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Den politiske aftale om grøn omstilling af 
dansk landbrug fra oktober 2021 inkluderer 
en betydelig mere målrettet kvælstofregule
ring af landbruget. Målretningen skal bidrage 
til at nå målene i EU’s vandrammedirektiv på 
en mere omkostningseffektiv måde, både for 
landbruget og samfundet, og der er fokus på 
at mindske kvælstofpåvirkningen af de kyst
nære områder.

Danmark har en af de største udledninger 
af kvælstof fra landbrugsjorde i Europa, kun 
overgået af enkelte andre lande og områder 
som fx Holland og Podalen i Italien. I Dan
mark skal vi balancere mellem en intensiv 
landbrugsproduktion og et rent vandmiljø. 
Der er behov for at beskytte vandløb, søer, 
havet og grundvandet ved at mindske kvæl
stof udledningen, både for at sikre en god 
økologisk tilstand og en god kvalitet af det 
grundvandsbaserede danske drikkevand.

Det er velkendt, at kvælstof i vandmiljøet 
langt overvejende stammer fra udvaskningen 
fra landbrugsmarker. En del af kvælstoffet, 
som udvaskes fra markerne, når ikke frem til 
havet på grund af naturlig omsætning (kaldet 
kvælstofretention) i enten grundvandet, rod
zonen, ådale, lavbundsarealer eller i vandløb 
og søer. I grundvandet foregår kvælstofreten
tionen under iltfrie forhold. Herved omsættes 
nitraten naturligt ved denitrifikation til latter
gas (N

2
O) eller helt til inaktivt kvælstofgas 

(N
2
). Omfanget af kvælstofretentionen i 

grundvandet kan variere fra mark til mark på 
grund af forskelle i vandets strømningsveje i 
undergrunden og omsætningsgrad af kvæl
stof. 

Lokale forskelle i kvælstofretentionen i 
grund vandet kan udnyttes i en målrettet kvæl
stofregulering. Med målrettet regulering me
nes, at ikke alle marker skal reguleres lige 

hårdt i forhold til at mindske nitratudvasknin
gen. 

Idéen er at marker eller områder med lav 
kvælstofretention i grundvandet skal have de 
mest effektive virkemidler til at mindske 
udvask ningen, mens marker eller områder 
med høj kvælstofretention kan fortsætte med 
et højere produktