projekt 1 ”Drænkortlægning og nye metoder til kortlægning af dræn” og delprojekt 7 ”Monite-
ring af konstruerede minivådområder”. Førstnævnte, fordi drænkortlægning har betydning for 
drænmålingerne, da det ofte er ukendt, hvilket opland drænmålinger refererer til og hermed 
også, hvor der kan planlægges brugen af drænvirkemidler. Minivådområdedelprojektet bidra-
ger med data for vand- og kvælstoftransport fra drænede arealer. 

Slutrapporten er udvidet til en vidensopsamling, der ikke alene præsenterer hovedresultaterne 
fra de gennemførte delprojekter, men også i afsnittet Diskussion og konklusioner diskuterer og 
leverer svar på konkrete spørgsmål fra MVFM. Baseret på dette afsluttes rapporten med en 
beskrivelse af Perspektiver og behov for ny viden.  
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Delprojekt 1: Drænkortlægning og nye metoder til kortlægning af dræn 
Christen Duus Børgesen (projektleder), Mogens H. Greve, Anders B. Møller, Triven Koganti og Bo 
Vangsø Iversen. 
Fagfællebedømmer: Hans Estrup Andersen. 
 

Baggrund 

Viden om jordens drænstatus er vigtig i forhold til både jordens egnethed for planteproduktion, 
omsætning af næringsstoffer, og hvilke mekanismer, der dominerer transporten af vand og 
næringsstoffer til vandmiljøet. Delprojekt 1 er opdelt i to: WP1.1: metoder til forbedret kortlæg-
ning af dræn på markniveau og WP1.2: Kortlægning af jordens drænforhold (nye landsdæk-
kende drænkort) 

Den seneste kortlægning af drænede arealer i Danmark blev foretaget af Olesen (2009). Re-
sultatet af analysen var et kort over potentielt drænede områder, hvor alle arealer blev tildelt 
en sandsynlighed (%) for, at de er drænede ved drængrøfter eller ved rør drænsystemer. Kortet 
var baseret på en GIS‐analyse ved kobling af GEUS’ geologiske jordartskort, kort over land-
skabselementer, samt jordbunds‐klassificeringen (farvekodekort). Alle områder blev desuden 
klassificeret som lavbund eller højbund. På basis af et geografisk netværk af observerede 
drænprocenter blev alle områder (de mulige kombinationer af jordbund, geologi, landskabs-
type og georegion) tildelt en generaliseret drænprocent. Analyserne i Olesen (2009) inddrog 
ikke informationer om terræn, dyrkningsinformationer, grundvandshøje m.fl. Formålet med del-
projekt 1, W.P 1.2 er at udvikle nye algoritmer til at lave en forbedret kortlægning af drænede 
landbrugsarealer på nationalt niveau. 

Desuden arbejdes der i W.P.1.1 med at afprøve forskellige metoder til kortlægning af dræn-
systemer på markniveau: Her er hypotesen at, feltbaserede metoder kan anvendes til at opnå 
mere detaljeret information om den fysiske beliggenhed af markdræn. Det drejer sig om kort-
lægning vha. flyfotos, georadar, scannede og digitaliserede drænkort m.fl., som alle er for-
holdsvis ressourcekrævende metoder, der kan gennemføres lokalt. 

 

WP1.1: Metoder til forbedret kortlægning af dræn på markniveau 

Projekterne TReNDS samt Future Cropping, der begge var finansieret af Innovationsfonden, 
har arbejdet med kortlægning af drænrør ved anvendelse af georadar (GPR). I starten af 2018 
blev der ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet ansat en ph.d.-studerende, der udover 
GPR-teknologien har arbejdet med andre sensorbaserede metoder til kortlægning af dræn. 
Dette være sig anvendelsen af forskellige former for kameraer (visuelt, infrarødt, multispektralt) 
monteret på drone samt anvendelsen af et nyudviklet magnetometer. Arbejdet med drone-
kortlægning har været udført i samarbejde med Barry Allred ved U.S. Department of Agricul-
ture i Ohio. Arbejdet med magnetometeret har været udført i samarbejde med Esben Auken 
og Mason Andrew Kass ved hydrogeofysikgruppen ved Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 

Kortlægningen med GPR har været baseret på en stor mængde data, der er blevet indsamlet 
i forbindelse med TReNDS- og Future Cropping-projekterne. Kortlægningen er foretaget på 
højbundsjorde med forskelligt lerindhold samt enkelte lavbundsjorde. I alt er tolv forskellige 
marker forsøgt kortlagt med metoden. På markerne er der samtidigt blevet målt med en elek-
tromagnetisk induktionssensor (EMI), der kortlægger jordens elektriske ledningsevne. Undersø-
gelserne viser, at det er muligt at kortlægge drænrør med GPR dog med en varierende succes. 
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For fem af lokaliteterne havde teknikken en relativ høj succesrate, hvorimod der for de reste-
rende syv lokaliteter var en lille succesrate. Den manglende succesrate skal først og fremmest 
begrundes i en ringe nedtrængningsdybde af signalet fra GPRen, hvilket først og fremmest 
skyldes jordens relativt høje lerindhold. For enkelte jorde var nedtrængningsdybden kun mel-
lem 0,5 og 1 m, mens den for andre var over 2 m. Figur 1.1.1 viser et eksempel på kortlægnin-
gen af seks udvalgte marker, hvor drænrørene er fundet med varierende succes. Røde streger 
viser drænrørenes forventede beliggenhed baseret på indhentede originale drænkort. Blå 
streger viser kortlagte rør med GPR. For nogle marker blev næsten alle drænrør fundet med 
metoden, for andre marker blev der næste ingen drænrør fundet. Arbejdet har også vist, at 
målinger med EMI-sensoren, som er en bredt anvendt og relativ billig kortlægningsmetode, 
med fordel kan anvendes som rekognosceringsværktøj før en evt. GPR-kortlægning. Jorde 
med en lav elektriske ledningsevne vil ofte udvise en høj nedtrængningsdybde for GPR-signa-
let og dermed have en høj succesrate i forbindelse med lokalisering af drænrørene i marken 
ved brug af GPR. 

Kortlægning af drænrør ved anvendelse af forskellige droneteknologier viste, at det med dis-
semetoder er muligt under visse omstændigheder at lokalisere drænrørene i jorden. Der har i 
arbejdet været anvendt tre forskellige kameratyper: visuelt, multispektral samt termisk infra-
rødt. Alle teknikker udnytter det faktum, at jordens vandindhold på visse tidspunkter af året er 
markant forskellig over og mellem drænrørene. Dette vil under visse omstændigheder kunne 
ses af et visuelt eller multispektralt kamera både direkte på jordoverfladen eller i selve plante-
dækket, da der vil være forskel på plantevæksten mellem og over drænrørene. Da en tør jord 
opvarmes hurtigere end en våd jord, vil der under visse omstændigheder være en markant 
højere temperatur i jorden over drænrørene end mellem drænrørene. Denne temperaturfor-
skel kan registreres af et infrarødt kamera. Undersøgelserne med droneteknologien blev udført 
på 29 forskellige marker i USA (fortrinsvist i Ohio). Resultaterne viste, at det er muligt med de 
forskellige kameratyper at lokalisere drænrørene. Succesraten afhænger af faktorer såsom 
jordtype, mængden af forudgående nedbør, undersøgelsestidspunktet samt den efterføl-
gende billedanalyse, hvor det kan være vanskeligt at adskille drænrørene fra andre lineære 
forløb som for eksempel kørespor i marken. Afhængigt af kameratypen varierer succesraten 
mellem 48 og 69 % for de undersøgte marker (Figur 1.1.2). Eksempelvist blev der ved brug af 
VIS-C (visuelt kamera) for 48 % af de undersøgte marker detekteret mindst nogle eller enkelte 
drænrør på den enkelte mark. Sammenlignet med GPR-teknologien er droneteknologien me-
get omkostningseffektiv. Der mangler dog stadig at blive udført mere systematiske studier af 
teknologien, ikke mindst på danske jordtyper og under danske klimatiske forhold. 

I samarbejde med Geologisk Institut ved Aarhus Universitet blev der udviklet et magnetometer, 
der ligeledes blev vurderet som værende et muligt redskab til kortlægning af drænrør. Kort-
lægningen med magnetometeret baserer sig på, at leret i teglrøret bliver påvirket ved bræn-
dingen og vil udvise en magnetisk anomali sammenlignet med det naturlige magnetfelt. Me-
toden kan derfor kun anvendes på teglrør og ikke på drænrør af PVC. Sandsynligvis pga. af 
relativt små anamolier såvel som magnetiske forstyrrelser i relation til jordforholdene viste 
denne metode sig ikke at være speciel anvendelig til kortlægning af drænrør. Enkelte drænrør 
blev dog kortlagt med metoden. 

Arbejdet med GPR-målinger og drænkortlægning er publiceret i det populærvidenskabelige 
tidsskrift Vand og Jord (Iversen et al., 2018) samt i et videnskabeligt, internationalt tidsskrift 
(Koganti et al., 2020). Arbejdet med kamerabaserede dronemålinger er ligeledes publiceret i 
et videnskabeligt, internationalt tidsskrift (Allred et al., 2020). 
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Figur 1.1.1: Eksempler på GPR-kortlægning fra seks forskellige marker. Røde streger viser dræn-
rørenes forventede beliggenhed baseret på indhentede originale drænkort. Blå streger viser 
kortlagte rør med GPRen. Gule pile viser den anvendte kørselsretning med GPRen (Koganti et 
al., 2020). 
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Figur 1.1.2: Succesraten (relativt antal marker med betydeligt fund af drænrør) for de forskellige 
dronekameraer. 29 drænede marker i USA indgår i undersøgelsen. VIS-C: visuelt, MS: mul-
tispektralt, og TIR: termisk infrarødt kamera (Allred et al., 2020). 

 

WP1.2: Kortlægning af jordens drænforhold (nye landsdækkende drænkort) 
 

Baggrund 

NaturErhvervstyrelsen (NAER Miljø og Fødevareministeriet) har 10. januar 2014 anmodet DCA 
– Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om en projektbeskrivelse for, hvordan et projekt 
om forbedret kortlægning af drænede arealer kan foretages. På baggrund af den endelige 
projektbeskrivelse blev der bestilt et nyt landsdækkende kort over drænede arealer i Danmark. 
Der er gennemført et ph.d.-projekt, hvor der er lavet nye kort over jordenes drænklasser samt 
kort over drænede arealer i Danmark. 

Hypotese for drænkortlægningen var:  

Forbedret drænkortlægning kan opnås ved brug af GIS og tilgængelige digitaliserede kort og 
dyrkningsoplysninger, der sammen kan forbedre nøjagtigheden af de landsdækkende dræn-
kort for Danmark. 

Opgaven er afsluttet i tredje kvartal 2018 med offentliggørelse af den endelige rapport (Møller 
et al., 2018A). Rapporten har været i høring hos Miljøstyrelsen og fagfællebedømt af Søren K. 
Hvid, SEGES i 2018. 

Rapporten indeholder både kort over usikkerheder på prædiktionen samt en validering. Kort-
lagene er overført til LBST og MST samt indarbejdet i potentialekortet for minivådområder. Kor-
tet findes på MiljøGIS under Potentialekortet 2018. Udvikling af metoder er dokumenteret i Møl-
ler et al., 2017 samt Møller et al., 2018B. 
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Resume fra rapporten  

I rapporten (Møller et al., 2018A) præsenteres et nyt landsdækkende kort over drænede mark-
arealer i Danmark. Kortet viser i en opløsning på 30,4 meter den sandsynlige udbredelse af 
drænede og ikke drænede arealer. Kortet er baseret på statistiske analyser af sammenhæn-
gen mellem dræning og en lang række geografiske datalag, heriblandt topografiske variab-
ler, jordbundsforhold, satellitbilleder m.fl. 

Udarbejdelsen af det nye kort er foretaget i to faser. I undersøgelsens første fase blev der ud-
arbejdet et kort ved anvendelserne af observationerne fra kortlægningen af drænede arealer 
udført af Olesen (2009). I undersøgelsens anden fase blev datasættet udvidet med data fra 
Landskontoret for Planteavls undersøgelse (Skriver og Hedegård, 1973) og fra Orbicons dræn-
arkiv (Orbicon, 2015). 

I begge faser af undersøgelsen blev der anvendt en teknik, hvor der først opbygges et stort 
antal statistiske modeller. Derefter udvælges de modeller, der tilsammen giver den mest nøj-
agtige forudsigelse af drænede arealer for et uafhængigt datasæt. Til sidst kombineredes mo-
dellernes forudsigelser til et landsdækkende kort over den mest sandsynlige udbredelse af 
drænede og ikke drænede arealer. 

I undersøgelsens første fase blev der udvalgt 36 relativt enkle modeller, der gav en samlet 
nøjagtighed på 77%, beregnet på et uafhængigt datasæt (Møller et al., 2018B). I undersøgel-
sens anden fase blev der udvalgt 14 mere komplekse modeller, som gav en samlet nøjagtig-
hed på 78%. I begge tilfælde skal nøjagtigheden forstås som sandsynligheden for, at drænede 
og ikke drænede arealer gengives korrekt på kortet. 

Kortene, der blev udarbejdet i hver af de to faser af undersøgelsen, blev til slut kombineret til 
ét kort, sammensat af de områder, hvor det ene eller det andet kort gav den største nøjagtig-
hed. Kortet fra undersøgelsens anden fase var mest nøjagtigt på Littorinafladerne (hævet hav-
bund) og i Midtjylland. Kortet fra undersøgelsens anden fase blev derfor anvendt for disse om-
råder, mens kortet fra undersøgelsens første fase blev anvendt for alle øvrige områder. På det 
endelige kort er 52% af markarealet drænet (Figur 1.2.1). Marken vurderes at være drænet, 
hvis sandsynligheden for dræning forudsiges at være større end 50 %. 
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Figur 1.2.1: Det endelige kort over drænede markarealer arealer udarbejdet i denne undersø-
gelse. Ikke-klassificerede landområder, (hvid signatur) er skove, byer og naturområder. 

 

En sammenligning med et uafhængigt datasæt viste, at kortet har en gennemsnitlig nøjagtig-
hed på cirka 79%. Det vil sige, at kortet med en sandsynlighed på cirka 79% forudsiger, om et 
givent markareal er drænet henholdsvis ikke drænet. Nøjagtigheden var mindst i områder, 
hvor den forudsagte sandsynlighed for dræning var tæt på 50%. Omvendt var nøjagtigheden 
størst i områder hvor den forudsagte sandsynlighed for dræning var markant større eller mindre 
end 50%. 

På denne baggrund blev sandsynligheden for dræning inddelt i tre klasser: Lav sandsynlighed 
for dræning, usikker forudsigelse og høj sandsynlighed for dræning (Figur 1.2.2). 
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Figur 1.2.2: Sikkerhed forbundet med forudsigelsen af drænede arealer, beregnet ud fra den 
forudsagte sandsynlighed for dræning: Lav sandsynlighed for dræning (0 – 40% sandsynlighed, 
82% sikkerhed), usikker forudsigelse (40 – 60% sandsynlighed, 70% sikkerhed) og høj sandsyn-
lighed for dræning (60 – 100% sandsynlighed, 80% sikkerhed). 

 

Det endelige korts nøjagtighed blev desuden beregnet på grundlag af en række uafhængige 
data. De uafhængige data omfattede hoveddræn kortlagt af Orbicon, punkter med målt 
drænafstrømning, drænprocenter kortlagt på markniveau og drænrør kortlagt langs Energi-
nets kabelstrækninger. 

Sammenligningen med de uafhængige datasæt viste, at der generelt er god sammenhæng 
mellem den forudsagte og den observerede forekomst af dræning, og at langt de fleste dræ-
nede arealer er dækket af kortet. Kortet er desuden mere nøjagtigt i sandede end i lerede 
områder. I lerede områder, og især i dødislandskaber, er den forudsagte drænprocent væ-
sentligt højere end den observerede. 

Mange af de vigtigste variabler for forudsigelsen af dræning, eksempelvis jordens lerindhold 
og dybden til grundvandet, har en kendt betydning for behovet for dræning, men også lokale 
forhold som terrænet kan have stor betydning for drænbehovet og for den faktiske dræning. 
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Samlet set viser resultaterne af de gennemførte analyser, at det nye kort er mere nøjagtigt end 
kortet udarbejdet af Olesen (2009) i de fleste områder og især på randmoræner og på san-
dede ferskvandsaflejringer. 
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Delprojekt 2: Lavbund og vådområder 
Poul Erik Lærke (projektleder), Bo Vangsø Iversen og Mogens Greve. 
Fagfællebedømmer: Carl Christian Hoffmann. 

 

Lavbundsjorde er, som navnet antyder, lavtliggende arealer, hvor grundvandspejlet det meste 
af året står højt. En stor del af lavbundsområderne i Danmark udgøres af ådale og hævet hav-
bund. Dyrkede lavbundsområder vil næsten altid være drænede med grøfter eller drænrør, 
hvilket muliggør en hurtig transport af vand og næringsstoffer fra de omgivende højbundsjorde 
eller direkte fra lavbundsjorden videre ud i vandmiljøet. Vandbevægelsen mod lavbundsom-
råderne i ådalene kan være påvirket dels af grundvand fra et bagvedliggende opland og/el-
ler en terrænnær tilstrømning via dræn fra det direkte drænede opland. Vandstrømningen vil 
være styret af dræningsmønsteret, topografien samt den underliggende geologi. Genetable-
ring af vådområder i ådale betyder, at den naturlige, høje vandstand genetableres, hvilket vil 
øge tilbageholdelsen af næringsstoffer, der frigives i lavbunden eller tilføres fra oplandet. For 
kvælstofs vedkommende ved denitrifikationen og for fosfors vedkommende fortrinsvist ved se-
dimentation af fosforholdigt partikulært materiale der tilføres fra oplandet. På den hævede 
havbundsflade vil grundvandstilstrømningen oftest ikke være påvirket af et bagvedliggende 
opland. Dette betyder, at omsætningen af kvælstof kun vil have betydning i forhold til den 
aktuelle omsætning på selve arealet. Her vil nitratreduktion i høj grad afhænge af forholdene 
i jorden mellem drænrørene og overfladen. Kapitlet præsenterer ny viden omkring vandbe-
vægelse samt reduktion og omsætning af kvælstof i forskellige typer af lavbundsområder. 

 

Arbejdet med delprojekt 2 er opdelt i wp2.1: lavbundtypologi, WP2.2: Kvælstofretention i lav-
bundsområder, WP2.3: TReNDS-aktiviteter (også kaldet WP2.4 i projektbeskrivelsens tabel 3.2) 

 

 

WP2.1: Lavbundstypologi 
Gasper L Sechu og Mogens H. Greve 

På initiativ af miljøstyrelsen blev der igangsat et arbejde med at opstille ådalstypologier (GOI) 
med henblik på at kunne vurdere ådalenes betydning for udveksling af stof og vand imellem 
grundvand og overfladevand. (Nilsson et al, 2003). Dette arbejde blev afsluttet i 2004 (Dahl et 
al, 2004), hvor konceptet i praksis blev afprøvet på to vandløb. Arbejdet er aldrig afsluttet i den 
forstand, at der ikke er gennemført en landsdækkende klassificering af ådalene. 

  

GOI-typologierne er opbygget hierarkisk på tre niveauer (Dahl et al, 2004); 
  

1. Landskabstype 

2. Ådalstype 

a. Ådalsmorfologi 

b. Oplandets hydrauliske karakter 

3. Strømningsvariant 
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Med udspring i GOI-typologierne er der igangsat arbejde med at klassificere ådalen. Som før-
ste trin er ådalene afgrænset (se WP6) ud fra vandløbene. Dernæst er ådalene klassificeret ud 
fra kontakten mellem vandløb og grundvand. 

  

Projektet anvender følgende data til klassificering af vandløbene:  

• Vandløbsnetværk fra Institut for Bioscience, AU (polylines) 

• Hydrologisk korrigeret digital højdemodel (Hydro DEM; 10 m opløsning) 

• Lerprocent i dybere liggende horisonter; C-horisont: 60-100 cm og D-horisont: 100 - 200 
cm dybder (30,4 m opløsning) 

• Grundvandmagasiner fra Den Nationale Vandressourcemodel (DK modellen; polygo-
ner) 

• Grundvandsoverflade ekstraheret fra DK-modellen (500 m opløsning) 

  

På baggrund af det ovenfornævnte tema har vi skabt en model til at klassificere kontakten 
mellem vandløb og grundvand. Desuden har vi beregnet på oplande til vandløbssegmenter 
og klassificeret disse som sandede eller lerede.  

Analysen blev udført ved hjælp af GIS-værktøjer i ArcGIS Pro, herunder de tilhørende Arc Hy-
dro-værktøjer. Arc Hydro-værktøjer kan bruges i ArcGIS Pro til effektivt at håndtere hydrologi-
ske data og lettere modellering af vandressourcer. Vi oprettede modellen inden for Model-
Builder, der er et visuelt programmeringssprog, der bruges i geoprocesseringen i ArcGIS Pro. Vi 
starter med at opløse vandløbsnetværket og opdele det i segmenter på fem km. Dette resul-
terede i homogene strækninger af vandløbne baseret på en foreløbig opdeling. Hvis vand-
løbssegmenterne krydser grænsen af et grundvandsmagasin opdeles vandløbssegmenterne 
så alle segmenter kun løber indenfor et grundvandsmagasin.   
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Figur 2.2.1: Flowdiagram for klassifikation af vandløb 

 



   
 

14 
 

 

Inden for alle vandløbssegmenterne beregnes den gennemsnitlige dybde til det øverste 
grundvand (se Figur 2.2.1, højre side af flowdiagrammet).  

Ud fra den digitale højdemodel beregnes det topografiske opland til alle vandløbssegmen-
terne. For at tilføje den dominerende jordtype til de topografiske oplande, kombineres infor-
mationen om underjordens lerindhold fra teksturrasterlaget (som viser lerindhold i underjorden 
ned til 100 cm) med de afgrænsede oplande. 

Underjordens lerprocent blev inddelt i to klasser; sandet (mindre end 10% ler) og leret (mere 
end 10% ler). Herefter blev alle oplande til de enkelte vandløbs segmenter (max 5 km vandløb) 
klassificeret som sandede eller lerede afhængig af den dominerende jordtype i oplandet. (se 
Figur 2.2.1, venstre side af flowdiagrammet). 

I de sidste trin (”Classify”; Figur 2.2.1) blev de enkelte vandløbssegmenter klassificeret baseret 
på dybden til grundvandet. Segmenter blev klassificeret som ”Dis-Connected”, hvis dybden 
var mere end tre meter og som ”Connected Clayey”, hvis dybden var mindre end tre meter og 
undergrunden samtidig var leret. Hvis dybden var mindre end tre og undergrunden var sandet, 
blev klassifikationen ”Connected Sandy” anvendt. Hvis ingen af betingelserne kunne opfyldes, 
blev strækningen klassificeret som ”No Data”.  

Nedenstående viser et klassificeringseksempel for Gudenåoplandet (Figur 2.2.2): 
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Figur 2.2.2: Eksempel på ådalsklassificering for Gudenåoplandet. 
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WP2.2: Kvælstofretention i lavbundsområder 

I slutningen af projektperioden af addendumprojektet (2018) er der opstartet målinger af 
vandtransport og flow af nærringsstoffer på et nyt moniteringsområde, et ekstensivt dyrket lav-
bundsareal der ligger i Nørreådalen ved Vejrumbro mellem Viborg og Randers. Arealet består 
af to grøftedrænede marker på henholdsvis 3 og 5 ha, hvor vandspejlet ligger 10-30 cm under 
jordoverfladen. Derfor er der trods dræning kun mulighed for meget ekstensiv landbrugsmæs-
sig drift.   

Der blev tilknyttet en PhD-studerende fra juli 2018 på projektet, men vedkommende valgte 
desværre at søge andre udfordringer 1. juli 2019. Det etårige ansættelsesforløb blev anvendt 
til startkarakterisering og instrumentering af lavbundsarealet ved Vejrumbro. Formålet var at 
kunne monitere den årlige N-balance for lavbundsarealet, dvs. at kvantificere tilførslen af næ-
ringsstoffer fra oplandet, omsætning i selve lavbundsarealet samt udledning til Nørreåen.  

For startkarakterisering af det nye areal blev der i 2018 udtaget 1080 jordprøver (Figur 2.2.1. 
20 cm intervaldybder i ca. 200 punkter). Udover manuelle boringer udtog firmaet Ejlskov dybe 
jordprøver i tre punkter ned til 11 m med geoprobe (V01-V03 på Figur 2.2.1.). Visuelle bedøm-
melse af jordprøverne viste et øvre liggende ca. 2 m tykt tørvelag, og neden under et 6-8 m 
tykt gytjelag. Dette var dominerende for arealet med undtagelse af arealets nordvestlige 
hjørne, hvor et sandlag startede i ca. 3 meters dybde. Derudover blev arealet kortlagt med 
elektromagnetiske målinger (tTEM og DUALEM), og resultaterne herfra viste umiddelbart god 
overensstemmelse med jordprøveklassificeringen. Nærmere analyse af de indsamlede data 
vil blive udført i kommende projekter. 
 
For at kunne kortlægge arealets hydrologi blev der installeret fem elektromagnetiske flowmå-
lere ved ind- og udløb fra drængrøfterne der løber ud mod Nørreåen. Åen ses nederst på Figur 
2.2.1. Derudover blev der installeret 206 piezometerrør med filtersætning i forskellige dybder. 

Siden november 2018 er der blevet udtaget vandprøver dagligt med fem automatiske ISCO-
samplere, hvor prøveudtagningsslangen var placeret ved indløb i hver af de fem flowmåler, 
og ca. hver fjerde uge blev der manuelt målt vandstand og udtaget vandprøver fra udvalgte 
piezometerrør og punkter i grøfterne for at kunne bestemme grundvandspotentialer og area-
lets næringsstofbalance samt forholdet mellem nitrat og ammonium N. 

https://pure.au.dk/portal/en/persons/steen-christensen(4f3a5bff-673c-43cc-9ba9-24b95e2af425).html
https://pure.au.dk/portal/en/persons/steen-christensen(4f3a5bff-673c-43cc-9ba9-24b95e2af425)/publications/videreudvikling-af-aadalstypologi--grundvandoverfladevand-interaktion-goi(406d62b0-b142-11db-bee9-02004c4f4f50).html
https://pure.au.dk/portal/en/persons/steen-christensen(4f3a5bff-673c-43cc-9ba9-24b95e2af425)/publications/videreudvikling-af-aadalstypologi--grundvandoverfladevand-interaktion-goi(406d62b0-b142-11db-bee9-02004c4f4f50).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/brian-kronvang(7766931c-a3c9-4a38-9d22-e4cc3a2f4607).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/hans-estrup-andersen(368cd58b-96d4-4648-bc00-a9ef227b7d97).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/carl-christian-hoffmann(353a0760-7b7a-4348-9f47-7df140234554).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/brian-kronvang(7766931c-a3c9-4a38-9d22-e4cc3a2f4607)/publications/hydrokemisk-interaktion-mellem-grundvand-og-overfladevand-hygro(7deb70d0-7e9d-11dd-a5a8-000ea68e967b).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/brian-kronvang(7766931c-a3c9-4a38-9d22-e4cc3a2f4607)/publications/hydrokemisk-interaktion-mellem-grundvand-og-overfladevand-hygro(7deb70d0-7e9d-11dd-a5a8-000ea68e967b).html
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Figur 2.2.1: Placering af flowmålere, ISCO samplere og piezometer-reder på lavbundsarealet 
i Nørreådalen ved Vejrumbro.  

 

Indledende målinger viste grundvandsstrømninger til lavbundsarealet med op til 28 mg/l NO3-
N i sandlaget ved indløb til lavbundsarealet. Der blev kun målt meget små nitratkoncentratio-
ner i de lidt dybere sandlag og i sandlaget tættere på Nørreåen, hvilket tyder på at kraftig 
denitrifikation finder sted i starten af lavbundsområdet. Der blev ikke målt nitrat af betydning i 
lavbundsarealets 2 m tykke tørvelag, mens der blev målt 5-10 mg/l NH4-N og ca. 5 mg/l opløst 
organisk N. Målingerne i de første 2-3 mdr. af moniteringen viste 14-56 % mere total N ved 
udløb fra arealet end ved indløb. Forøgelsen i total N vurderes at komme enten fra lavbunds-
arealet, hvor N mobiliseres når tørven mineraliseres, eller fra opadgående grundvandstilstrøm-
ning i lavbundsarealet. 

 

Fosformålinger (sideeffekt) 

Enkelte steder i lavbundsarealet blev der målt 10-14 mg/l opløst og partikulært (< 0,2 mm) 
total P mens hovedparten af målingerne viste 0,5-2,0 mg/l total P. De første 2-3 mdr. målinger 
fra ISCO-samplerne viste 71-87% mere total P ved udløb fra arealet end ved indløb. Det vur-
deres derfor, at der bør kigges nærmere på mængden af fosfor, der frigives fra nuværende 
drænede lavbundsarealer, og at dette evt. bør indgå i risikovurderingen af fosforfrigivelse ved 
vådlægning af lavbundsarealer hvor dræning afbrydes.  
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WP2.3: TReNDS-aktiviteter (også kaldet WP2.4 i projektbeskrivelsens tabel 3.2) 

Arbejdet i TReNDS-projektet (2015-2018), der var finansieret af Innovationsfonden, med fokus 
på lavbund og vådområder, var for Aarhus Universitets vedkommende baseret på undersø-
gelser af et 26 hektar lavbundsareal ved Fensholt vest for Odder beliggende i et østdansk mo-
rænelandskab. Studiet i lavbundbundsområdet havde fokus dels på kortlægningen af de 
overfladiske strømningsveje samt den underliggende geologi. Desuden blev strømningsveje 
og kvælstoftransporten undersøgt på detailniveau. Aktiviteterne har grundlæggende været 
baseret på to Ph.d.-studier. 

Fensholt-studieområdet er et riparisk lavbundsområde på 26 ha nedskåret i et moræneland-
skab med en udstrækning på 1½ km befindende sig opstrøms Nordsminde Fjord-oplandet. 
Lavbundsområdet er afgrænset mod nordvest af en anden nedskåret dal og nedstrøms af et 
saddelpunkt, der blev gennemgravet i slutningen 1700-tallet for at afvande lavbundsområdet. 
Lavbundsområdet har derfor i perioder før den tid sandsynligvis været mere eller mindre over-
svømmet i længere perioder. Lavbundsområdet har landbrugsmæssigt været ekstensivt ud-
nyttet til græsning og dyrkning af afgrøder og en udpræget tørvegravning har fundet sted. I 
dag benyttes kun den vestlige del af lavbundsområdet til kvægafgræsning, men den reste-
rende del er mere eller mindre uudnyttet. 

 

Kortlægning af geologi og overfladiske strømningsveje. 

I dette studie blev det undersøgt om relativt billige kortlægningsmetoder kan bidrage med 
vigtig information i studierne af de processer, der har en betydning for omsætningen af kvæl-
stof (N) i lavbundsområder. Der blev opstillet en geologisk model for lavbundsarealet ved Fens-
holt ved brug af traditionelle metoder. Som et første input blev der indhentet information fra de 
eksisterende nationale databaser JUPITER (boringer) og GERDA (geofysik). For geofysikkens 
vedkommende blev der først og fremmest brugt data fra en større undersøgelse fra en tidligere 
målekampagne baseret på målinger med SkyTEM (luftbåren transient elektromagnetik). Dette 
datamateriale blev suppleret med en omfattende boreprøvebeskrivelse i området, målinger 
af mængden af den post glaciale gytje, syv geoelektriske profiler samt målinger med en elek-
tromagnetisk induktionssensor (EMI). Geologien blev herefter forsøgt klarlagt ved en lagdelt 
geologisk model. Modellen viser, at den dybere geologi var repræsenteret ved relativt homo-
gene Palæogene (24-1,8 mio. år før nu) og Neogene (65-24 mio. år før nu) aflejringer, mens 
den overliggende geologi bestod af mere komplekse glaciale sedimenter såsom moræne- og 
smeltevandsaflejringer samt postglaciale ferskvandssedimenter (Figur 2.3.1) fra den seneste 
istids aflejringer (ungbaltiske isfremstød for ca. 16.000 år siden). 
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Figur 2.3.1: Visualisering af den geologiske model for lavbundsområdet ved Fensholt. Sektioner 
vist for A) x-z-plan og B) y-z-plan. Hver enkelt tredimensionel celle (voxel) er tildelt en unik 
værdi svarende til en geologisk enhed. C) En delvist begravet dalstruktur er synlig i modellens 
x-y-sektionen i en dybde på 31 m over havvandsniveau (m.a.s.l.), hvor dalen, der skærer sig 
ind i det Miocene sand, er opfyldt med moræneler. D) Fordelingen af sandlinser beliggende i 
moræneleren i en dybde på 50 m.a.s.l. E) Fordelingen af geologiske enheder nær terræn. En 
udbredt umættet zone befinder sig i toppen af moræneleren og tørv og gytje ses i lavbunden 
såvel som de øverste dele af sandlinseenheden. F) Isopachkort (tykkelsesvariationer) over 
sandlinsen indlejret i morænelerenheden. G) Isopachkort over gytjeenheden. H) Isopachkort 
over tørveenheden (Prinds et al., 2020).  

 

Udstrømning til lavbundsområdet fortrinsvist fra overskårne drænrør i skræntfoden ved over-
gangen mellem højbund og lavbund blev kortlagt med et termisk infrarødt kamera (TIR) på-
monteret en drone (Prinds et al., 2019). På samme måde blev afstrømningsmønstret på over-
fladen af lavbundsområdet i vinterperioden også kortlagt. Metoden baserer sig på tempera-
turforskelle, der eksisterer mellem det udstrømmende drænvand og overfladevandet. Figur 
2.3.2 viser et eksempel på to optagelser med det termiske kamera i henholdsvis marts 2016 
og marts 2017. På figuren træder der overfladiske strømningsmønster tydeligt frem. Det ses 
også, hvordan strømningsmønstrene kan ændre sig fra år til år, hvilket illustrerer, hvordan timin-
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gen af TIR-undersøgelsen kan have indflydelse på tolkningen af overfladehydrolgien i et lav-
bundsområde. Marts 2016-undersøgelsen (Figur 2.3.2A1 og A2) er udført efter en periode med 
meget nedbør, og den centrale del af lavbundsområdet er oversvømmet. I kontrast til dette 
viser marts 2017-undersøgelsen (Figur 2.3.2B1 og B2), der blev udført efter en relativ tør peri-
ode, at drænudløbene samt det centrale vandløb nu træder relativt tydeligt frem pga. den 
termale signatur fra vandløb og drænudløb. 

Datasættet fra marts 2017 blev efterfølgende brugt til at lokalisere punkter i randen af lav-
bundsområdet med udstrømmende vand fra afskårne drænrørsudløb, der betragtes som væ-
rende vigtige bidrag til vand- og stoftilførslen til lavbundsområdet. Udstrømmende vand fra de 
overskårne drænrør til lavbundsområdet kan fortsætte som overfladeafstrømning eller vil bi-
drage til vandmætningen af lavbundssedimentet. Udstrømningen fra drænrørene kan ske fra 
rørudløb, der ligger over eller under jordoverfladen (Figur 2.3.3A og B). Hvis der ingen drænløb 
er ved randen af lavbundsområdet, vil en diffus grundvandsudstrømning til lavbundsområdet 
i stedet være fremherskende (Figur 2.3.3C). Lokaliseringen af drænudløbene var baseret på 
både temperatur- og vegetationsanomalier. Temperaturanomalier blev målt med TIR (Figur 
2.3.4B), hvorimod lokaliseringen af vegetationsanomalier var baseret på en multispektral elek-
tromagnetisk reflektansanalyse ved anvendelse af ortofotos. Her blev NDVI-indekset (”Norma-
lized Difference Vegetation index”), beregnet, der ses som et simpelt udtryk til bestemmelse af 
vegetationsdækket i et område (Figur 2.3.4C). Indekset kan udtrækkes fra de eksisterende or-
tofotos over Danmark. 

 

 

Figur 2.3.2: Eksempel på undersøgelsen med det termiske kamera, der viser tydelig strømnings-
mønstre på overfladen af lavbundsområdet. A1-A2) Termisk undersøgelse fra marts 2016. B1-
B2) Termisk undersøgelse fra marts 2017 (modificeret fra Prinds et al., 2019). 
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Figur 2.3.3: Mulige afstrømningsscenarier for ud-strømmende vand ved overgangen mellem 
højbundsjorden og lavbundsområdet vist fra siden og fra oven. A) Overskåret drænudløb ved 
lavbundsområdegrænsen. Vandet strømmer fra drænudløbet og videre ud på overfladen af 
lavbundssedimentet. Overfladetopografien er bestemmende for spredningen af vandet og 
fordelingen mellem fugtig og mættet jord. B) Drænudløbet ligger skjult i jorden, men udstrøm-
ningen er stadig punkbaseret som for (A). C) I områder uden punktafstrømning fra drænrør vil 
den diffuse grundvandsudstrømning fra højbundsjorden danne et mønster af fugtig/opmættet 
lavbundssediment fordelt bredt ud over området (Prinds et al., 2019). 

 

 

Figur 2.3.4: Forventede signaler ved et overskåret drænudløb ved grænsen mellem højbund 
og lavbund. A) Drænafstrømning med tilhørende overfladeafstrømning og vådlagt områder, 
B) TIR-temperatursignal med højeste værdier ved udløbet faldende nedstrøms, C) NDVI-sig-
nalet, der ses som et mindre distinkt signal, men dog alligevel tydeligt afgrænset i forhold til 
drænudløbet (Prinds et al., 2019). 
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Ved hjælp af de to metoder (TIR og NDVI) blev drænudløben forsøgt lokaliseret i det under-
søgte lavbundsområde. De indhentede billeddata blev lagt ind i et geografisk informationssy-
stem, hvor drænudløbene blev identificeret. De identificerede drænløb blev valideret ved en 
visuel inspektion i området.  

 

Figur 2.3.5: Identificerede potential drænudløb udpeget vha. henholdsvist TIR og NDVI. I til-
fælde, hvor TIR- og NDVI-punkterne var inden for en afstand af 10 m, blev punkterne vist som 
”TIR and NDVI”. Validerede punkter er ligeledes vist. Antal punkter er vist i parentes (Prinds et 
al., 2019). 

 

I alt blev 48 drænudstrømningspunkter identificeret med de to metoder (TIR og NDVI, Figur 
2.3.5). Kun 30 af disse blev valideret ud fra feltmålingerne. De fleste af de ikke-validerede 
punkter (falske positiver) blev fundet ud fra NDVI-datasættet, der må betragtes værende min-
dre præcis end TIR-metoden, da den indirekte lokaliserer drænudløbene ud fra vegetations-
udviklingen. TIR-metoden derimod må vurderes at være præcis til udpegning af udstrømnin-
gen af drænudløbene, da denne metode direkte kortlægger det udstrømmende vand. Forde-
len ved at bruge NDVI-data er dog, at disse er frit tilgængelige og er kortlagt bredt ud over 
hele Danmark. 

Ud fra studiet af kortlægningen af geologi og overfladiske strømningsveje kan det konkluderes, 
at flere vigtige faktorer med hensyn til nitratreduktionskapaciteten af lavbundsarealer for-
holdsvist enkelt kan lokaliseres eller kortlægges med de anvendte metoder. Det gælder bl.a.: 

• Steder med drænvandstilførsel, som forventes at være den største bidragsyder af nitrat 
i lavbundsområdet. 

• Overfladevandets strømninger i lavbundsområdet, der afslører, hvor overfladevand 
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strømmer forbi lavbundssedimenterne og nitratindholdet derved bibeholdes. 

• Afgrænsning af tørveaflejringer, som tilskrives stor betydning for reduktion af nitrat. 

• Variationer i grundvandsniveauet indikerer en stabil forbindelse mellem oplandet og 
tørvemagasinet. 

 

Detailkortlægning af strømningsveje og kvælstoftransport i fire delområder 

I lavbundsområdet blev der udvalgt fire delområder, hvor vand- og kvælstofstrømningen ind-
gående blev studeret. De undersøgte delområder modtog alle drænvand fra det omkringlig-
gende landbrug fra markdræn, som var afskåret i skræntfoden mellem landbrugsarealerne og 
lavbundsarealet. I selve lavbundsområdet var det kun det ene delområde, der var drænet. Ved 
kontinuerlige målinger af drænvandsafstrømninger, nedbør og fordampning (evapotranspira-
tion) samt punktmålinger af grundvandsafstrømninger blev der opstillet vandbalancer for hvert 
delområde ved anvendelse af en simpel vandbalancemodel (Figur 2.3.6). Modellen blev kørt 
med et tidsskridt på en time. 

 

 

Figur 2.3.6: Opstillet lavbundsvandbalancemodel med fordelingen af de forskellige strøm-
ningsveje. Modelinput er nedbør (P), drænafstrømning fra det omgivende landbrugsarealer 
(Din) og grundvand (Gin). Modeloutput er grundvand (Gout), lækage (Lout), drænafstrømning i 
lavbundsområdet (Dout), evapotranspiration (ETpot) og overfladeafstrømning (Oout). De forskel-
lige outputs er prioriteret fra nederst til venstre mod højre (Gout, Lout, Dout, ETpot. Oout bliver kun 
aktiveret når opmagasineringskapaciteten (Smax) bliver overskredet (Petersen et. al., 2019a). 

 

Med fokus på forskellige strømningsveje, blev afstrømningsvejene og transport af kvælstof (N) 
ind og ud af lavbundsarealet beregnet for hvert delområde. Resultaterne viste, at overfladeaf-
strømning var den kvantitativt mest betydningsfulde strømningsvej for alle fire delområder (Fi-
gur 2.3.7). Grundvandsstrømning samt afstrømning i drænrør beliggende i lavbundsområdet 
var dog også betydende transportveje. Undersøgelserne viste ligeledes, at der selv i et for-
holdsmæssigt lille område ses en betydelig variation af de forskellige transportveje. Denne va-
riation var først og fremmest styret af vandets opholdstid, lavbundssedimentets hydrauliske led-
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ningsevne, de drivende hydrauliske gradienter samt tilstedeværelsen af drænrør i lavbunds-
arealet. Såfremt det indkommende vand fra de omgivende arealer samt nedbør, overstiger 
lavbundsarealerne infiltrationskapacitet vil det strømme til vandløbet som overfladeafstrøm-
ning. Herved vil N-omsætningen i lavbundssedimentet blive stærkt forringet. 

Det største N-bidrag til lavbundsarealerne fra den omgivende højbund ses i form af nitrat (NO3
-

) fra markdræn (Figur 2.3.8). NO3
--fjernelsen i de forskellige områder varierede betydeligt. I et 

enkelt af delområderne var NO3
--fjernelsen nede på 25%, mens den overordnede fjernelse af 

total-N (TN) var helt nede på 1%. Den ringe N-fjernelse i dette område kunne i høj grad forkla-
res med en stejl terrænhældning og relativ kort afstand fra drænudløbet i skræntfoden til vand-
løbet i lavbundsområdet, hvilket forøgede risikoen for at drænvandet overfladisk kunne 
strømme direkte ud i vandløbet. For de resterende delområders vedkommende var overflade-
afstrømning ligeledes en dominerende strømningsvej, men her var vandet i højere grad i stand 
til at infiltrere ned i lavbunden nær skræntfoden og derefter strømme ud igen længere nede 
mod vandløbet med en mulig N-reduktion til følge. NO3

--fjernelsen var i disse områder mellem 
71 og 91%, mens den for TN var på 39 til 56%. Misforholdet mellem NO3

- og TN-fjernelsen kunne 
i høj grad forklares ved en frigivelse af organisk kvælstof (Norg) fra lavbundssedimentet. 

 

Figur 2.3.7: Relativ fordeling af de forskellige strømningsveje for de fire undersøgte delområder 
(T31 til T34) for vand, der strømmer ind i (røde pile) og ud af (blå pile) områderne i perioden 
fra 1. september 2016 til 31. august 2017. Nedbør (P), Evapotranspiration (ET), Indkommende 
grundvand (Gin), Udgående grundvand (Gout), Indgående drænvand (Din), Udgående dræn-
vand (Dout), Udgående overfladeafstrømning (Oout) (modificeret fra Petersen et al, 2019b). 
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Figur 2.3.8: Fordelingen af N-specier i kg N/ha lavbundsområde/år for de fire undersøgte om-
råder for perioden 1. september 2016 til 31. august 2017. Indkommende N-mængder er vist 
med rødt, udgående mængder er vist med blåt, nedbør (P), indstrømmende drænvand (Din), 
grundvand (Gin), overfladeafstrømning (Oout), drænafstrømning fra dræn i lavbunden (Dout) og 
udstrømmende grundvand (Gout) (Petersen et al., 2019).  

 

Ud fra ovenstående undersøgelser kan det konkluderes, at selv inden for et relativt lille areal 
(26 ha) var N-fjernelsen meget variabel. Variabiliteten var kontrolleret af fordelingen af de for-
skellige strømningsveje, specielt fordelingen mellem den hurtige overfladeafstrømning og den 
langsomme og mere effektive N-reducerende strømningsvej gennem lavbundssedimentet. 
Frigivelsen af Norg i lavbundssedimentet var en kraftig medvirkende faktor til den overordnede 
variation i N-reduktionen. 

De eksisterende nationale kort over N-retentionen, som er basis for den målrettede N-regule-
ring, inkluderer udelukkende genetablerede vådområder fra perioden 1998 til 2010 (9457 ha). 
N-retention fra naturlige eller semi-naturlige vådområder er ikke inkluderet (Højbjerg et al.,  
2015). Dette studie viser, at disse områder kan have stor indflydelse på N-retention på oplands-
niveau. Det vil dog være en udfordring at inkludere disse naturlige og seminaturlige vådområ-
der grundet den store variation selv inden for et forholdsvist lille område. Den dynamiske vand-
balancemodel udviklet i dette studie demonstrerer dog en anvendelsesorienteret og relativ 
simpel fremgangsmåde til opdeling af strømningsvejene i lavbundsområder. Metoden har vist 
sig effektiv i forbindelse med scenarieberegninger (Engesgaard et al., 2018) og kan imple-
menteres i den nationale grundvandsmodel (DK-modellen) med det formål at opdele strøm-
ningsvejene i lavbundsområder befindende sig i morænelersoplande (Højbjerg, 2018).  
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Delprojekt 4: Drænede højbundsjorde, drænstationer, måling og model-
lering af drænafstrømning og kvælstofudvaskning via dræn  
Finn Plauborg (projektleder), Preben Olsen, Christen Duus Børgesen, Bo Vangsø Iversen og Mo-
gens H. Greve. 
Fagfællebedømmer: Hans Estrup Andersen. 

Baggrund 

Højbundsjorde opdeles ofte i sandede og lerede typer, og de er udviklet i områder upåvirket 
af det permanente grundvandsspejl, men de kan have et midlertidigt højtstående grund-
vandsspejl dannet om vinteren pga. nedbørsoverskud og en langsom permeabel (gennem-
trængelig) underjord (leret till). For at afhjælpe disse forhold er dræning gennemført i Danmark 
i flere perioder, og det antages at ca. 50% af den dyrkede landbrugsjord er drænet (Møller et 
al., 2018). I det nuværende retentionskort, hvor N-tab fra rodzonen er baseret på NLES-bereg-
ninger, er der ikke taget højde for forhold, der betinger denitrifikation i rodzonen. Vi mangler 
derfor viden om betydningen af svingende redox-forhold og denitrifikationspotentialet på om-
sætning af og tab af N på jorde, der har en mere eller mindre god naturlig dræntilstand. End-
videre mangler vi en generel viden om vandstrømningen og dermed N-fluksen i forskellige 
lerede højbundsjorde. Her tænkes på om vandstrømningen er makropore- eller matrixdomi-
neret og fordelingen af vand mellem grundvand og drænvand, hvilket har betydning for esti-
mering af N-tabet til henholdsvist drænvand og grundvand. Formålet med dette projekt er 
indsamle viden om drænvandsafstrømningens dynamik og størrelse på højbundsjorde, om-
sætning af kvælstof, herunder redox-forhold og denitrifikation, og udvaskning af kvælstof til 
dræn.   

 

Hypoteserne er: 

1. De eksisterende, både gamle og nye drænstationer, kan ikke dække vores vidensbe-
hov, herunder kravet om at der foretages målinger i de væsentligste indsatsområder i 
Danmark. 

2. En betydelig del N denitrificeres i rodzonen, der er udsat for svingende redox-forhold 
på grund af et temporært fluktuerende grundvandsspejl 

3. Drænrør-domineret kvælstofafstrømning er påvirket af vandets strømningsveje i jorden 

4. En betydelig del af de drænede jorde er dårligt afvandede pga. dårlig tilstand af dræn-
systemet og højere vinternedbør med flere ekstreme nedbørhændelser. Disse arealer 
er formodentlig overgødsket med N, der således tabes fra rodzonen til drænrør/grund-
vand og via denitrifikation. 

 

Metode 

Hypoteserne besvares gennem arbejdspakkerne WP4.1-WP4.5, hvor WP4.1, WP4.3 og WP4.5 
er udvidelse af projekter, der allerede er igangsat. 

 
WP4.1: Etablering af nye drænstationer og modellering af drænvandsafstrømning 

Der er ikke foretaget yderligere opsætning af nye drænvandsstationer efter 2018. Figur 4.1.1 
viser, hvilke stationer, hvor der historisk er målt drænvandsafstrømning, og hvor der i nyere tid 
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er målt eller måles i relation til forskellige projekter ved Institut for Agroøkologi og i relation til 
landovervågningen (LOOP). I WP4.2, WP4.3, WP4.4 og WP4.5 er der igangsat otte nye dræn-
stationer og fem mere blev etableret i foråret 2018, en ved Spjald i det vestlige Midtjylland, en 
ved Haderslev, tre på store marker ved Gyldenholm Gods på Sydvestsjælland og en yderligere 
på Sydvestfyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1.1: Oversigt over stationer hvor der er målt drænafstrømning. Addendum-filtermatrice-
anlæggene samt stationer tilknyttet pesticidvarslingssystemet (VAP). Stationer oprettet ved 
AGRO og Bioscience i forbindelse med monitering af åbne minivådområder. Stationer i forbin-
delse med landsovervågningsprogrammet (LOOP) indbefattende LOOP 1, 2 og 4. Historiske 
stationer er relateret til forskellige afsluttede projekter (mellem1970 og 2000), hvor der er målt 
med henholdsvis en høj tidlig opløsning (døgnniveau) eller en lavere tidslig opløsning. 

 

Figur 4.1.2: Målt og prædikteret årlig afstrømning på det samlede datasæt ved anvendelse af 
en såkaldt k-fold (KF) krydsvalidering med henholdsvis anvendelse af Random Forest (venstre) 
og Cubist-teknikken (højre) med RMSE på henholdsvis 75 og 77 mm/år og NSE på 0,73 og 
0,74. 

Baseret på data fra de eksisterende og nedlagte stationer (Figur 4.1.1) er der i forbindelse med 
Innovationsfondsprojektet Future Cropping blevet udviklet en model baseret på maskinlæ-
ringsteknikker, der er i stand til at prædiktere den årlige drænvandføring baseret på en række 
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prædiktorer såsom modelleret infiltration ud af rodzonen, jordtype, geologi og topografi. Re-
sultaterne er blevet præsenteret på en international konference i USA i januar 2019 (Motarjemi 
et al., 2019) og det endelige manuskript (Motarjemi et al., 2020) er under afsluttende review.  

Hovedresultatet viste, at de mest nøjagtige forudsigelser blev opnået ved 10-fold (KF) cross-
validated Cubist (CB) og 10-fold (KF) cross-validated random forest (RF) med RMSE på hen-
holdsvis 75 og 77 mm/år og NSE på 0,73 og 0,74 (Figur 4.1.2). 

 
WP4.2: Drænmålinger indsamlet til opgørelse af N-retention på markniveau (rOpen)  

Formål 

For at undersøge N retentionen på markskala er der gennemført målinger af N-indhold i dræn-
vand, samt nitratudvaskning i tre dybder for at kvantificere relationen mellem rodzoneudvask-
ning og drænvandsdrevet nitratudledning. I samme forsøg er der målt N2O-emission fra for-
skellige jordlag samt gennemført målinger til at estimere i hvilken dybde denitrifikationen fo-
rekommer. 

 

Målinger i tre sidedræn og et hoveddræn ved Julsgaard, Vejrumbro Midtjylland. 

Der er gennemført kontinuerte målinger af drænafstrømning i fire etablerede drænbrønde ved 
Julsgaard (Figur 4.2.1) siden efteråret 2017.  

Der udtages vandprøver til analyse hver 14. dag og grundvandspejlet følges via etablerede 
piezometerrør med tryktransducers, der måler grundvandsspejlet omkring drænrørene. Resul-
taterne er opgjort for de fire drænrør repræsenterende de fire oplande (jf. Figur 4.2.1). Resulta-
terne er målt som liter målt med flowmeter og normaliseret ud fra drænoplandenes størrelse.  

Resultaterne for målebrønd 4 (Dræn 4 i Figur 4.2.2) angiver resultaterne for det samlede opland 
af drænene areal (3,2 ha, Figur 4.2.1). Det drænede areal har en jævn stigning (1-2%) op mod 
den nordlige afgrænsning af det drænede areal. Effekten af dette kan ses på den akkumule-
rede drænafstrømning i Figur 4.2.2. Afstrømningen er størst for sidedrænene (3) der er placeret 
lavest i terræn og mindre i sidedræn 1 og 2, der ligger i det højere placerede terræn. Hoved-
drænet dækker hele det drænede areal og viser den lavest normaliserede drænafstrømning. 
Dette kan forklares ved, at effekten af et terræn, der stiger op mod nord, hvilket betyder, at der 
vil afvandes mindst for det nordligste areal. Herved opnås samme effekt som ses mellem dræn 
3 til 2 og mellem 2 til 1 (aftagende drænafstrømning) jo højere i terrænet der måles fra. Der er 
ikke via jordbundskortlægningen konstateret ændrede jordbundsforhold, der umiddelbart kan 
forklare den aftagende afstrømning, men analyser af grundvandshøjden i de øverst i marken 
placerede piezometerrør (Figur 4.2.1) viser, at der var kortere perioder med grundvand end for 
piezometerrør placeret lavere i terrænet (sydlige del af marken).  Nærmere analyse af effekten 
på N-omsætningen og transporten for områder i marken vil følge i ph.d.-projekter, der er 
igangsat ved Institut for Agroøkologi.  
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Figur 4.2.1: Kort over placering af piezometerrør (9 stk., hver med længde på 2,5 m (grønne 
trekanter). Drænbrønde 1-4 og drænsystem hvorfra der måles vand- og N-transport i dræn-
brønde. De fire drænoplande med de lokaliserede drænstrenge er vist med farvede skrave-
ringer. 

Nitrat-N koncentrationen fra målingerne er vist i Figur 4.2.2A. Udvaskningen opgjort for hvert 
af drænoplandene, som er vist på Figur 4.2.2B, er baseret på nitratmålingerne og målingerne 
af afstrømningen i drænrør ved kontinuerte flowmålinger. Der ses at dræn 1 i hele perioden 
har højere udvaskning end dræn 2 til trods for en lidt mindre drænafstrømning. Det skyldes de 
højere nitrat-N-koncentrationer i drænvandet (Figur 4.2.2A) i dræn 1. Dette kan skyldes den 
mindre denitrifikation (drevet af den mindre vandmætning) pga. den højere beliggenhed i 
terrænet.  

Der pågår en bearbejdning af indsamlede måledata. Først er fremmest er der fokus på vand-
balanceberegninger med modellen Daisy (Hansen et al., 2012) og udvaskningsberegninger 
via dræn og via dybere jordlag. Derved opstilles en kalibreret grundvandsmodel for området. 
Resultater herfra kan indgå som grundlag til fastsættelsen af den andel vand der løber i dræn 
versus hvor meget vand der transporteres via dybere jordlag til grundvandet og videre til fersk-
vandssystemet (åer, søer eller direkte i havet).  

Desuden blev alle plots karakteriseret med hensyn til jordfugtighedsindhold, lerindhold og vo-
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lumenvægt i 50, 100 og 150 cm dybde, såvel som vandspejl-niveauet blev målt. dinitro-
genoxid (N2O) –fluxe fra jordoverfladen og N2O-koncentrationer i jordluften under overfladen 
ved 20, 50, 100 og 150 cm dybde blev moniteret med kampagnemålinger i to perioder, der 
sammen dækkede 175 dage. 

 

 

 

 

Figur 4.2.2: Udvaskning fra drænrør målt på Julsgaard for perioden 2017-2020. (A) Nitrat-N fra 
drænvandsundersøgelserne fra fire drænrør. (B) Akkumuleret nitrat-N udvaskning. (C) Akku-
muleret drævandsafstrømning . Drain_4 (Hoveddræn). Drain_1, Drain_2 og Drain_3 er side-
dræn. 
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Målinger af N2O og vurdering af denitrifikation i forskellige jorddybder ved Julsgaard 

Et ph.d.-studie er igangsat for at bestemme emission af N2O under forskellige gødningsstrate-
gier og måle dannelsen og ændringer af N2O-koncentration i forskellige jorddybder samtidig 
med at nitratudvaskningen blev målt i tre dybder: 50, 100 og 150 cm. (Wolf et al., 2021). For-
målet var at vise den rumlige og tidsmæssige udstrækning og fordeling af denitrifikationsakti-
vitet og se på sammenhængen til den målte nitrat-N-udvaskning målt i de tre dybder af jor-
den. Efterårstilførslen af svinegylle viste en nitrat-N-fjernelse i jordlaget mellem 50 og 100 cm 
dybde, og N2O-koncentrationsprofiler viste samtidig, at denitrifikationsaktiviteten var højest 
omkring 50 cm dybde. Efterårsanvendelse af svinegylle viste højere N2O-emissioner og lavere 
afgrødeudbytter sammenlignet med forårsudbringning. Tilsætning af nitrifikationshæmmeren 
DMPP med gylle om efteråret reducerede ikke den gennemsnitlige udvaskning af nitrat og 
havde heller ikke nogen effekt på afgrødeudbyttet eller N2O-emissionerne. Forskelle i jorde-
genskaber på forsøgsplot-niveau indikerede, at underjordens kompakthed (volumenvægten) 
samt lerindhold og vandspejlet, som alle har betydning for jordens aerobe og anaerobe for-
hold, vekselvirker med denitrifikationsaktiviteten og herved slører behandlingseffekten mellem 
plottene i forsøget. 

 

 

 

WP4.3: Udvidelse af nitratmålinger i Varslingssystem for udvaskning af Pesticider til 
grundvandet (VAP) 

Målinger af total N koncentrationer med sugeceller er afsluttet i 2019. Data anvendes i ph.d.- 
studier nævnt i WP4.4, og vil endvidere indgå i fremtidige opdateringer af NLES.  

 

WP4.4: Ph.d. Estimering af transport og omsætning af kvælstof i drænede højbunds-
jorde 
 

Der er igangsat to ph.d.-studier under dette tema. Første ph.d.-studie (David Nagy) har fokuse-
ret på transport og omsætning af kvælstof på Silstrup-marken (en drænet makroporøs moræ-
nelersmark i Thy under Varslingssystemet for udvaskning af Pesticider til grundvandet (VAP, 
http://pesticidvarsling.dk). Der blev analyseret 10 års data inkluderende dyrkningshistorie, 
jordvandsmålinger drænvandsafstrømning og tab af kvælstof med drænvandet. Studiets re-
sultater er publiceret i en ph.d.-afhandling (Nagy, 2020). De væsentligste hovedresultater var, 
at 70% af den samlede årlige nettonedbør blev transporteret ved præferentiel strømning (PF) 
til drænet. Daisymodellen var i stand til at beskrive dynamikken i bromidtransport baseret på 
sporstofeksperimentet fra 2000. Resultaterne af bromidudvaskningssimuleringen viste, at 54% 
af dræningen transporteres via lodrette makroporer, der blev igangsat i pløjelaget. En stor 
mængde N (48% til 80% af det totale N-tab til dræn) blev fortrinsvis transporteret via makropo-
rer til drænsystemet uanset gødningstype og udbringningstidspunkt og uafhængig af nedbør-
forekomster. Den aktuelle standard for den abiotiske vandreduktionsfaktor i Daisy’s denitrifika-
tionprocesbeskrivelse måtte ændres, hvilket resulterede i en reduktion af denitrifikationen på 
ca. 50% fra et sæsongennemsnit på 75 kg N ha−1 til 35 kg N ha–1 for marken. Flere resultater er 
vist i Nagy (2020). Endvidere er følgende publikationer under international peer review (Nagy 
et al., 2020a og b). 

http://pesticidvarsling.dk/
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I dette ph.d.-studie blev ligeledes påbegyndt indledende studier af vand- og kvælstofbalance 
på en dårligt drænet mark (PD) – hoveddrænrørledning i ca. 0.6 m dybde -  og veldrænet 
morænelerjord (WD) - hoveddrænrørledning i ca. 1,1 m dybde - ved Fakse på Sjælland.  

  

Figur 4.4.1: Skitse over Tokkerupmarken med markering af veldrænet (WD) og dårligt drænet 
(PD) areal. De installerede drønbrønde er markeret med blå cirkel. Violette rektangler viser pla-
cering af profilmålinger (se detaljer i Figur 4.4.2). 

 

 

Figur 4.4.2: Målinger i profil henholdsvis 0,5, 4,25 og 8,0 m fra sidedræn både i PD- og WD-
området. Forskellige piezometerrør er installeret: grundvandstandsmåling (G), vandprøver (S). 
Jordprøver er udtaget til bestemmelse af potentiel denitrifikation. Endvidere er vist installering 
af TDR- og redox-prober. 

 

Det andet ph.d.-studie er igangværende og et af de foreløbige resultater fra Tokkerup-marken 
(Figur 4.4.3) viste, at på trods af samme drænvandafstrømning var tabet af kvælstof fra den 
dårligt drænede jord betydeligt forskelligt fra den veldrænede jord. Årsager hertil kan være 
forskelle i denitrifikation og en udpræget lateral præferentiel strømning i den dårligt drænede 
jord. 
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Figur 4.4.3: Summeret nedbør (Prec), drænvandsafstrømning fra hele marken (Q_Field), dræn-
vandsafstrømning fra den dårligt drænede (PD) del af marken (Q_PD), kvælstoftab til dræn fra 
hele marken (Total N_Field) og fra den dårligt drænede del (Total N_PD). 

 

WP4.5: Ph.d.-studier af vand- og kvælstofbalancer for oplandene til de nye drænsta-
tioner og filter matrice anlæg  

Dataopsamling (drænvandsaftrømning, total N koncentration) er forsat i 2019 fra de fire dræn-
oplande (Figur 4.5.1) og supplerer data fra GUDP-projektet Emissionsbaseret Kvælstof- og Are-
alregulering. Fra GUDP projektet er de opnåede resultater publiceret i 2018 i Vand og Jord 
(Iversen og Kjærgaard, 2018) og præsenteret i forbindelse med en international konference 
(Iversen et al., 2019). 

Resultaterne af målingerne fra GUDP-projektet viste, at der på trods af tilsyneladende ligheder 
er en relativ stor forskel i de arealvægtede afstrømningsmængder mellem fire drænoplande, 
der grænser op til hinanden (Tabel 4.5.1).   

Tabel 4.5.1: Årlig afstrømning og afstrømning i vintermånderne for de fire stationer ved Gyl-
denholm (værdier i mm). 

 

†Fra 1. april til 31. marts, ‡december, januar og februar, §nedbør 
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Figur 4.5.1: Kortet viser markeringer af tre drænbrønde på Gyldenholm Gods syd for Sla-
gelse, brønd 4 tilhører nabogodset Katrineholm. 

 

Efterfølgende er der udført målinger af jordens elektriske ledningsevne baseret på elektrisk-
magnetiske induktionsmålinger (EMI) med en DUALEM-sensor i drænoplandene til tre af må-
lestationerne (St. 2, 3 og 4). De foreløbige tolkninger af disse resultater viser, at forskellen i af-
strømningen mellem stationerne sandsynligvis kan begrundes ved en forskel i lerindholdet 
mellem drænoplandene. Figur 4.5.2 viser den elektriske ledningsevne i jorden under dræn-
dybden (1,8 til 2,1). Områder med høje værdier af den elektriske ledningsevne (mørke områ-
der) repræsenterer områder med et relativt højt lerindhold og dermed et formodet højere bi-
drag af afstrømning i drænsystemet.  

 

 

Figur 4.5.2: Variationen i jordens elektriske ledningsevne (EC) i 1,8 til 2,1 m dybde. Områder 
med en høj elektrisk ledningsevne repræsenterer områder med et relativt højt indhold af ler. 
Oplandet til station 1 er blevet opmålt i 2020, og derfor ikke med på kortet, der blev frigivet i 
ved projektets afslutning i 2019. 
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Der endvidere udført tTEM målinger for at beskrive geologien i de dybere jordlag, ned til 70 m 
dybde. Disse målinger udføres af Institut for Geoscience ved AU og alle målingerne blev gen-
nemført i 2019 (Figur 4.5.3). I foråret 2019 blev der igangsat en mere detaljeret beskrivelse af 
jordbundsvariationen og den geologiske variation i 0-2 m dybde, hvor der udtages uforstyr-
rede jordringe til bestemmelse af de hydrauliske egenskaber i laboratoriet. 

 

 

Figur 4.5.3: Måling med tTEM. Skravering viser status på opmåling i foråret 2019 i dele af de fire 
oplande. Resterende målinger blev foretaget i efteråret 2019, men er endnu ikke overført til 
det endelige kort. 

Modelleringsarbejdet, der var en del af samarbejdet med Addendum 3 (MMM projektet), er 
kun udført i mindre omfang, på grund af manglende ressourcer i MMM-projektet. I dette projekt 
var der dimensioneret et ph.d.-studie, som måtte aflyses, idet anlæggelse af de seks MMM an-
læg blev betydelig dyrere end først estimeret. Der er dog opnået ret vigtige resultater, idet 
drænafstrømningen er beregnet med modellen Daisy for markerne 1-3, se Figur 4.5.1. Model-
len er afviklet for 2016 og 2017 med klimadata fra nærmeste klimastation ved AU-Flakkebjerg, 
oplysninger om de dyrkede afgrøder og tildelte gødningsmængder. På grund af de begræn-
sede ressourcer er modellen afviklet med de hydrauliske parametre for en JB6-jord ved opslag 
i HYPRES-databasen (Hiederer et al., 2011). Resultaterne viste store forskelle i målt og simuleret 
drænafstrømning, f.eks. var den simulerede drænafstrømning i 2017 for mark 3 større end målt, 
110 mm svarede til en fejl på mere end 100%. 

 

Afsluttet ph.d.-studie: Hydro-biogeochemical nitrogen transformation in riparian lowlands in 
different landscapes 

Dette ph.d.-projekt har været tilknyttet Innovationsforskningsprojektet Future Cropping og blev 
afsluttet i januar 2020. Projektet har baseret sig på forståelsen af dræn- og stoftransport i et 
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delopland i Norsminde Fjord-oplandet med speciel fokus på modellering af vand- og stof-
transport (sporstofstudie). I modelsimuleringerne er modellen HYDRUS anvendt, der er i stand 
til at simulere vand og stoftransport i jordens umættede zone, herunder transport i dræn. 

Studiet har været inddelt i tre faser: 

I den første fase blev der modelleret i et mindre drænopland. Tre forskellige modelopsætnin-
ger blev valgt repræsenterende forskellige strømningsforståelser af vandtransporten ned mod 
drænsystemet. Parameteriseringen af modellen var baseret på målinger i felten samt anven-
delsen af eksisterende pedotransferfunktioner til bestemmelse af jordens hydrauliske para-
metre. Modellen blev kalibreret op imod målte drænvandføringsdata. Resultaterne viste, at 
den bedste modelprædiktion blev opnået ved anvendelsen af modelopsætninger, der base-
rer sig på en bimodal porestørrelsesfordeling i jorden (præfentiel transport i jordens makropo-
resystem). Denne modelopsætning kræver dog kalibrering af et stort antal parametre, og det 
viste sig dog også, at anvendelsen af en mere simpel modelopsætning med en unimodel po-
restørrelsesfordeling gav acceptable modelleringsnøjagtigheder med et tilhørende signifikant 
lavere antal kalibreringsparametre. Resultaterne er publiceret i et internationalt tidsskrift (Var-
varis et al., 2018). 

I studiets anden fase var der fokus på modelparameteriseringen af de hydrologiske parametre 
ved anvendelse af vis-NIR (visible-near infrared) spektroskopi-målinger og pedotransferfunk-
tioner. Spektroskopimålinger kan være et effektivt og hurtigt redskab til bestemmelse af jord-
parametre (ler, kulstof, etc.), der har indflydelse på jordens hydrauliske egenskaber. Konceptet 
blev evalueret ved anvendelsen af en hydrogeologisk model opbygget i HYDRUS, der simule-
rede vandtransporten i jorden i relation til målte værdier af drænafstrømningen i et drænop-
land. Den foreslåede fremgangsmåde viste, at den anvendte metode, der forholdsvist nemt 
kunne prædiktere de hydrauliske parametre i jorden, var i stand til i at simulere dræntranspor-
ten med en acceptabel nøjagtighed. Resultaterne har udmøntet sig i en videnskabelig artikel, 
der nu er accepteret (Varvaris et al., 2019a). Desuden blev resultaterne præsenteret på en vi-
denskabelig konference i januar 2019 (Varvaris et al., 2019b). 

I projektets tredje fase blev koncepterne udviklet i fase 1 og 2 brugt i forbindelse med simule-
ring af drænvandføring og opløst transport i et systemdrænet, leret drænopland i samme ho-
vedopland. I oplandet blev der udført et konservativ sporstofforsøg ved anvendelse af bromid, 
der blev spredt jævnt ud på marken. I modelopbygningen blev en præferentiel strømnings-
model ligeledes inkorporeret i de valgte modeller. Alle modeller viste sig at give en forholdsvis 
god bestemmelse af den målte afstrømningsdynamik, hvor den bimodale porestørrelsesfor-
delingsmodel igen viste sig at give de bedste resultater. En mere simpel modelopsætning med 
anvendelse af færre modelparametre viste sig dog også her at have gode prædiktionsegen-
skaber. Der blev ligeledes udført et tritiumudvaskningsforsøg i laboratoriet på udtagne jordko-
lonner til validering af sporstofforsøget i felten. Dette gav samtidigt information om de domi-
nerende strømningsprocesser, der fandt sted i de forskellige specifikke horisonter i jordprofilen. 
Resultaterne af dette arbejde er indsendt til et videnskabeligt tidsskrift (Varvaris et al., 2021a 
og b) 

Generelt har resultaterne i ph.d.-projektet udmærket sig ved, at det har opstillet forslag til for-
skellige modelleringskoncepter, der efterfølgende kan anvendes i en mere overordnet, inte-
greret hydrobiogeokemisk model. Derudover blev der udviklet prædiktionsmodeller, der er i 
stand til at bestemme de effektive modelparametre hurtigt og billigt. Disse parametre kan an-
vendes i en efterfølgende modelparameterisering i forbindelse med opbygningen af et over-
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ordnet modelkoncept. I projektet foreslås det, at det anvendte koncept kan bruges til opbyg-
ningen af hydrobiogeokemiske modeller for et stort antal udvalgte, repræsentative drænede 
landskaber. Grundlæggende kræver en forståelse af de overordnede udvaskningsprocesser, 
der beskriver transport af næringsstoffer ud af jordens rodzone en samtidig forståelse af van-
dets vigtigste transportveje, hvilket vil være en vigtig forudsætning for at opfylde N-reduktions-
målene. 

Opsummering og konklusioner: 

Delprojekt 4 har bidraget til en forbedret forståelse af drænvandsafstrømnings dynamik og 
størrelse. Det er nu muligt af modellere den årlige afstrømning med en model baseret på ma-
skinlæringsteknikker. Projektet har indeholdt time- og døgnmålinger af drænvandsafstrøm-
ning og kvælstofudvaskning på mark- og oplandsniveau. Disse data har indgået i modelle-
ringstudier, der har vist at det er muligt at fremkomme med tilfredsstillende beregningsresulta-
ter, endda for nogle med strømning og kvælstofudvaskning opdelt i matrix og makropore 
strømning. Dog var det påkrævet med et omfattende kalibreringsarbejde, især af de hydrauli-
ske parametre og der er brug for yderligere forskning for at udvikle metoder der muliggør at 
modelleringsværktøjer nemmere kan indgå f.eks. om beslutning om behov for dræning og evt. 
om-dræning eller anlæg af kollektive virkemidler med henblik på reduktion af kvælstofudled-
ning til vandmiljøet. 

Den gennemførte forskning i delprojekt 4 har resulteret i følgende publikationer (Møller et al., 
2018 er dog et bidrag fra delprojekt 1): 

Referencer: 
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Delprojekt 5: Databaser til regionale analyser baseret på landbrugsregi-
stre 
Birger Faurholt Pedersen (projektleder), Christen Duus Børgesen, Mette Balslev Greve, Eva Overby 
Bach, Nicholas Hutchings. 
Fagfællebedømmer: Tommy Dalgaard. 
 

Formålet med dette delprojekt er at lave en teknisk dokumentation af, hvorledes forskellige 
datakilder sammenkobles til årlige landsdækkende kvalitetssikrede landbrugsdatasæt. Disse 
er afgørende for regionale studier og kan bruges i opgørelse af eksempelvis arealanvendelse, 
kvælstof- og fosforgødningsforbrug og som indgangsdata for regionale modelleringsstudier af 
eksempelvis nitratudvaskning, bedriftsbalancer, fosforoverskud, vandbalance, etc. 

 
WP5.1: Data samlet i en digital platform. 

Planen fra projektstarten var at etablere en fælles digital platform, hvorfra basisdata for blandt 
andet myndighedsopgaver, herunder kvælstofudvaskningsberegninger og øvrige faglige re-
sultater kunne fremvises og udtrækkes (Plauborg, 2018). For at løse denne opgave blev ArcGIS 
Online (et ESRI GIS software) efter en indledende test af forskellige produkter valgt som plat-
form for visualiseringen og lagring af de geografiske data. Produktet er i forvejen anvendt bredt 
i Institut for Agroøkologi, AU. Herved er valgt en løsning, hvor brugerekspertisen allerede er til 
stede i instituttet. 

ArcGIS Online er ved projektets afslutning (2020) fortsat under indkøring. Værktøjet udvikles 
løbende i takt med at behovene for en fælles præsentation af resultater fra projekter opstår. Et 
eksempel på anvendelse af ArcGis Online er nedenstående kort over kulstofindhold i lav-
bundsjorde. Andre eksempler kunne være kort over offentligt ejede landbrugsjorde eller andre 
afledte resultater. 

 

 

Figur 5.1.1: Eksempel på anvendelse af ArcGis Online, der viser kulstofindhold i lavbundsjorde. 

 

WP5.2: Kortlægning og dokumentation af data. 

I dette afsnit er der en dokumentation af metoderne til sammenkobling af en række data (fra 
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forskellige registre samlet i databaser), der anvendes i analyserne af landbrugets kvælstoffor-
brug og arealanvendelse og som indgang til andre regionale modelberegninger såsom nitrat-
udvaskning fra landbrugsarealer. De tilgængelige data fra registrene er for perioden 2011 og 
frem til 2020 og er vist i nedenstående Tabel 5.2.1.  

De nye Generelle LandbrugsRegister-data (GLR-data) indeholder registreringer på markni-
veau, hvor der tidligere (før 2011) primært kunne anvendes data, der kunne kobles til mark-
blokniveau. Markniveaudata fra støtteansøgning til arealstøtte (GLR) indeholder informationer 
om hvilken afgrøde (GLR-afgrødekode), der dyrkes på marken i et givent år og hvilken land-
mand, der har søgt om arealtilskuddet for marken. Ved at have informationen på markniveau 
muliggøres, at man kan følge afgrøderækkefølgen mellem årene ved at samkøre flere års 
GLR-data. Dette gør indgangsdata til modelleringen af nitratudvaskning mere detaljeret ved, 
at man i højere grad kender afgrøderækkefølgen (forfrugt, høstet afgrøde og den efterføl-
gende afgrøde) på markniveau. Disse er vigtige indgangsvariable for NLES5-modellen (Bør-
gesen et al., 2019). Tidligere, hvor data var geografisk placeret i markblokkort, var en klarlæg-
ning af afgrødefølgen ikke muligt. Markblokken kan indeholde flere marker og forskellige be-
drifter kan have marker inden for samme markblok.  

 

Tabel  5.2.1: Den samlede data typer fordelt på datakilder og skala.  

 

 Datakilde Mark Markblok Bedrift 

Støtteansøgning 
(GLR-data) 

marknummer, areal, af-
grødetype, afgrøder 4 
år forud, afgrøde i det 
følgende år 

bloknum-
mer, blok-
areal 

Adresse_id, dyrket areal, harmoni-
areal, økologiareal, oplysning om van-
ding, CVR nummer. 

GIS-lag Markpolygoner blokpolygo-
ner 

  

Gødningsregnskab 
(GR) 

  

 

  Adresse, Dyreenheder (på type), KgN 
og KgP (Handel + husdyr + anden or-
ganisk husdyrgødning), kvælstof-
kvote, indkøbt handelsgødning, P/N 
forhold, Efterafgrødeareal 

CHR (Central Hus-
dyrs Register) 

    Adresse, Dyreenheder (på type), KgN 
og KgP, bedriftstyper 

Administrative ind-
delinger 

Sogn, kommune, re-
gion, GEUS-grid, ID15, 
kystoplande,  

   

Jordbundsdata Andel jordtypen på 
marken, samt den do-
minerende jordtype. 

   

Klima DMI-grid (10, 20 og 40 
km) 
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I Figur 5.2.1 er koblingssystemet vist fra registrene (t.h.) som så samles til en grunddatabase 
(øverst t.v.). Grunddatabasen indeholder en række relevante oplysninger for marken, der stam-
mer fra de forskellige registre vist i Tabel 5.2.1. 

Alle inputdata fra registre/databaser kan som udgangspunkt anvendes i analyse. Her bliver 
data koblet via de forskellige geografiske nøgler (markpolygoner for markdata) og identifika-
tionsdata (CVR-numre/adresser for gødningsregnskaber) som angivet i Tabel 5.2.1.  

 

Figur 5.2.1: Trin i bearbejdning og kobling af registerdata til datasæt, der anvendes i analy-
serne ved brug af bearbejdede data via modeller eller direkte på baggrund af grunddata, 
som slutteligt kommer ud som resultater. 

Da identifikationsdata (type af data) varierer imellem gødningsregnskaber og GLR- data, er 
anvendelse af adressen som hovednøgle for kobling af registeroplysninger Støtteansøgning 
(GLR-data), gødningsregnskaber (GR) og CHR-data) fundet til at give det bedste match mel-
lem de forskellige dataregistre. Det naturlige valg vil være CVR-nummeret, da indberetnin-
gen til GR kræver CVR-nummer. Imidlertid er der en stor del støtteansøgninger, som indsen-
der via CPR-nummer. Desuden er målet med samletabellen, at den er så anonymiseret som 
mulig, både af hensyn til GDPR, men også fordi fokus ikke er på enkeltsagsbehandling, men 
primært på større skala end enkeltbedrifter.  

I stedet for den postale adresse anvendes en unik adresse-id, som fremgår af GLR-tabellen 
”GLR-Adressested”. Adresse-id er en unik 6-7 cifret talkode. Ved sammenstilling af data skal 
der derfor findes adresser og adresse-id for hhv. GLR (ansøgningsdata), GR og CHR (hhv. bru-
ger og ejer af bedrifter).  
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Data fra de forskellige datakilder (GLR, CHR og GR) indlæses i selvstændige databaser (Stan-
darddatabase, Figur 5.2.1) og markinformationerne fra GLR/ansøgningsdata i databasen 
sammenholdes med markpolygonerne i Internet Markkortets (IMK) GIS-lag. I 2011 kunne 
97,8% af markerne fra GLR databasen genfindes i markpolygonerne, mens det var 99,6% i 
2016 og nu i 2018 og 2019 er det hele 99,99%, der matcher. De væsentligste årsager til de 
manglende match er, at der fortsat sagsbehandles på sagerne, og derfor kan der blive tilføjet 
og fjernet marker fra ansøgningerne med dags varsel. Bl.a. derfor indgår kun ansøgninger 
med mindst én mark med en godkendt afgrøde i den samlede tabel. 
 
Kobling af øvrige geografiske data gennemføres med overlay-GIS-analyser samt database-
kvalitetssikringsøvelser, før den endelige kobling er på plads. Alle variable til tabellen tilveje-
bringes separat og der gennemføres kvalitetssikring, forud for at selve grunddatabasen kan 
genereres. 
 
I grunddatabasen (Figur 5.2.1) angives hvilke datakilder (ikke vist i Figur 5.2.1), som indgår for 
hver markoplysning fra GLR-databasen. På listen kan således optræde adresser udelukkende 
med GLR, udelukkende med GR, udelukkende med CHR-markering eller kombinationer af de 
nævnte. Der kan indgå flere bedrifter på samme adresse, hvis ejer eksempelvis har samme 
hjemadresse. Grunddatabasen kan kun omhandle de tilfælde, hvor der findes mindst én mark 
og dermed én støtteansøgning i GLR-databasen, da der skal være arealer at fordele gød-
ningsmængderne på fra gødningsregnskaberne.  
 
Ud over marker med manglende gødningsforbrug er der også gødningsregnskaber uden 
match med markarealer i GLR. Der beregnes en forskel mellem GR- og GLR-dyrket areal for at 
bestemme, hvor godt de to arealangivelser stemmer overens.  
 
I Grunddatabasetabellen er usikkerhederne med gødningstildeling og manglende overens-
stemmelse med arealerne markeret med flere indikatorer. For det første oplyses såvel det dyr-
kede areal og harmoniarealet for hhv. GLR og GR. Arealerne skal stemme. Hvis ikke de gør det, 
indikerer forskellen, at der kan være et problem med gødningsmængderne. Gødningsmæng-
den fordeles således proportionalt i forhold til arealet i GLR-data og gødningsregnskaber.  
 
Hvis der ikke er registreret gødningsforbrug eller der i øvrigt er problemer med arealer og gød-
ningsmængder bliver der antaget normgødskning i nitratudvasknings beregninger. I de lands-
dækkende analyser tilpasses de samlede gødningsmængder til Danmarks statistiks data. 
 
De øvrige koblinger af data sker via GIS-analyser, hvor markpolygonerne og øvrige data 
(jordbundsdata, markdrænkort, Jupiter-data for vanding og klima grid information) indlæses i 
grunddatabasen. Jordbundstyperne beskrevet i Børgesen et al. (2013; Figur 5.2.2), kommune-
navn, regionsnavn, georegion (Figur 5.2.2) og DMI’s klima grid (10, 20, 40 km; Figur 5.2.3).  
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Figur  5.2.2 Typejorde for landet opdelt på georegion efter Børgesen et al. (2013). 
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Figur 5.2.3. DMIs klimagrid (10, 20 og 40 km). 
 
Oplysningerne om efterafgrøder i indberetningerne har i en årrække (2012-2017) været for-
bundet med usikkerhed. Blandt andet har ansøger om arealstøtte for at undgå sanktioner 
overanmeldt arealerne med efterafgrøder. Sagsbehandlingen vedr. efterafgrøder har endvi-
dere været langstrakt, da den typisk først er afsluttet 2-4 år efter høståret. Endelig ophørte 
Plantedirektoratet (PD) med at administrere efterafgrøderne i 2011, da PD blev fusioneret 
med NaturErhvervstyrelsen. Det medførte, at det for 2012 ikke er muligt at få data, mens der i 
de følgende år er kommet nye krav til efterafgrøder, hvor data først senere er blevet inklude-
ret i datasættet til AU.  
 
Noget tyder på at efterafgrødedata fra 2019 er mere pålidelige og fuldstændige, idet Land-
brugsstyrelsen nu har fået en række sanktionsmuligheder og en forventet kortere sagsbe-
handling for efterafgrøder. 
 

WP5.3: Datamodellering og aggregering/disaggregering  
 
Landsdækkende nitratudvaskningsberegninger skal fremover bruge NLES5-modellen. Til at 
understøtte beregningerne hentes som beskrevet under WP5.2 data fra de landsdækkende 
registre. Analysedelen (vist tv i Figur 5.2.1) foregår i de landsdækkende nitratudvaskningsbe-
regningerne af en række modelleringstrin (ikke vist i figuren), hvor data på bedrifts- og mark-
niveau anvendes. Herunder indgår på markniveau bl.a. afgrødetypen, jordtypen, mens data 
vedrørende handels- og husdyrgødningsforbrug kun er tilgængelig på bedriftsniveau. Disse 
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er dog fordelt på markerne i et af modelleringstrinene. Dette er et eksempel hvorledes data 
fra grunddatabasen kan anvendes jf. Børgesen et al., 2013. 
 

I 2019 var beregningssystemet for landsdækkende nitratudvaskninger baseret på program-
meringssproget Delphi og det tilhørende udviklingsmiljø. IT-medarbejdere ved Institut for Agro-
økologi AU, anvender desuden programmeringssproget C# og Visual Studios, Microsoft Cor-
poration. Der forventes desuden, at programmeringssproget R og det tilhørende udviklingssy-
stem R Studios vil blive mere hyppigt anvendt. NLES5 modellen bliver programmeret i pro-
grammeringssproget C#. R er velegnet til databehandling, statistiske analyser og grafik, og 
både R og R Studios er gratis. Der arbejdes på en R-version og Excel version af NLES5 modellen 

Som en led AU’s strategi for generationsskifte, effektivisering og kvalitetssikring, har skiftet fra 
Delphi til C#/Visual Studios nogle fordele: 

• Det tekniske arbejde flyttes fra det videnskabelige personale til det tekniske personale. 

• Som IT-specialister, er det tekniske personale bedre til at sikre gode programmerings-
standarder. 

• Der vil være større fokus end hidtil på den tekniske dokumentation. Det er nødvendigt 
til at sikre både beregningskvalitet og kontinuitet. 

• Koden kobles på et versionsstyringssystem, som sikres kodebackup og større fleksibilitet 
i udviklingsarbejdet. 

Arbejdet med migrering mv. forventes at fortsætte i andet projektregi fremover som led i det 
løbende generationsskifte og sikring af teknisk dokumentation for de landsdækkende nitrat-
udvaskningsberegninger mv. 

 

Referencer: 
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kvælstofudvaskning og næringsstofoverskud fra dansk landbrug for perioden 2007-
2011. Evaluering af implementerede virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning 
samt en fremskrivning af planlagte virkemidlers effekt frem til 2015. DCA rapport nr. 31, 
153 s. Aarhus Universitet 

Børgesen CD, Sørensen P, Blicher-Mathiesen G, Kristensen KM, Pullens JWM, Zhao J, Olesen 
JE, 2019. NLES5 – An empirical model for predicting nitrate leaching from the root zone 
of agricultural land in Denmark. DCA Report No. 163. 

Plauborg F, 2018. Status på projekter, der beskriver omsætning af kvælstof i forskellige jordty-
per og dræn (addendum opgave 1 og 2). 

Velthof GL, Oudendag DA, Oenema O, 2007. Development and application of the integrated 
nitrogen model MITERRA-EUROPE. Alterra-rapport 1663.1, ISSN 1566-7197 
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Delprojekt 6: Forbedret kortgrundlag 
Mogens H. Greve (projektleder). 

Fagfællebedømmer: Søren Munch Kristiansen. 

 
WP6.1: Kortlægning af jordens kulstofindhold i Danmark. Redegørelse for metode og 
usikkerheder 

Mogens H. Greve, Mette Balslev Greve, Yi Peng og Birger Faurholt Pedersen 

 

Introduktion 

På baggrund af de videnskabelige arbejder udført i forbindelse med udarbejdelse af et nyt 
teksturkort over Danmark (Adhikari et al., 2013) og SINKS-kortlægningen af tørvejorderne 
(Greve et al., 2011) blev det besluttet, at udarbejde et kort over danske jorders kulstofindhold 
(Tekstur 2014). I WP6.1 redegøres for metoden og usikkerhederne v. kortet Tekstur2014. 

 

Metode 

Til beregning af udbredelsen af jordens kulstofindhold er der anvendt regressions-kriging (RK). 
Dette er en rumlig prædiktionsteknik, der i dette tilfælde kombinerer regression af kulstofind-
holdet med kriging af residualerne (Figur 6.1.1). Metoden anvender punktmålinger af kulstof-
indholdet og en række miljøvariable (eksempelvist parametre, der stammer fra en digital høj-
demodel (DEM), remote sensing samt tematiske kort som f.eks. det geologiske jordartskort) til 
en regressionsanalyse. Regressionsanalysen giver et kort over den deterministiske del af vari-
ationen i kulstofindholdet. Herefter anvendes der kriging-interpolation af regressionsresidua-
lerne (forskellen mellem den målte og den estimerede værdi). Det endelige kort fremkommer 
som summen af regressionskortet og de krigede residualer. 

 

Figur 6.1.1: Princippet for regressionskriging (kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Regression-
kriging) 
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Data 

Punktdata: 

Der er anvendt jorddata fra SINKS-kortlægningen, Den danske Jordklassificering og jordprofiler 
fra Den Danske Jordprofildatabase (Adhikari et al., 2013). Der er anvendt 52.400 punkter fra 
topjorden. Der er genereret landsdækkende kort over ler, silt, finsand, grovsand og organisk 
materiale i en rumlig opløsning på 30,4 meter. 

 

Prædiktorer: 

Til prædiktion af Tekstur 2014 er brugt 17 landsdækkende miljøvariable, jf. Tabel 6.1.1. 

 

Tabel 6.1.1: Oversigt over de anvendte miljøvariable 

Variabel Datakilde/kort beskri-
velse 

Opløsning Type Gennemsnit 
(range) 

Aspekt/retning DEM/retning af stej-
leste hældningsgra-
dient fra 
nord 

30,4 m Kvantita-
tive data 

181,2 
(0-360) 

Direkte solindstrå-
ling (1 år) 

DEM/Potentiel solind-
stråling beregnet med 
SAGA GIS (Boehner 
and Antonic, 
2009) 

30,4 m Kvantita-
tive data 

1269 
(122-1707) 

Højde DEM/lidarproduceret 
højdemodel 

30,4 m Kvantitative 
data 

31.21 
(0-172) 

Flow accumulation DEM/antal 
opstrømsceller 

30,4 m Kvantitative 
data 

61 
(1-110908) 

Mid-slope position DEM/dækker de var-
mere zoner i forhold til 
hældning (Bendix, 
2004) 

30,4 m Kvantita-
tive data 

0,001 
(0-1) 

MRVBF DEM/Identificerer 
depositionsområ-
der (Gallant og 
Dowling, 
2003) 

30,4 m Kvantita-
tive data 

4,26 
(2,22-10,90) 

Saga wetness index DEM/mål for hvor 
vand potentielt akku-
mulerer 
(Boehner et al., 2002) 

30,4 m Kvantita-
tive data 

14,46 
(6,9-19,1) 

Hældning DEM/Maksimal høj-
deforskel mellem 
celler og naboceller 

30,4 m Kvantita-
tive data 

1,63 
(0-90) 

Vertikal afstand til 
vandløbsnetværk 

DEM/vertikal afstand til 
vandløbsnetværk for 
hver celle 

30,4 m Kvantita-
tive data 

559,45 
(0-10041,50) 
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Daldybde DEM/dalens relative 
position 

30,4 m Kvantitative 
data 

7,53 
(0-90) 

 

Central lavbund Lavbund, som på 
et tidspunkt har 
været 
eller er tørv 

30,4 m Katego-
riske data 

3 klasser 

Lavbund Udvidet lavbund. 
ADK lavbund, FG7, 
tørveklasser fra 
jordartskort 

30,4 m Katego-
riske data 

2 klasser 

Geologi Geologisk kort 1:25.000 Kategoriske 
data 

37 klasser 

Georegioner Kort over georegioner 1:100.000 Kategoriske 
data 

10 klasser 

Landskabselementer Kort over 
landskabselementer 

1:100.000 Kategoriske 
data 

12 klasser 

Arealanvendelse Corine 
arealanvendelseskort 

1:100.000 Kategoriske 
data 

31 klasser 

Jordtyper FGJord 1:50.000 Kategoriske 
data 

11 klasser 

 

Resultater 

På baggrund af ovennævnte metode blev der udarbejdet et landsdækkende kort over danske 
jordes kulstofindhold (Tekstur 2014-kortet, Figur 6.1.2). I Tabel 6.1.2 ses arealdækningen af de 
fire kulstofklasser: <3 %, 3-6 %, 6-12 % og >12 % kulstof. Tabellen viser både klassernes brutto-
areal samt arealdækningen inden for landbrugsarealet (defineret som arealer inden for mark-
polygoner landmænd har anmeldt i Internet Markkort (IMK) 2018). I Tabel 6.1.3 er det gen-
nemsnitlige kulstofindhold opgjort for alle landskabstyper (se Figur 6.1.4 og Tabel 6.1.4). 

 

Tabel 6.1.2: Areal (ha) i hver kulstofklasse, både totalt og inden for landbrugsarealet 

 <3% 3-6% 6-12% >12% I ALT 

Brutto areal for areal-
dækning af kulstofrige 
jorde i hele DK 

3.617.945 325.201 162. 065 129.197 4.234.408 

Kulstofrige jorde 
inden for land-
brugsarealet 
2018 

2.286.487 201.582 98.080 73.523 2.659.672 
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Figur 6.1.2: Fordelingen af topjordens (0 - 30 cm under terræn) kulstofindhold i Danmark. Op-
delt i de fire kulstofklasser: < 3 %, 3 - 6 %, 6 - 12 % og >12 % (alle i % vægt). Skæringsværdierne 
er i alle tilfælde inkluderet i det nedre interval. 
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Løbende ændring af tørvearealet 

Ovenstående arealopgørelse er lavet på baggrund af kort udarbejdet på data fra 2010 og før. 
Da danske tørvejorde er relativt tynde (gennemsnitlig ca. 75 cm, Greve et al., 2011) vil der på 
grund af dræning og dyrkning forsvinde en del af tørvearealet hvert år. Det er estimeret, at der 
forsvinder mere end 1.000 ha tørvejord (jorde med mere end 12% kulstof) hvert år af de i alt 
ca. 70.000 ha tørvejord (Tabel 6.1.2, Greve et al., 2014). Der er ikke udarbejdet noget estimat 
for, hvor stort et areal, der forsvinder ud af jorde med 6-12% kulstof, men det formodes, at også 
dette areal bliver mindre år for år. 

 

Beregning af kortets usikkerhed med bootstrapping 

Usikkerhed på kortet er beregnet ved anvendelse af bootstrapping. Bootstrapping er en ikke-
parametrisk tilgang til kvantificering af usikkerhed (Efron og Tibshirani, 1993). Bootstrapping 
involverer gentagen tilfældig sampling og udarbejdelse af kort. Ved at gentage processen 
med tilfældig sampling og anvendelse af modellen, er vi i stand til at generere sandsynlig-
hedsfordelinger af prædiktionerne fra hver model ved hver pixel. Et robust estimat kan bestem-
mes ved at tage gennemsnittet af alle de simulerede forudsigelser ved hver pixel. Ved at opnå 
sandsynlighedsfordelinger af resultaterne er man ligeledes i stand til at kvantificere usikkerhe-
den ved modelleringen ved at beregne et forudsigelsesinterval med et specifikt niveau af sik-
kerhed. Mens bootstrapping-fremgangsmåden er relativt ligetil, er der et krav om at generere 
et stort antal kort. I dette projekt er der anvendt 100 gentagelser. 

Det gennemsnitlige kort og variansen for prædiktionen fra disse 100 kort beregnes: 

 

 
 

På Figur 6.1.3 ses den landsdækkende kortlægning af usikkerhederne på kulstofesti-
materne. I Tabel 6.1.4 er usikkerheder opgjort for alle landskabstyperne (bilag 1). Det 
er tydeligt, at usikkerhederne er størst i lavbundsområderne, hvilket hænger sammen 
med den meget store rumlige variation i disse områder. 
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Figur 6.1.3: Landsdækkende kort over usikkerhed på kulstofestimatet. De 
største usikkerheder er knyttet til lavbundsområderne, specielt de meget 
kulstofholdige. 
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Tabel 6.1.4: Gennemsnitlige kulstof indhold og den gennemsnitlige fejl udtrykt ved 
standardafvigelsen for landskabstyperne i Danmark. 

 

Landskabstype Gennemsnitligt kulstofindhold (%) Standardafvigelse (%) 

Klit 1,6 0,19 
Littorina 2,1 0,21 
Yoldia 1,9 0,20 
Randmoræne 2,3 0,22 
Moræne 1,6 0,18 
Inddæmmet areal 1,7 0,19 
Dødislandskab 1,7 0,19 
Tunneldal 1,9 0,21 
Smeltevandsslette 2,2 0,22 
Bakkeø 2,3 0,22 
Marsk 2,1 0,22 
Grundfjeld 1,4 0,17 
Lavbund 6,2 0,41 

 

Referencer 

Adhikari K, Kheir RB, Greve MB, Bøcher PK, Malone BP, Minasny B, McBratney AB, Greve 
MH, 2013. High-resolution 3-D mapping of soil texture in Denmark. Soil Sci. Soc. Am. J. 77 
(3), 860–876 

Efron B, Tibshirani R, 1993. An introduction to the bootstrap. Chapman and Hall, London. Vis-
carra Rossel RA, Chen C, Grundy MJ, Searle R, Clifford D, Campbell PH (2015) The Austral-
ian three-dimensional soil grid: Australia’s contribution to the globalsoilmap project. Soil 
Res 53:845–864 

Greve MH, Christensen OF, Greve MB, Kheir RB, 2014. Change in Peat Coverage in Dan-
ish Cultivated Soils During the Past 35 Years, Soil Science: May 2014 - Volume 179 - 
Issue 5 - p 250–257 doi: 10.1097/SS.0000000000000066 

Greve MH, Greve MB, Christensen OF, Kheir RB,  2011. Final report, SINKS (DP6) Mapping 
of the organogenic soils on agricultural land. 
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Bilag 6.1: Landskabstyper 

 

Figur 6.1.4. Kortet viser landskabstyper med lavbund lagt oven på (kilde: 
https://dca.au.dk/forskning/den-danske-jordklassificering/). 

 
WP6.2: Kort over dybden til grundvand og samhørende usikkerheder  

Anders B. Møller 

 

Introduktion 

Hansen et al. (2004) producerede et grundvandskort til Danmark ved hjælp af kriging baseret 
på grundvandspejlinger og niveauet på overfladevand (åer og søer). Kortet blev fremstillet i 
50 meter opløsning, men selve GIS-laget er siden gået tabt. Punktobservationerne, som var 
grundlaget for arbejdet, findes stadig og der er i mellemtiden kommet en ny landsdækkende 
højdemodel af meget høj kvalitet (1,6 meter raster) som muliggør en mere detaljeret kortlæg-
ning af overfladevands- og terrænkoter. Samtidig har udviklingen af nyt software og hardware 
gjort beregningerne både bedre og hurtigere. I WP6.2 udarbejdes et kort over dybden til 
grundvandet. 

 
Overfladevandskoter 

I denne undersøgelse er overfladevandskoterne estimeret for hele landet ved at tage højde 
på vandløb, som var bredere end 2,5 meter. Koten var bestemt for hver 50 meter langs vand-
løbet. I søerne er koten bestemt langs søbredden for hver 50 meter. 
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Langs kysten blev koten bestemt for hver 1000 meter. Metoden genererede i alt ca. 1,4 mio. 
punktobservationer af overfladevandskoten. Af beregningsmæssige årsager blev antallet re-
fuseret til ca. 90.000 punkter. 
 
Grundvandskoter 

Hansen et al. (2004) indsamlede koter fra ca. 90.000 punktmålinger som var baseret på et 
udtræk af Jupiter-databasens pejling af grundvandsstanden. Dette antal blev reduceret til ca. 
70.000 punkter som vurderes pålidelige. 

 
Validering 

For at lave en uafhængig validering af analysen er 1000 af grundvandskoterne taget ud af 
kalibreringsdatasættet og anvendt til en efterfølgende validering. 

 
Modelkalibrering 

Der er anvendt kriging til interpolering af grundvandskoten. Kriging har den store fordel, at den 
er effektiv i tilfælde hvor der er relativt få data tilgængelig. Samtidig er det muligt at få et usik-
kerhedsestimat ud af analysen. Forskellige krigingmetoder blev testet og det bedste resultat 
blev opnået ved lokal kriging ved anvendelse af 200 nabopunkter. Interpoleringen blev gen-
nemført i en rummelig opløsning på 30,4 meter. 

 
Resultat 

De modellerede grundvandsstande (i forhold til havets overflade, DVR90) ved kalibreringsste-
der var signifikant korreleret med de observerede grundvandsspejl (R2 = 0,868, p <0,05, n = 
1000) (Figur 6.2.1). Den kvadratiske middelfejl var 7,6 meter, og den gennemsnitlige absolutte 
fejl var 4,1 meter. Tilstedeværelsen af terrænnært grundvand (<1 meter under terræn) blev 
prædikteret med en nøjagtighed på 90,7 %. Som det fremgår af den lineære tilpasning i Figur 
6.1 er det forudsagte grundvandsspejl generelt lidt højere end det observerede grundvands-
spejl. Især på områder, hvor det observerede grundvand er lavt, og omvendt i områder, hvor 
det observerede grundvandsspejlet er højt (i forhold til havniveau). Det færdige kort over dyb-
den til grundvandet ses i Figur 6.2.2. De store årlige variationer i grundvandsstanden i mange 
terrænnære grundvandsmagasiner er ikke muligt at forudsige med denne model og disse 
data.  

 
Konklusion 

Validering viser, at de prædikterede grundvandsstande har en god nøjagtighed, især tæt på 
overfladen. Ved større dybder er nøjagtigheder dårligere. På Bornholm er prædiktionen meget 
unøjagtig, og bør anvendes med forsigtighed. Krigingens standardafvigelse er en god indika-
tion af pålideligheden af forudsigelserne lokalt. 
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Figur 6.2.1: Relation mellem observeret og modelleret grundvandsniveau (i relation til havni-
veau). Rød linje: Mindste kvadraters metode-fit, Punktlinje: 1:1-linje.  

 

 

 

Figur 6.2.2:  Dybden til grundvand i meter under terræn. 

 

Referencer 

Hansen B, Olesen SE, Ernstsen V, 2004. Naturlig dræning og g rundvandsdannelse. I: Ernstsen 
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V. (Ed.). Afprøvning af undersøgelsesmetoder med henblik på etablering af et zonerings-
koncept for danske lerjorde: Statusrapport. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersø-
gelse og Danmarks Jordbrugs Forskning. ISBN 87-7871-142-8. Bilag 10, 1-10..  
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WP6.3: Det opdaterede okkerpotentiale kort  

Amelie Beucher 

 

Udvaskning af store mængder okker til vandløb kan udgøre et væsentligt miljøproblem. Kort-
lægning af disse jorder gør det muligt at træffe foranstaltninger og at forhindre forurening i 
områder med høj risiko. I Danmark har lovgivning siden Okkerloven fra 1985 forbudt ny- og 
omdræning uden forudgående tilladelse fra miljømyndighederne af områder klassificeret som 
okkerpotentiel jord. 

Kortlægningen af disse jorde blev først gang udført i 1980'erne. Undersøgelserne blev målret-
tet til lavbundsområder hvor okkerpotentielle jorde forekommer mest. De blev undersøgt gen-
nem konventionel kortlægning. 

Baseret på disse erfaringer og udenlandske nyere undersøgelser er der i denne nærværende 
undersøgelse udarbejdet et sandsynlighedskort for okkerpotentielle jorder (se detaljer i Be-
ucher et al., 2017). Dette nye kort er for lavbundsområderne beliggende alene i Jylland, og ved 
hjælp af en digitale jordkortlægningstilgang (DSM; Digital Soil Mapping). Blandt de forskellige 
tilgængelige DSM-teknikker blev kunstige neurale netværk (ANN; artificial neural networks) 
valgt. Mere end 8.000 jordobservationer og 16 miljøvariabler, herunder geologi, landskabs-
type, arealanvendelse var tilgængelige som inputdata for modelleringen. Forudsigelsesmo-
deller baseret på forskellige netværks-topologier blev vurderet for forskellige valg af jordob-
servationer og kombinationer af miljømæssige variable.  

Den samlede forudsigelsesnøjagtighed var 70%. Endvidere angav det ”gamle” konventionelle 
kort 32% af undersøgelsesområdet (ca. 2.100 km2) som en høj risiko for okkerpotentiel jord, 
mens det nye digitale kort viste omkring 46% (ca. 3.000 km2) som områder med høj risiko for 
okkerpotentielle jorde. Tilgangen baseret på ANN demonstrerede således lovende forudsige-
lige klassificeringsevner og en forbedret kortlægning af de okkerpotentielle jorder (Beucher et 
al., 2017). 
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Figur 6.3.1: Kortet viser sandsynligheden for at områderne er okkerpotentielle (a.s. soil: acid 
sulphate soils) på en farveskala fra 0 – 1, hvor 1 er meget sandsynligt og 0 er meget usandsyn-
ligt. ANN er kunstige neurale netværk (artificial neural networks). 

 

 
Referencer  
 
Beucher A, Adhikari K, Breuning-Madsen H, Greve MB, Österholm P, Fröjdö S, Jensen NH, 

Greve MH, 2017. Mapping potential acid sulfate soils in Denmark using legacy data and 
LiDAR-based derivatives, Geoderma, Volume 308, 2017,Pages 363-372, ISSN 0016-7061, 
https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2016.06.001.  
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WP6.4: Afgrænsning af ådalsbund  

Gasper Sechu, Mogens H. Greve 

Indledning 

Vi har udviklet en metode til automatisk afgrænsning af ådalsbund i et landskab som det dan-
ske (Sechu et al., 2020). Metoden er udviklet som et softwareværktøj i ArcGIS PRO. Som input-
data til afgrænsningen af ådalsbunden har vi anvendt et landsdækkende vandløbstema 
(midtlinje som startpunkt) og den landsdækkende højdemodel (terrænhældning). Ud fra de to 
datasæt har vi beregnet den akkumulerede omkostning (Cost-Distance) af hældningen, fra 
midten af åen og vinkelret ud fra åen. På grund af, at dalbunden er flad med lave hældninger 
vil den akkumulerede omkostning være lille, indtil hældningen stiger ved ådalsskråningen. 
Dette giver en abrupt kraftig stigning af den akkumulerede omkostning (Cost) af hældningen 
og den kraftige stigning bruges til af afgrænse dalbunden. 

 

 

Input data 

Følgende data bruges som input til afgrænsning af ådalsbund i Danmark (se også Figur 
6.4.1). 

1) Hydrologisk korrigeret Digital Elevation Model: DHyM/Rain (rasterlag resamplet til en 
rumlig opløsning på 10 x 10 meter) fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 
(SDFE). 

2) Vandløbsnetværk (polyline-funktionslag) fra Dansk Center for Miljø og Energi (DCE). 

3) Opland (polygonfunktionslag) fra Dansk Center for Miljø og Energi (DCE). 

4) Lavbundsområder, der er kortlagt fra gamle danske topografiske kort  
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Figur 6.4.1:  Inputdata som GIS-filer, der bruges til at afgrænse ådalen. (A) vandløbsnetværk, 
lavbundsområder og vandløbsoplande og (B) en Digital Elevation Model (DEM). 

 

 

Metoder og resultater 

Metoden der er anvendt landsdækkende, bliver her eksemplificeret i nedenstående Figur 6.4.2 
fra Gudenåens opland. Ud fra den digitale højdemodel (DEM) dannes et hældningsraster, 
hvorefter alle nulværdier erstattes i det resulterende hældningsraster med en meget lille positiv 
værdi (f.eks. 10-10). Dette skyldes, at algoritmen for akkumulering af omkostningsafstanden er 
en multiplikativ proces, der ikke fungerer med nulværdier. Dette skaber en såkaldt konditione-
ret hældningsrasterfil, der bliver input til akkumuleringen af omkostningsafstanden (Figur 
6.4.2A). 

Analysen køres på alle vandløbsoplande. Dette trin i analysen starter med først at ekstrahere 
akkumuleringsværdier for omkostningsafstanden, der er i nærheden af åerne og inden for lav-
bundsområdet (trin A til B i Figur 6.4.3). Vi kan dermed afgrænse ådalsbunden som vist i trin B 
til C i Figur 6.4.3. Vi gør dette for alle vandløbsoplande og kan genere det nationale ådals-
bundskort (Figur 6.4.4). 

 

 

 

Figur 6.4.2:  De første tre trin i afgrænsningen af ådalsbund, hvor A til B er beregningen af en 
konditioneret skråningsraster ved hjælp af en DEM, og B til C er beregningen af en omkost-
ningsafstandsbaseret akkumuleringsraster ved hjælp af den konditionerede hældningsraster.  

 

Baseret på denne model er det samlede landdækkende areal af ådalsbund på ca. 775.000 
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ha. 

 

Figur 6.4.3: De resterende trin i afgrænsningen, hvor bevægelse fra A til B er ekstraktionen af 
akkumuleringsværdier for omkostningsafstand ved anvendelse af lavbundsområder i nærhe-
den af å, og trin B til C er anvendelsen af en tærskel for at udtrække den endelige ådalsbund. 
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Figur 6.4.4:  Det endelige ådalstema med detaljer fra Gudenåoplandet. Samlet for hele Dan-
mark er arealet af ådalsbunden omkring 775.000 ha. 

 

Referencer: 
 
Sechu GL, Nilsson B, Iversen BV, Greve MB, Børgesen CD, Greve MH, 2020. A stepwise GIS ap-

proach for the delineation of river valley bottom within drainage basins using a cost dis-
tance accumulation analysis, Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., https://doi.org/10.5194/hess-
2020-361, in review, 2020.  

https://doi.org/10.5194/hess-2020-361
https://doi.org/10.5194/hess-2020-361
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Delprojekt 7: Monitering af konstruerede minivådområder ved Institut for 
Agroøkologi (AGRO) 
Projektleder Bo Vangsø Iversen. 
Fagfællebedømmer: Joachim Audet. 

Konstruerede åbne minivådområder ved Institut for Agroøkologi (AGRO) 

Formålet for monteringen af konstruerede minivådområder ved AGRO har været at undersøge 
minivådområdernes effektivitet under forskellige klimatiske såvel som geologiske forhold. Der 
har først og fremmest været fokus på tilbageholdelsen af total kvælstof (TN), men også 
tilbageholdelsen af totalt fosfor har været moniteret. Pumpede arealer såvel som ikke-
pumpede arealer har været en del af programmet. 

Der er siden 2010 etableret 18 danske minivådområder rundt i Danmark hvor Institut for 
Agroøkologi, AU (AGRO) (Figur 7.1, Tabel 7.1) har været involveret i etableringen og ansvarlig 
for monitering efter etableringen. Det handler om minivådområder med  overfladestrømning i 
regi af forsknings- og udviklingsprojekterne SupremeTech og iDRÆN samt projekter støttet af 
Miljøteknologiordningen. Afrapporteringen af disse projekter foregik i første omgang samlet i 
regi af GUDP-projektet iDRÆN (2011-2017). 

 

 

Figur 7.1: Oversigt over danske minivådområdeprojekter med overfladestrømning. 
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Tabel 7.1: Oversigt over danske minivådområdeprojekter med overfladestrømning moniteret 
af AU.  

Nr Navn Region Geologi Type * Opland 

ha 

Minivåd. 

ha 

Start Slut 

1 Stabæk Nord Yoldiasand Højbund 54 0,5 2014 2019 

*2 Vibsig Nord Yoldiasand Højbund 116 0,4 2014 2019 

*3 Serritslev Nord Yoldiasand Højbund 50 0,5 2015 2020 

*4 Ryå 4 Nord Littorina.ler Lavbund (P)* 130 1,8 2014 2019 

*5 Ryå 2 Nord Yoldiasand Lavbund (P) * 102 0,8 2013 2017 

*6 Ryå 1 Nord Yoldiasand Lavbund (P) * 230 2,3 2013 2017 

*7 Ulveskov Nord Littor. Gytje/ler Lavbund (P)* 130 1,5 2014 2018 

*8 Ryå 3 Nord Littorinasand Lavbund (P)* 78 0,8 2013 2017 

*9 Gjøl-Fristrup Nord Littorinasand Lavbund (P)* 164** 1 2015 2020 

10 Louisendal Himmerl. Littorinasand Lavbund (P)* 85 0,9 2016 2020 

11 Smidie Himmerl. Littorinasand Lavbund (P)* 50 0,5 2015 2017 

*12 Viffertsholm Himmerl. Smeltevandsand Højbund 58 0,6 2014 2019 

*13 Fensholt Øst Moræneler Højbund 30 0,3 2015 2017‡ 

*14 Fillerup Øst Moræneler Højbund 45 0,3 2012 2017‡ 

*15 Rodstenseje Øst Moræneler Højbund 100† 0,8 2012 2017‡ 

16 Bækkelundgaard 
** 

Midt Moræneler Højbund 45 0,5 2019 2020 

17 Hauballegaard 
 

Midt Moræneler Højbund 50 0,5 2019 2020 

*18 Sdr. Hygum Syd Moræneler Højbund 30 0,3 2016 2020 
*(P) angiver at arealet er pumpet 
** Angiver det samlede drænopland til hoveddrænet. Drænvandet deles dog mellem det åbne minivådom-
råde og en Orbicon filtermatriceløsning, og kvælstoftabet fra drænoplandet er således korrigeret for dette. 
† Angiver det samlede drænopland til hoveddrænet. Drænvandet deles dog i fordelerbrønd mellem det åbne 
minivådområde, og et P- brøndfiltersystem, og kvælstoftabet fra drænoplandet er således korrigeret for dette. 
‡Moniteres ovegået til Inst. for Bioscience 

 

Tabel 7.1 viser navnene, geologi, størrelse (minivådområde og opland) samt 
moniteringsperioden af de forskellige minivådområder. For alle minivådområder er det målt 
vandføring med en elektromagnetisks flowmåler ved indløbet til minivådområdet. Ligeledes 
er der målt nedbør med en automatisk nedbørsmåler. Vandprøvetagningen blev foretaget 
med en automatisk vandprøvetager. Prøveindsamlingen blev foretaget tidsproportionelt ved 
ind- og udløbet af minivådområdet, hvor der hver time blev udtaget en vandprøve, der blev 
puljet på døgnniveau i selve vandprøvetageren. Prøverne blev bragt til laboratoriet, hvor de er 
blevet yderligere puljet baseret på den målte hydrograf. På de enkelte vandprøver blev der 
analyseret for total-N (TN) og total-P (TP). 

Effekten i forhold til TN for de fleste af lokaliteterne er opgjort og præsenteret i det nye N-
virkemiddelkatalog (Tabel 7.2; Hoffmann et al., 2020). De opgjorte resultater viser, at kvælstof-
belastningen varierer fra 512 kg TN/ha vådområde/år til 5.096 kg TN/ha vådområde/år, mens 
kvælstoffjernelse varierer fra 112 kg TN/ha vådområde/år til 1.007 kg TN/ha vådområde/år. 
Der ses en samlet effektivitet på mellem 13 og 37%. Samlet set ligger den gennemsnitlige 
kvælstoffjerne på 472 kg TN/ha vådområde/år med en gennemsnitlig effektivitet på 22%. Kri-
teriet for drænvandskoncentrationen af TN skal ligge på over 4 mg/L for at et minivådområde 
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kan godkendes. Af de præsenterede data ligger Ryå 3 under dette kriterie. Målinger for perio-
den 2015/16 er udeladt for Vibsig, da minivådområdet her ved et uheld fik tildelt spildevand 
fra et naboareal. Lokaliteten ved Smidie er udeladt pga. usikkerhed ved resultaterne. Generelt 
tilbageholder disse minivådområder dog også TN. 

 

Moniteringsresultater 

Den samlede effektivitet (effekt) af de forskellige minivådområder varierer betydeligt både 
mellem de enkelte år og mellem de enkelte anlæg. Mellem de enkelte anlæg varierer effek-
tiviteten mellem 13 og 37%. Samlet set ligger den gennemsnitlige kvælstoffjerne på 472 kg TN 
pr. ha vådområde pr. år. Den gennemsnitlige effektivitet for alle anlæggene ligger på 22 % 
(Hoffmann et al., 2020). Effektiviteten er afhængig af det enkelte minivådområdes design samt 
de forskellige klimatiske forhold, der eksisterer mellem de forskellige år. Anlæg kan opleve en 
høj belastning i vinterhalvåret, hvor effektiviteten er forholdsvis lav. Foregår en stor del af be-
lastningen i måneder, hvor temperaturen stadig er forholdsvis høj (i forårs- og efterårsperioden) 
vil effektiviteten af anlæggene stadig være forholdsvist høj. Resultaterne fra de forskellige an-
læg er mere detaljeret beskrevet i rapporten Virkemidler til Reduktion af Kvælstofbelastningen 
af Vandmiljøet (”N-Virkemiddelskataloget”, Hoffmann et al. 2020).  

Tabel 7.2: Resultater fra overvågningen af 13 af de moniterede minivådområder i årene 2013 
– 2018 (Stabæk, Louisendal, Smidie, Bækkelundgaard og Hauballegaard indgår ikke). Tabel-
len viser transporten af TN i dræn før og efter passage af minivådområdet (kg/ha). Dernæst 
ses TN-koncentrationen før og efter passage af minivådområdet (mg N/L), efterfulgt af N-tabet 
opgjort per ha drænopland før og efter passage af minivådområdet. De sidste tre kolonner 
viser henholdsvis TN-belastningen per ha minivådområde, kvælstoffjernelsen kg TN/ha/år og 
effekten i procent. I kolonne 1 er antallet af opgjorte år for de enkelte anlæg vist i parentes 
(efter Hoffmann et al., 2020). 

Fensholt. Drænet markareal 33 ha, areal af minivådområde 0,245 ha, ratio 0,743% 

Lokalitet 
Antal år 

Transport i dræn Koncentration N-tab før efter mini-
vådområde 

Belastning 
ha mi-
nivåd 

N-fjer-
nelse 

Effekt 
 
 

Fensholt 
(2 år) 

TN før 
Kg/år 

TN efter 
Kg/år 

TN før 
Mg N/l 

TN efter 
Mg N/l 

TN før 
Kg/ha/år 

TN efter 
Kg/ha/år 

Kg TN  
ha/år 

Kg 
TN/ha/år   

% 

Middel ± 
Std dev 

1017 ± 
45 

859 ± 
55 

10.32 ± 
3.17 

8.60 ± 
2.40 

31.1 ± 1.4 26.2 ± 1.8 4147 ± 
184 

646 ± 40 16 ± 2 

 

Fillerup. Drænet markareal 38 ha, areal af minivådområde 2980 m2 ratio 0,78% 

Lokalitet 
Antal år 

Transport i dræn Koncentration N-tab før efter mini-
vådområde 

Belastning 
ha mi-
nivåd 

N-fjer-
nelse 

Effekt 

Fillerup 
(4 år) 

TN før 
Kg/år 

TN efter 
Kg/år 

TN før 
Mg N/l 

TN efter 
Mg N/l 

TN før 
Kg/ha/år 

TN efter 
Kg/ha/år 

Kg TN  
ha/år 

Kg 
TN/ha/år   

% 

Middel ± 
Std dev 

1018 ± 
342 

720 ± 
239 

10.53 ± 
2.92 

7.62 ± 
2.71 

26.6 ± 8.9 16.0 ± 5.3 3412 ± 
1145 

1007 ± 
668 

28 ± 
14 

 
 

Gjøl-Fristrup. Drænet markareal 161 ha, heraf pumpes vand svarende til 80 ha opland ind i 
minivådområdet, der er på 0,815 ha. Ratio opland:vådområde 1% 
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Lokalitet 
Antal år 

Transport i dræn Koncentration N-tab før efter mini-
vådområde 

Belastning 
ha mi-
nivåd 

N-fjer-
nelse 

Effekt 

Gjøl-Fris-
trup  
(3 år) 

TN før 
Kg/år 

TN efter 
Kg/år 

TN før 
Mg N/l 

TN efter 
Mg N/l 

TN før 
Kg/ha/år 

TN efter 
Kg/ha/år 

Kg TN  
ha/år 

Kg 
TN/ha/år   

% 

Middel ± 
Std dev 

1439 ± 
667 

914 ± 
445 

6.21 ± 
0.47 

4.11 ± 
0.20 

18.4 ± 8.6 11.7 ± 5.7 1765 ± 
818 

644 ± 286 37 ± 6 

 

Rodstenseje. Drænet areal 100 ha, men en del af drænvandet går til forsøg med en brønd 
designet til P-retention. Areal af minivådområde 0,845 ha. Anslået ratio 1%  

Lokalitet 
Antal år 

Transport i dræn Koncentration N-tab før efter mini-
vådområde 

Belastning 
ha mi-
nivåd 

N-fjer-
nelse 

Effekt 

Odder 
(4 år) 

TN før 
Kg/år 

TN efter 
Kg/år 

TN før 
Mg N/l 

TN efter 
Mg N/l 

TN før 
Kg/ha/år 

TN efter 
Kg/ha/år 

Kg TN  
ha/år 

Kg 
TN/ha/år   

% 

Middel ± 
Std dev 

1065 ± 
421 

812 ± 
361 

6.91 ± 
0.88 

5.18 ± 
0.69 

21.3 ± 8.4 16.3 ± 7.2 1260 ± 
498 

291 ± 84 24 ± 5 

 
 

Ryå 1. Drænet areal 230 ha, areal af minivådområde 2,135 ha, ratio 0,928% 

Lokalitet 
Antal år 

Transport i dræn Koncentration N-tab før efter mini-
vådområde 

Belastning 
ha mi-
nivåd 

N-fjer-
nelse 

Effekt 

Ryå 1 
(4 år) 

TN før 
Kg/år 

TN efter 
Kg/år 

TN før 
Mg N/l 

TN efter 
Mg N/l 

TN før 
Kg/ha/år 

TN efter 
Kg/ha/år 

Kg TN  
ha/år 

Kg 
TN/ha/år   

% 

Middel ± 
Std dev 

6689 ± 
1519 

5706 ± 
1445 

5.61 ± 
0.68 

4.78 ± 
0.75 

29.1 ± 6.6 24.8 ± 6.3 3132 ± 
711 

461 ± 77 15 ± 4 

 

Ryå 2. Drænet areal 110 ha, areal af minivådområde 0,796 ha, ratio 0,724% 

Lokalitet 
Antal år 

Transport i dræn Koncentration N-tab før efter mini-
vådområde 

Belastning 
ha mi-
nivåd 

N-fjer-
nelse 

Effekt 

Ryå 2 
(4 år) 

TN før 
Kg/år 

TN efter 
Kg/år 

TN før 
Mg N/l 

TN efter 
Mg N/l 

TN før 
Kg/ha/år 

TN efter 
Kg/ha/år 

Kg TN  
ha/år 

Kg 
TN/ha/år   

% 

Middel ± 
Std dev 

2840 ± 
280 

2149 ± 
255 

4.61 ± 
0.19 

3.69 ± 
0.17 

25.9 ± 2.6 19.5 ± 2.4 3568 ± 
352 

878 ± 108 25 ± 3 

 

Ryå 3. Drænet areal 78 ha, areal af minivådområde 0,848 ha, ratio 1,09%.  

Lokalitet 
Antal år 

Transport i dræn Koncentration N-tab før efter mini-
vådområde 

Belastning 
ha mi-
nivåd 

N-fjer-
nelse 

Effekt 

Ryå 3 
(4 år) 

TN før 
Kg/år 

TN efter 
Kg/år 

TN før 
Mg N/l 

TN efter 
Mg N/l 

TN før 
Kg/ha/år 

TN efter 
Kg/ha/år 

Kg TN  
ha/år 

Kg 
TN/ha/år   

% 

Middel ± 
Std dev 

843 ± 
88 

719 ± 
39 

3.39 ± 
0.78 

3.10 ± 
0.92 

10.8 ± 1.1 9.2 ± 0.5 1097 ± 
115 

161 ± 72 14 ± 5 

 

Ryå 4. Drænet areal 130 ha, areal af minivådområde 1,516 ha, ratio 1,166%. 

Lokalitet 
Antal år 

Transport i dræn Koncentration N-tab før efter mini-
vådområde 

Belastning 
ha mi-
nivåd 

N-fjer-
nelse 

Effekt 

Ryå 4 
(4 år) 

TN før 
Kg/år 

TN efter 
Kg/år 

TN før 
Mg N/l 

TN efter 
Mg N/l 

TN før 
Kg/ha/år 

TN efter 
Kg/ha/år 

Kg TN  
ha/år 

Kg 
TN/ha/år   

% 
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Middel ± 
Std dev 

2063 ± 
416 

1801 ± 
400 

7.58 ± 
0.38 

6.60 ± 
0.51 

15.9 ± 3.2 13.9 ± 3.1 1111 ± 
611 

173 ± 37 13 ± 3 

 

Serritslev. Drænet areal 50 ha, areal af minivådområde 0,628 ha, ratio 1,256%. 

Lokalitet 
Antal år 

Transport i dræn Koncentration N-tab før efter mini-
vådområde 

Belastning 
ha mi-
nivåd 

N-fjer-
nelse 

Effekt 

Serritslev 
(4 år) 

TN før 
Kg/år 

TN efter 
Kg/år 

TN før 
Mg N/l 

TN efter 
Mg N/l 

TN før 
Kg/ha/år 

TN efter 
Kg/ha/år 

Kg TN  
ha/år 

Kg 
TN/ha/år   

% 

Middel ± 
Std dev 

739 ± 
89 

562 ± 
109 

5.87 ± 
0.71 

4.46 ± 
0.87 

14.8 ± 1.8 11.2 ± 2.2 1177 ± 
142 

283 ± 52 24 ± 7 

 

Sdr. Hygum. Drænet areal 30 ha, areal af minivådområde 0,301 ha, ratio 1%. 

Lokalitet 
Antal år 

Transport i dræn Koncentration N-tab før efter mini-
vådområde 

Belastning 
ha mi-
nivåd 

N-fjer-
nelse 

Effekt 

Sønder 
Hygum  
(2 år) 

TN før 
Kg/år 

TN efter 
Kg/år 

TN før 
Mg N/l 

TN efter 
Mg N/l 

TN før 
Kg/ha/år 

TN efter 
Kg/ha/år 

Kg TN  
ha/år 

Kg 
TN/ha/år   

% 

Middel ± 
Std dev 

456 ± 
310 

356 ± 
245 

7.32 ± 
1.01 

5.69 ± 
0.86 

15.2 ± 
10.3 

11.9 ± 8.1 1514 ± 
1029 

333 ± 215 22 ± 1 

 

Ulveskov. Drænet areal 130 ha, areal af minivådområde 1,527 ha, ratio 1,17%. 

Lokalitet 
Antal år 

Transport i dræn Koncentration N-tab før efter mini-
vådområde 

Belastning 
ha mi-
nivåd 

N-fjer-
nelse 

Effekt 

Ulveskov  
(3 år) 

TN før 
Kg/år 

TN efter 
Kg/år 

TN før 
Mg N/l 

TN efter 
Mg N/l 

TN før 
Kg/ha/år 

TN efter 
Kg/ha/år 

Kg TN  
ha/år 

Kg 
TN/ha/år   

% 

Middel ± 
Std dev 

802 ± 
183 

632 ± 
83 

4.27 ± 
1.14 

3.42 ± 
1.04 

6.2 ± 1.4 4.9 ± 0.6 526 ± 120 112 ± 69 20 ± 9 

 

Vibsig. Drænet areal 100 ha, areal af minivådområde 0,444 ha, ratio 0,444%.   

Lokalitet 
Antal år 

Transport i dræn Koncentration N-tab før efter mini-
vådområde 

Belastning 
ha mi-
nivåd 

N-fjer-
nelse 

Effekt 

Vibsig  (3 
år) 

TN før 
Kg/år 

TN efter 
Kg/år 

TN før 
Mg N/l 

TN efter 
Mg N/l 

TN før 
Kg/ha/år 

TN efter 
Kg/ha/år 

Kg TN  
ha/år 

Kg 
TN/ha/år   

% 

Middel ± 
Std dev 

2264 ± 
749 

1858 ± 
616 

9.86 ± 
3.26 

8.08 ± 
2.69 

22.7 ± 7.5 18.6 ± 6.2 5096 ± 
1686 

915 ± 298 18 ± 0 

 

Viffertsholm. Drænet areal 58 ha, areal af minivådområde 0,686 ha, ratio 1,18%. 

Lokalitet 
Antal år 

Transport i dræn Koncentration N-tab før efter mini-
vådområde 

Belastning 
ha mi-
nivåd 

N-fjer-
nelse 

Effekt 

Viferts-
holm(4 
år) 

TN før 
Kg/år 

TN efter 
Kg/år 

TN før 
Mg N/l 

TN efter 
Mg N/l 

TN før 
Kg/ha/år 

TN efter 
Kg/ha/år 

Kg TN  
ha/år 

Kg 
TN/ha/år   

% 

Middel ± 
Std dev 

540 ± 
147 

353 ± 
155 

9.06 ± 
1.77 

5.85 ± 
2.26 

9.3 ± 2.6 6.1 ± 2.7 787 ± 214 272 ± 44 37 ± 
12 

 

Alle lokaliteter (Stabæk, Louisendal, Smidie, Bækkelundgaard og Hauballegaard ej medta-
get). 
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Alle 13 
lokaliteter 

Transport i dræn Koncentration N-tab før efter mini-
vådområde 

Belastning 
ha mi-
nivåd 

N-fjer-
nelse 

Effekt 

Alle år 
(n=44) 

TN før 
Kg/år 

TN efter 
Kg/år 

TN før 
Mg N/l 

TN efter 
Mg N/l 

TN før 
Kg/ha/år 

TN efter 
Kg/ha/år 

Kg TN  
ha/år 

Kg 
TN/ha/år   

% 

Middel ± 
Std dev 

1793 ± 
1791 

1440 ± 
1550 

6.92 ± 
2.65 

5.37 ± 
2.11 

19.0 ± 9.0 14.5 ± 7.3 2147 ± 
1523 

472 ± 372 22 ± 
10 
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8. Diskussion og konklusioner 
Finn Plauborg, Christen Duus Børgesen, Poul Erik Lærke, Birger F. Pedersen, Mogens H. Greve, 
Bo Vangsø Iversen 

Fagfællebedømmere: Hans Estrup Andersen, Carl Christian Hoffmann, Tommy Dalgaard, Sø-
ren Munch Kristiansen og Joachim Audet. 

Addendum 1-2 projekterne er gennemført i perioden 2016-2019 og i dette afsnit diskuteres 
hovedresultaterne sat over for de spørgsmål og problemformuleringer MFVM opstillede i en 
bestilling til Aarhus Universitet 5. juli 2016. 

 

Problemformuleringer - dræn 

Der ønskes gennemført projekter med særlig fokus på afdækning af nedenstående problem-
stillinger: 
1a. Hvilke områder, der er drænede, evt. drænenes placering, samt dynamikken for drænaf-

strømningen med henblik på at kunne forbedre beskrivelsen af de terrænnære trans-
portveje. 

 

Ved anvendelse af forskellige rumlige statistiske redskaber er der udviklet et nyt landsdæk-
kende drænkort, der forudsiger sandsynligheden for, at jorden er drænet. Ligeledes er der ud-
viklet kort, der beskriver jordens naturlige dræningstilstand baseret på en inddeling i fem for-
skellige klasser. De nye landsdækkende kort for drænede arealer er kort beskrevet i afrappor-
teringen for delprojekt 1 samt publiceret i Møller et al. (2018a og b) og for jordens naturlige 
afdræningsklasser publiceret i Møller et al. (2017). 

Der er blevet arbejdet med forskellige markbaserede kortlægningsteknikker med henblik på 
at kunne lokalisere drænrørene i jorden. Der blev anvendt forskellige sensorer herunder geo-
radar, magnetometer samt forskellige kamaraer monteret på en drone (visuel, termisk, mul-
tispektralt). Det har vist sig, at det er muligt at lokalisere drænrør i jorden med de forskellige 
sensorteknikker, men ingen af teknikkerne fungerede optimalt under alle betingelser. Der er 
behov for yderligere undersøgelser, der bedre kan belyse, hvilke teknikker, der virker bedst un-
der forskellige jordbundsforhold. Specielt dronebaserede målinger bør undersøges nærmere, 
da metoden er forholdsvis ny og har været brugt med forholdsvis stor succes andre steder i 
verden (f.eks. Allred et al., 2020). 

På markskalaniveau er der i forskellige ph.d.-studier arbejdet med simulering og forståelse af 
drænafstrømningsdynamikken. Der er arbejdet med forskellige metoder til parameterisering 
af forskelige modeller med forskellige beskrivelser af strømningsdomænerne i jorden. Model-
leringerne viser generelt, at makroporetransport er en vigtig strømningsmekanisme i relation til 
drænafstrømning. Der eksisterer dog fortsat et behov for en bedre forståelse af drænafstrøm-
ningen både på markniveau og ikke mindst på oplandsniveau. Dette vidensbehov inkluderer 
en bedre forståelse af strømningsprocesserne i jorden og vigtigheden af de forskellige strøm-
ningsbidrag til drænene, herunder hvor stor en andel det regionalt dannede grundvand bidra-
ger til drænafstrømningen til recipient sammenholdt med den nedbør, der direkte bliver til 
drænvand på selve marken. 

Baseret på jordtype og deres geologiske oprindelse, landskabstyper og klima er Danmark op-
delt i forskellige georegioner. På grund af især de store nedbørforskelle henover landet er der 
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også forskelle i drænafstrømningen på tværs af georegioner. Drænafstrømningen fra de for-
skellige markarealer udviser forskellig dynamik primært styret af nedbørsmængde og forde-
ling, men også jordens hydrauliske egenskaber. Af delprojekt 1 fremgår det, at ca. 52 % af 
markarealet i Danmark vurderes at være drænet (Møller et al. 2018a og b). Tages der højde 
for usikkerhederne stemmer dette nogenlunde overens med de oprindelige opgørelser forta-
get af Olesen (2009). Hvor den oprindelige opgørelse af Olesen (2009) var baseret på en re-
lativ grov klasseinddeling er de nye kort (Møller et al. 2018a og b) udarbejdet som rasterbase-
rede sandsynlighedskort med en høj opløsning. Den årlige nedbør (gennemsnit over 10 år, 
2011-2020) varierer fra ca. 910 mm i Sønderjylland til ca. 624 mm på Sjælland, (www.dmi.dk). 
Endvidere påvirkes drænafstrømningen, især fra arealer med recipientafhængig dræningsbe-
hov, i høj grad af sæsonbestemte grundvandssvingninger som i nogle drænede områder bi-
drager meget til drænafstrømningen. I grundvandsdominerede afstrømningsområder er af-
vandingsområderne større end det topografiske afgrænsede afvandingsområde. Disse fore-
kommer almindeligt i det vestlige Danmark, mens de i Østdanmark især findes i lavninger og 
på indvundne (pumpede arealer) arealer som fx Lammefjorden og Sydlolland. Modsat kan 
oplandet for drænafstrømningen på højbundslerjorde med teksturbetinget afvandingsbehov, 
som især findes i den østlige del af Danmark, typisk fastsættes til at være topografisk afgræn-
set. Blandt de faktorer, der påvirker drænafstrømningen, er primært nedbørsoverskuddet samt 
jordbundens hydrauliske egenskaber. Sekundært har drænsystemets design, alder, vedlige-
holdelse, topografien, placering i landskabet og omfanget af drænsystemet i et område (dvs. 
om området er helt eller kun delvist drænet) ligeledes betydning. Flere af disse forhold er sta-
tiske for et drænsystem, men effektiviteten kan og vil ændre sig over årtier på grund af behov 
for vedligehold. Drænsystemernes reelle effektivitet lokalt på markniveau er vigtig men er ofte 
en ukendt parameter. På humusjord er drænsystemers levetid fx i gennemsnit ca. 33 år, omend 
den varierer fra 8 til 63 år (Hansen et al. 1989; Hansen 1989).   

Et eksempel på den geografiske variation i drænafstrømningen er givet af Ernstsen et al., 
(2015). Forfatterne fandt for tre systematisk drænede pesticidvarslingsmarker i forskellige geo-
regioner; Silstrup i Nordvest, Estrup i Midt-Vest og Faardrup i Østdanmark (Figur 8.1) følgende 
årlige gennemsnit for drænafstrømningen og andre vandbalance elementer, beregnet for en 
periode på tolv år (Tabel 8.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.1. Kort over Danmark, der viser 
de placeringen af de drænede lerjor-
der, Faardrup, Silstrup og Estrup (Lind-
hardt et al., 2001). 
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Tabel 8.1: Nedbør (P), fordampning (E), drænafstrømning (D) og afstrømning til grundvandet 
(G) for marker ved Faardrup, Silstrup og Estrup. Tallene repræsentere gennemsnit over årene 
2001–2012 opgjort for det hydrologiske år (juli–juni) (Ernstsen et al., 2015) 

 

Som nævnt har flere ph.d.-projekter (se delprojekt 4) omhandlet modellering af drænafstrøm-
ning både for mark- og større skala (op til 120 ha). Disse studier har vist, at selv hvis modellerne 
forsynes med lokalt målte hydrauliske parametre kan disse ofte få målinger ikke repræsentere 
afstrømningsarealet tilfredsstillende. Endvidere blev der for større oplande (40 -120 ha) under-
søgt om modelberegninger af drænafstrømningen kunne baseres på såkaldte pedotransfer-
funktioner (PTF), som er statistiske modeller, der estimerer de jordhydrauliske parametre på 
baggrund af andre jordegenskaber og anvendes i vandtransportmodeller, f.eks. ved opslag i 
HYPRES-databasen (Hiederer et al., 2011) eller ved anvendelser af vis-NIR (Varvaris et al. 
2019). Ved anvendelse af HYPRES-databasen viste resultaterne (delprojekt 4), at fejl på den 
modelberegnede drænafstrømning blev markant større, med en overestimering på op til 
100%. Anvendelse af spektrofotoskopimålinger (vis-NIR) viste, at den anvendte metode, der 
forholdsvist nemt kunne prædiktere de hydrauliske parametre i jorden, var i stand til i at simu-
lere dræntransporten med en acceptabel nøjagtighed (Varvaris et al. 2019). 

For at opnå en tilfredsstillende simulering af drænafstrømningen kan det derfor konkluderes, 
at der kræves en omfattende kalibreringsindsats for at bestemme et sæt effektive hydrauliske 
parametre, der kan repræsentere afstrømningsoplandet. Alternativt skal der indhentes et be-
tydeligt større antal lokalt målte sæt af hydrauliske parametre, som kan anvendes i distribueret 
modellering. Dette kan også opnås ved anvendelse af PTFer, der hurtigt, men dog med en vis 
usikkerhed, kan klarlægge variationen af de hydrauliske parametre i oplandet. En betydelig 
kalibreringsindsats vil stadig være påkrævet for at opnå tilfredsstillende resultater. Det er bl.a. 
usikkert om vandføringen i dræn med de eksisterende modelsystemer kan modelberegnes 
tilfredsstillende uden viden om den tidslige dynamik af grundvandsspejlet forskellige steder i 
en given mark. For marker, hvor der er kuperet terræn, vil der også være stor effekt af grund-
vandspejlets placering og årlige variationer i forhold til drænrørenes vandføring. Her vil dræn-
rør i lavninger oftest modtage vand fra omkringliggende højere liggende arealer og føre vand 
i en meget længere periode end for drænrør der ligger højere i terrænet. I disse situationer vil 
oplandet til drænsystemenerne være mere usikkert bestemt. 

1b. Processer og omsætningen af kvælstof i rodzonen og i overgangszonen mellem vand-
løb/grøfter og lavbundsarealer med henblik på at forbedre beskrivelsen af den terræn-
nære omsætning på forskellige drænede jorde. 
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Mulighederne for omsætning af nitrat i den umættede zone er blevet undersøgt i et igangvæ-
rende ph.d.-projekt i forbindelse med Innovationsfondsprojektet Future Cropping. På markni-
veau er redoxpotentialet, potentiel denitrifikationsrater, fordelingen af forskellige N-former i 
jordvand samt forskellige fysio-kemiske jordparametre beskrevet rumligt. Fordeling af disse 
parametre blev forsøgt forklaret med jordens elektriske ledningsevne samt overfladetopogra-
fien. Undersøgelserne viser blandt andet, at det med de anvendte teknikker er muligt på mark-
niveau at udpege områder med stor sandsynlighed for nitratreduktion i den umættede zone. 
Dette vil kunne understøtte en mere målrettet N regulering i landbruget, men viser også behov 
for en bedre forståelse af den tidslige og rummelige variation af nitratomsætningen i den 
umættede zone. Arbejdet er beskrevet i tre forskellige videnskabelige publikationer i forbin-
delse med et ph.d.-studie (Senal et al. 2020; Senal et al. 2021a og b). I et andet netop afsluttet 
ph.d.-studie krævede modelleringsarbejdet en omfattende kalibrering af de hydrauliske pa-
rametre for at beskrive drænafstrømningen og dermed kvælstofudvaskning til dræn for pesti-
cidvarslingsmarken i Silstrup. Endvidere blev det fundet, at standarddenitrifikationsraten i Da-
isy-modelopsætningen for Silstrup måtte reduceres med ca. 50% før at nitratudvaskningen 
kunne beskrives tilfredsstillende. Endnu et ph.d.-studie er igangsat for nærmere at studere 
transport og omsætning af N på systematisk drænede højbundsjorde. Samlet kan det konklu-
deres, at der er brug for yderligere studier med henblik på at videreudvikle fysisk baseret me-
kanistiske simuleringsmodeller, der kan simulere drænafstrømning og N-udvaskning til dræn 
mere præcist. 

AU baserer i sin myndighedsbetjening nitratudvaskningsberegninger på den empiriske model 
NLES, senest videreudviklingen til NLES5 (Børgesen et al., 2019). Delprojektet 5 har bidraget 
med databasearbejde, således at afgrøder-sekvens for de seneste år kan opgøres med bedre 
præcision på markniveau. Da N gødskningsdata stadig findes på bedriftsniveau er der stadig 
betydelig usikkerhed på udvaskningsberegninger på markniveau. Det anbefales at anvende 
modelresultaterne på højere skala end markniveau (pga. stor usikkerheder på denne skala).  

 

Mht. N omsætning i lavbundsjorde henvises til spørgsmål 2a, nedenfor. 

 
1c. Til underbygning af ovenstående flere drænmålinger, f.eks. på forskellige jordtyper, med 
forskellig geografi, arealanvendelse, nedbørsforhold mm. Målingerne kan supplere de alle-
rede kendte måleresultater fra den nationale overvågning og fra forskellige projekter. I rele-
vant omfang kan resultater fra landbrugets drænundersøgelser inddrages. 
 

Baseret på et større datasæt over afstrømning fra markdræn er der udviklet en statistisk model, 
der kan forudsige den årlige drænafstrømning forklaret ud fra forskellige rumlige parametre 
såsom nedbør, nettonedbør, jordens lerindhold, topografiske parametre, m.fl. (Motarjemi et al., 
2021). Efterfølgende er det udarbejdet et landsdækkende kort over den årlige drænafstrøm-
ning, der som prædiktor i en modificeret statistisk model anvendte den simulerede grund-
vandsdannelse fra Den Nationale Vandressource Model (DK-model) og den nationale digitale 
terrænmodel (DEM) som input (Andersen og Heckrath, 2020). Usikkerhederne på kortet er for-
holdsvis høj, men kortet vil kunne anvendes i forbindelse med en understøttelse af  bedst mulig 
placering og dimensionering  af forskellige drænvirkemidler som f.eks. konstruerede minivåd-
områder. 
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1d. Øget forståelse for drænafstrømningen betydning for den mest effektive placering af 

forskellige virkemidler som, f.eks. minivådområder, intelligente Randzoner (IBZ), eller 
andre tilsvarende virkemidler placeret i relation til dræn. 

 

Addendum 3-projektet ”Minivådområder med matrice”, der afsluttes i 2020, har bidraget med 
ny viden om design af anlæg og krav til kendskab til drænafstrømning for en optimal konstruk-
tion af filtermatriceanlæg. Resultaterne her fra viser, at kendskab til drænafstrømningens dy-
namik og maksimale værdier er afgørende for en optimal dimensionering af størrelsen af det 
aktive matricefilter. Såfremt disse afstrømningsdata ikke kan tilvejebringes anbefales, at matri-
cefiltret udgør et areal på 0,35 % af drænoplandet for arealer med kun vinterdrænafstrømning. 
For øvrige arealer med helårsafstrømning, hvor kendskab til drænafstrømningen er begrænset, 
anbefales, at matricefiltrene udgør et areal på 0,20-0,25% af drænoplandet. For så vidt angår 
størrelsen af åbne minivådområder er anbefalingen fortsat, at overfladearealet af minivådom-
rådets vandspejl (inklusiv sedimentationsbassin) udgør mellem 1,0 og 1,5 procent af drænop-
landets størrelse (Landbrugsstyrelsen, 2020a og b) 

 

Problemformuleringer – Forskning i kvælstofomsætning på forskellige arealtyper 

Der ønskes gennemført projekter med særlig fokus på afdækning af nedenstående problem-
stillinger: 

• 2a. Hvor meget kvælstof bliver udledt fra lavbundsarealer i landbrugsdrift både med og 
uden dræn, bl.a. med henblik på beskrivelse af om lavbundsarealerne har en betydning 
på omsætningen af næringssalte.  

 

En egentlig national kvantificering af den samlede udledning af kvælstof fra lavbundsområder 
eksisterer ikke. Lavbundsområders evne til at tilbageholde kvælstof er meget varierende og 
afhænger af forskellige naturgivne faktorer. Grundlæggende vil vandets forskellige strøm-
ningsveje gennem lavbundssedimenterne i høj grad være bestemmende for det enkelt lav-
bundsområdes effektivitet mht. omsætning af specielt nitrat. 

For at kunne opnå denne forståelse på en national skala vil variationen mellem de forskellige 
lavbundsområder skulle beskrives. De vigtigste bidrag fra det indstrømmende vand til lav-
bundsområder består af diffust regionalt grundvand samt afskårne drænudløb i skræntfoden 
mellem højbund og lavbund. Ind- og opstrømmende grundvand kan estimeres rumligt ved 
anvendelse af den national grundvandsmodel (DK-modellen). DK-modellen grove rumlige 
opløsning (500 meter) betyder i dette tilfælde dog, at den ikke er nøjagtig nok. Opløsningen 
vil i mange tilfælde være grovere end bredden af lavbundsområdet. Der arbejdes dog pt. med 
at forbedre opløsningen af DK-modellen. 

Hvad angår indstrømmende drænvand er der udviklet nationale kort, der beskriver, hvilke 
jorde der forventes at være drænet (Møller et al., 2018a) og hvor meget vand der på årsbasis 
forventes at strømme gennem drænene (Andersen og Heckrath, 2020; Motarjemi et al., 2020). 
Om drænudløbene fra højbundsarealerne er afskårne ved overgangen mellem højbund og 
lavbund eller strømmer direkte gennem lavbundsarealet direkte ud i vandløbet er oftest uvist. 
Dette er ikke kortlagt, men der er arbejdet med forskellige sensorbaserede metoder, der kan 
kortlægge dette på oplandsniveau (Prinds et al., 2019). 
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Der er igangværende studier ved AU, der fokuserer på interaktionen mellem grundvand og 
overfladevand. Dette arbejde vil på nationalt niveau formodentlig kunne forbedre beskrivel-
sen af strømningsvejene til lavbundsområderne. I selve lavbundsområdet vil infiltration, jord-
type og geologi være afgørende for omsætning af nitraten. Der er allerede arbejdet med for-
skellige kortlægningsmetoder af den underliggende geologi i lavbundsområderne baseret på 
forskellige rumlige data både fra eksisterende databaser samt ny indsamlede boredata og 
forskellige fladebaserede data målt med sensorer. Ved anvendelse af forskellige kortlæg-
ningsteknikker har det været muligt at afgrænse den geologiske lagdeling, ikke mindst tørve-
aflejringer, som tilskrives en stor betydning for reduktion af nitrat. De forskellige lags hydrauliske 
egenskaber har stor betydning for vandets strømningsveje i lavbunden. Fordelingen mellem 
vand, der f.eks. infiltrerer ned i lavbundsjorden eller strømmer på overfladen, vil være en afgø-
rende faktor for nitrattilbageholdelsen. Topjordens hydrauliske egenskaber og ikke mindst lav-
bundens overfladetopografi vil også være bestemmende for andelen af vand, der strømmer 
på lavbundsoverfladen videre ud mod vandløbet. Eksisterende fungerende dræn i lavbunden 
kan ligeledes fungere som en hurtig transportvej mod vandløbet i lavbundsområdet. 

Bredden af lavbundsområdet samt lavbundsområdets topografi vil i høj grad være bestem-
mende for overfladevandets transportvej. Der er ved AU udarbejdet et nyt landsdækkende 
kort, der kortlægger ådalene (Sechu et al., 2019, se delprojekt 6). Overfladetopografien kan 
bestemmes ved anvendelse af den digitale højdemodel. Der eksisterer derfor redskaber, der 
kan beskrive de mulige strømningsveje på overfladen af lavbundsjord på nationalt niveau. En 
nøjagtig beskrivelse af beliggenheden og funktionen af drænrørene eksisterer dog ikke. Kort-
lægning af drænrør med georadar på lavbundsjorde har vist sig at være succesfuld, men me-
toden bør undersøges nærmere. En nøjagtig beskrivelse af lavbundsgeologien og dermed 
også underliggende sedimenters hydrauliske egenskaber eksisterer ikke på et nationalt niveau 
og kan heller ikke effektivt opnås med georadar. Ovenstående faktorer vil være afgørende for 
forståelsen af de processer, der bestemmer udledningen af kvælstof fra lavbundsarealer. For-
ståelsen af udledningen af de forskellige former af kvælstof (nitrat, ammonium og organisk 
bundet N) vil ligeledes være afgørende i forbindelse med forståelsen af lavbundsområderne 
samlede kvælstofudledning. Overordnet kan det konkluderes, at en forbedret forståelse af, 
hvor meget kvælstof der bliver omsat eller udledt fra lavbundsarealer i landbrugsdrift både 
med og uden dræn vil kræve en omfattende screeningsundersøgelse af forskellige lavbunds-
typologier for at opnå en forbedret overordnet forståelse af variationen i kvælstofsdynamikken 
imellem forskellige typer af lavbundsområder. 

 
• 2b. Videreudvikling af modeller, der kan beskrive næringssalt udledning fra og omsæt-

ning i lavbundsarealer  

Der er i delprojekt 2 udviklet en dynamisk vandbalancemodel, der demonstrerer en anvendel-
sesorienteret og relativ simpel fremgangsmåde til opdeling af strømningsvejene i lavbunds-
områder. Metoden har vist sig effektiv i forbindelse med scenarieberegninger og vil med fordel 
kunne implementeres i den nationale grundvandsmodel (DK-modellen) med det formål at op-
dele strømningsvejene i lavbundsområder beliggende i morænelersoplande. Der skal rettes 
fokus mod de mest betydende inputparametre i modellen. En forbedret forståelse af vandba-
lancen i lavbundsarealerne er en nødvendighed for en efterfølgende bedre forståelse af næ-
ringsstofomsætningen.  
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• 2c. En opsamling og vurdering af den foreliggende viden om klassificering af lavbund-
jorde i forskellige typer ud fra forskel i egenskaber, herunder vandstand, dræning, jord-
bundsforhold og andre forhold af betydning for næringssalt omsætning, herunder N-om-
sætning, samt en vurdering af hvordan en klassificering kan foretages eller forbedres.  

Der er udarbejdet en vidensyntese omkring lavbundsarealer, hvor emnet vil blive behandlet. 
Rapporten er publiceret primo 2021 (Greve et al., 2021).  

 
• 2d. De lavbundsjorde, der skal omfattes af undersøgelsen bør defineres i forhold til c-

indhold. I den nuværende LDP-projektstøtteordning til kulstofrige lavbundsarealer er der 
udpeget 106.000 ha (lavbundsarealer med mere end 12 % C). Undersøgelse, der er mål-
rettet denne udpegning kan være et grundlag for beregningen af N-effekt i forhold til 
den ønskede N-målretning fra 2017 jf. FLP.  

Der er udarbejdet en vidensyntese omkring lavbundsarealer, hvor emnet vil blive behandlet. 
Rapporten er publiceret primo 2021 (Greve et al., 2021).  

 
• 2e. Undersøgelser som dokumenterer kvælstofudledningen fra drænede, lerede høj-

bundsjorde, jf. beskrivelserne under ”dræn” ovenfor. 

Udvaskning af N fra drænet højbundsjord kan beskrives ved udvaskning til dræn og grund-
vand. Delprojekt 4 har bidraget med få års målinger og på grund af den store årsvariation i 
tallene, er det meste robuste estimat stadig givet af Erntsen et al. (2015), der på baggrund af 
12 års målinger af drænafstrømning fra pesticidvarslingsarealerne Faardrup, Silstrup og Estrup 
(for placering, se Figur 8.1) fandt en gennemsnitlige årlig udvaskning af NO3-N til dræn på 
henholdsvis 11,8,  12,8  og 17,1 kg N ha-1 år-1, men årsvariationerne var store fra 3-24, 3-32 og 
13-32 kg N ha-1 år-1 ved henholdsvis Faardrup, Silstrup og Estrup. For de tre områder ender 
mellem 43 og 68% af overskudsnedbøren som drænvand. Der er ikke lavet en selvstændig 
kvantificering af hvor stor en del af nitratudvaskningen fra rodzonen, der ender i drænene - 
men andelen må antages at være på samme niveau som for den del af overskudsnedbøren, 
der ender som drænvand. 

 
• 2f. Beskrivelse af effekten af endnu ikke dokumenterede virkemidler i lavbundsarealer – 

f.eks., hvor man helt eller periodevis oversvømmer randzonerne, som f.eks. dræn lagt i 
jord parallelt med vandløb. 

Denne problemstilling har ikke været omfattet af Addendum 1-2 projekterne, men er belyst i 
Eriksen et al., 2020. 
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9. Perspektiver og behov for ny viden. 
Finn Plauborg, Christen Duus Børgesen, Poul Erik Lærke, Birger F. Pedersen, Mogens H. Greve, 
Bo Vangsø Iversen. 

Fagfællebedømmere: Hans Estrup Andersen, Carl Christian Hoffmann, Tommy Dalgaard, Sø-
ren Munch Kristiansen og Joachim Audet. 

Der er gennemført afprøvning af en række metoder til kortlægning af drænsystemer på mark-
niveau. Det har vist sig, at det er muligt at lokalisere drænrør i jorden med de forskellige sen-
sorteknikker, men at ingen af teknikkerne fungerer optimalt. Yderligere studier bør fokusere på 
forbedring af teknikkerne og flere målinger. Især dronebaserede fjernmålinger bør dog under-
søges nærmere, da metoderne er forholdsvis nye og de gennemførte undersøgelser viser lo-
vende perspektiver. Generelt bør der opstilles retningslinjer for, hvornår de forskellige teknikker 
anvendes i forbindelse med kortlægningen af et givent område. Faktorer såsom jordtype, af-
grøde, årstid, jordens vandindhold, etc. bør indgå i beslutningen af, hvilken teknik, der skal an-
vendes.  

Udviklingen af den landsdækkende lavbundstypologi bliver færdiggjort i foråret 2021. Denne 
typologi kommer frem til en række lavbundstyper. Der vil fremadrettet være behov for en kvan-
tificering af næringsstofomsætning i disse. Der vil ydermere være et behov for kvantificering af 
effekt på reduktionspotentiale samt emissioner af næringsstoffer i forbindelse med vådlæg-
ning af disse lavbundstyper. 

Den nye landsdækkende kortlægning af okkerpotentielle områder har en noget højere kvali-
tet og er meget forskellig sammenlignet med det eksisterende (gamle) temakort publiceret 
midt i 1980erne. Der bør overvejes om det gamle kort skal udgå som forvaltningsgrundlag. 
Konsekvenser for vandmiljøplanlægning og for lodsejere, som følge af nyudpegede og ikke-
genudpegede arealer, bør herunder vurderes. 

De landsdækkende temakort over drænede arealer (Nye landsdækkende drænkort, Møller at 
al., 2018a) kan sandsynligvis forbedres, hvis datagrundlaget for specielt underjorden og grund-
vandsdybden forbedres. Desuden kan videreudvikling af de dronebaserede metoder kombi-
neret med de udviklede algoritmer for de landsdækkende drænkort sandsynligvis føre til mere 
præcise estimater af placering af drænsystemer på markniveau og hvor drænvand løber ud i 
ådalen ved skræntfoden. 

Forståelsen af de vigtige vand- og stoftransportprocesser i lavbundsjorde er tilstede. Beskrivel-
sen af de styrende processer er i forskellige projekter blevet belyst for enkelte lokaliteter, men 
en egentlig opskalering af processerne mangler stadig. Der eksisterer redskaber, der beskriver 
processerne på forskellige skalaforhold såsom udstrømningsveje af vand og næringsstoffer til 
lavbundsjordene fra højbundjorden samt en beskrivelse af ådalenes udformning (bredde og 
topografi). Der eksisterer stadig et vidensbehov omkring metoder til en mere nøjagtig kvantifi-
cering af mængden af vand og ikke mindst mængden af næringsstoffer, der udledes via lav-
bunden på en større skala. I selve lavbunden mangler der en bred forståelse af variationen af 
de heterogene geologiske lag, deres evne til at infiltrere det indstrømmende vand samt evnen 
til at omsætte næringsstofferne inden de når ud i recipient. Forståelsen af variabiliteten af pro-
cesserne bør udvides fra enkeltlokaliteter til en bedre forståelse på et oplandsniveau. Her bør 
de forskellige lavbundstypologier beskrives ved anvendelse af forskellige geologiske stratifi-
cerede målemetoder evt. kombineret med geofysiske kortlægningsprincipper. Strømningsve-
jene, både fra højbunden og i selve lavbunden, skal beskrives for at øge forståelsen af næ-
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ringsstofomsætningen. Det værende bestemmelse af det indstrømmende regionale grund-
vand, indstrømning fra punktkilder fra højbundsjorden (kildevæld og drænudløb), nitratud-
vaskning fra selve lavbunden samt kortlægning af de aktive drænsystemer i lavbundjorden 
ved anvendelse af forskellige kortlægningsmetoder herunder geofysiske metoder. Forskellige 
lavbundstypers evne til at omsætte næringsstofferne og frigive næringsstoffer ved nedbryd-
ningsprocesser samt geokemiske processer bør undersøges nærmere ved feltstudier i lavbun-
den. Den opsamlede viden skal være baseret på massebalanceprincipper og anvendes til for-
ståelsen af lavbundsjordenes samlede udledning af vand og næringsstoffer til recipient.  

Modelsimuleringer af vand- og kvælstoftransport via dræn til recipient på højbundsjorde viser, 
at der ved anvendelse af fysisk baserede ikke-kalibrede modeller er uacceptable store afvi-
gelser til målinger, både daglige og aggregerede, over en drænvandssæson. Der bør arbejdes 
med udvikling af pedotransferfunktioner, der med enkle, effektive og billige metoder kan ka-
rakterisere variationen jordens hydrauliske egenskaber i et område. Projektet har for flere lo-
kaliteter bidraget med omfattende dataindsamling både af jordfysiske karakteristika i over- og 
underjord, men også af arealanvendelsen. Der er behov en omfattende analyse af disse data 
og deres mulige anvendelse for en forbedret modellering, både på markskala og oplands-
skala, hvor metoder til distribueret modellering bør undersøges nærmere. Beregning af dræn-
afstrømning med statistiske modeller (Motarjemi et al., 2020) er lovende, men der bør arbejdes 
videre med den tidslige opløsning i denne metode. For nuværende er den tidslige opløsning i 
form af prædiktion af årlig drænafstrømning uønsket grov og ikke anvendelig til dimensione-
ring af f.eks. konstruerede minivådområder.  

   



 

79 
 

10. Referencer  
Allred B, Martinez L, Fessehazion MK, Rouse G, Williamson TN, Wishart D, Koganti T, Freeland R, 
Eash N, Batschelet A, Featheringill R, 2020. Overall results and key findings on the use of UAV 
visible-color, multispectral, and thermal infrared imagery to map agricultural drainage pipes. 
Agricultural Water Management, 232, 106036. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106036 

Andersen HE, Heckrath G (redaktører), 2020. Fosforkortlægning af dyrkningsjord og vandom-
råder i Danmark. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 338 s. - Viden-
skabelig rapport nr. 397 http://dce2.au.dk/pub/SR397.pdf 

Børgesen CD, Sørensen P, Blicher-Mathiesen G, Kristensen MK, Pullens JWM, Zhao J, Olesen JE, 
2019. NLES5 - An empirical model for predicting nitrate leaching from the root zone of agricul-
tural land in Denmark. Aarhus University, DCA - Danish Centre for Food and Agriculture. 116 p. 
- DCA report No. 163. http://web.agrsci.dk/djfpublikation/index.asp?action=show&id=1313 

Ernstsen V, Olsen P, Rosenbom AE, 2015. Long-term monitoring of nitrate transport to drainage 
from three agricultural clayey till fields. Hydrol. Earth Syst. Sci. 19, 3475–3488. 

Eriksen J, Thomsen IK, Hoffmann CC, Hasler B, Jacobsen BH, 2020. Virkemidler til reduktion af 
kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Aarhus Universitet. DCA – Nationalt Center for Fødevarer 
og Jordbrug. 452 s. – DCA rapport nr. 174. https://dcapub.au.dk/djfpdf/DCArapport174.pdf 

Greve MH, Greve MB, Peng Y, Pedersen BF, Møller AB, Lærke PE, Elsgaard L, Børgesen CD, Bak 
JL, Axelsen JA, Gyldenkærne S, Heckrath GJ, Zak DH, Strandberg MT, Krogh PH, Iversen BV, 
Sørensen EM, Hoffmann CC. 2021. Vidensyntese om kulstofrig lavbundsjord. Aarhus Universitet. 
DCA – Nationalt Center for Fødevarer g Jordbrug. 137 s. leveret  30.03.2021. 
https://pure.au.dk/portal/files/214394346/Vidensyntese_kulstofrig_lavbunds-
jord_3003_2021_rev.pdf 

Hansen AC, Nielsen OH, Waagepetersen J 1989. Langtidsholdbarheden af drænsystemer på 
lavbundsjord. Hedeselskabets Forskningsberetning nr. 44. Viborg: 1-26. 

Hansen, B 1989. Sætning efter afvanding og drænsystemers funktionstid på organogenjord. 
Hedesselskabets forskningsvirksomhed beretning nr. 42, Hedeselskabet. 42: 1-62. 

Hiederer R, 2011. Extending Geographic and Thematic Range of SPADE/M with HYPRES Soil 
Profile Data. EUR 24971 EN. Publications Office of the European Union. 43pp. http://publica-
tions.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/227 00/2/lb-na-24971-en-c.pdf 

Landbrugsstyrelsen, 2020a. Vejledning til minivådområder 2020 (www.lbst.dk).  

Landbrugsstyrelsen, 2020b. Minivådområder 2020 - Landbrugsstyrelsen (www.lbst.dk). 

Lindhardt B, Abildstrup C, Vosgerau H, Olsen P, Torp S, Iversen BS, Jørgensen JO, Plauborg F, 
Rasmussen P, Gravesen P, 2001. The Danish pesticide leaching assessment programme, Site 
characterization and monitoring design, GEUS, Copenhagen, Denmark. 

Motarjemi S, Møller AB, Plauborg F, Iversen BV, 2021. Predicting tile drainage discharge using 
machine learning algorithms. Journal of Hydrology Regional (submitted). 

Møller AB, Beucher A, Iversen BV, Greve MH, 2017. Prediction of soil drainage classes in Demark 
by means of decision tree classification. Geoderma. http://dx.doi.org/10.1016/j.geo-
derma.2017.10.015 

Møller AB, Børgesen CD, Bach EO, Iversen BV, Moeslund B, 2018A. Kortlægning af drænede 

https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106036
http://dce2.au.dk/pub/SR397.pdf
http://web.agrsci.dk/djfpublikation/index.asp?action=show&id=1313
https://dcapub.au.dk/djfpdf/DCArapport174.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/227%2000/2/lb-na-24971-en-c.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/227%2000/2/lb-na-24971-en-c.pdf
http://www.lbst.dk/
http://www.lbst.dk/
http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2017.10.015
http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2017.10.015
https://pure.au.dk/portal/da/persons/anders-bjoern-moeller(83c65bd2-5bb4-4ada-8f09-fb3ba294602a).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/eva-overby-bach(2ac039fb-3ffb-4c53-8b8c-9719cc3e1bac).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/eva-overby-bach(2ac039fb-3ffb-4c53-8b8c-9719cc3e1bac).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/christen-duus-boergesen(7ef4f29b-fec5-47d1-9733-390ead4e917d)/publications/kortlaegning-af-draenede-arealer-i-danmark(bca67467-0f2d-480a-a7ce-69310f05933d).html


 

80 
 

arealer i Dan- mark. / DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 123 s 
https://dcapub.au.dk/djfpublikation/djfpdf/DCArapport135.pdf 

Møller AB, Beucher A, Iversen BV, Greve MH, 2018B. Predicting artificially drained areas by 
means of a se- lective model ensemble. Geoderma 320, 30-42. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2018.01.018 

Nagy D, Rosenbom AE, Iversen BV, Jabloun M, Plauborg F, 2020. Estimating the degree of pref-
erential flow to drainage in an agricultural clay till field for a 10-year period (under review).  
https://doi.org/10.5194/hess-2019-665  

Olesen SE 2009. Kortlægning af - Potentielt dræningsbehov på landbrugsarealer opdelt efter 
landskabselement, geologi, jordklasse, geologisk region samt høj/lavbund. Intern rapport 
Markbrug. Foulum, Det Jordbrugsvidenskelige -fakultet. 21: 1-31 

Prinds C, Petersen RJ, Greve MH, Iversen BV, 2019. Locating tile drainage outlets and surface 
flow in riparian lowlands using thermal infrared and RGB-NIR remote sensing. Danish Journal 
of Geography 119(1): doi:10.1080/00167223.2019.1573408 

Sechu GL, Nilsson B, Iversen BV, Greve MB, Børgesen CD, Greve MH, 2020. A stepwise GIS ap-
proach for the delineation of river valley bottom within drainage basins using a cost distance 
accumulation analysis. Hydrology and Earth System Sciences (submitted). 

Senal, MIS, Iversen BV, Petersen SO, Elsgaard L 2021a. Heterogeneity of nitrate reduction indi-
cators across a tile drained agricultural catchment in East Jutland, Denmark. Geoderma Re-
gional (submitted). 

Senal, MI, Iversen BV, Elsgaard L, Petersen SO 2020. Assessment of the spatial variability of ap-
parent electrical conductivity in a tile drained catchment in Fensholt subcatchment, Jutland, 
Denmark for improved small-scale prediction of highly reducing areas. Geoderma Regional 
23: doi.org/10.1016/j.geodrs.2020.e00336 

Senal, MIS, Møller, AB, Koganti T, Iversen BV 2021b. Delineation of nitrate reduction hotspots in 
artificially drained areas through assessment of small-scale spatial variability of electrical con-
ductivity measurements. Geoderma (submitted). 

Varvaris I, Pittaki-Chrysodonta Z, Moldrup, P, de Jonge, LW, Iversen, BV 2019. Combining Visi-
ble-Near-Infrared and Pedotransfer Functions for Parameterization of Tile Drain Flow Simula-
tions. Vadose Zone Journal, 18(1), [180171]: doi.org/10.2136/vzj2018.09.0171 

https://pure.au.dk/portal/da/persons/christen-duus-boergesen(7ef4f29b-fec5-47d1-9733-390ead4e917d)/publications/kortlaegning-af-draenede-arealer-i-danmark(bca67467-0f2d-480a-a7ce-69310f05933d).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/christen-duus-boergesen(7ef4f29b-fec5-47d1-9733-390ead4e917d)/publications/kortlaegning-af-draenede-arealer-i-danmark(bca67467-0f2d-480a-a7ce-69310f05933d).html
https://dcapub.au.dk/djfpublikation/djfpdf/DCArapport135.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2018.01.018
https://doi.org/10.5194/hess-2019-665

	Forside og datablad
	Slutrapport Addendum 1 og 2 2016-2019_2008 2021
	Introduktion
	Delprojekt 1: Drænkortlægning og nye metoder til kortlægning af dræn
	WP1.1: Metoder til forbedret kortlægning af dræn på markniveau
	WP1.2: Kortlægning af jordens drænforhold (nye landsdækkende drænkort)

	Delprojekt 2: Lavbund og vådområder
	WP2.1: Lavbundstypologi
	WP2.2: Kvælstofretention i lavbundsområder
	WP2.3: TReNDS-aktiviteter (også kaldet WP2.4 i projektbeskrivelsens tabel 3.2)

	Delprojekt 4: Drænede højbundsjorde, drænstationer, måling og modellering af drænafstrømning og kvælstofudvaskning via dræn
	WP4.1: Etablering af nye drænstationer og modellering af drænvandsafstrømning
	WP4.2: Drænmålinger indsamlet til opgørelse af N-retention på markniveau (rOpen)
	WP4.3: Udvidelse af nitratmålinger i Varslingssystem for udvaskning af Pesticider til grundvandet (VAP)
	WP4.4: Ph.d. Estimering af transport og omsætning af kvælstof i drænede højbundsjorde
	WP4.5: Ph.d.-studier af vand- og kvælstofbalancer for oplandene til de nye drænstationer og filter matrice anlæg
	Opsummering og konklusioner:

	Delprojekt 5: Databaser til regionale analyser baseret på landbrugsregistre
	WP5.1: Data samlet i en digital platform.
	WP5.2: Kortlægning og dokumentation af data.

	WP5.3: Datamodellering og aggregering/disaggregering
	Delprojekt 6: Forbedret kortgrundlag
	WP6.1: Kortlægning af jordens kulstofindhold i Danmark. Redegørelse for metode og usikkerheder
	WP6.2: Kort over dybden til grundvand og samhørende usikkerheder
	WP6.3: Det opdaterede okkerpotentiale kort
	WP6.4: Afgrænsning af ådalsbund

	Delprojekt 7: Monitering af konstruerede minivådområder ved Institut for Agroøkologi (AGRO)
	8. Diskussion og konklusioner
	9. Perspektiver og behov for ny viden.
	10. Referencer


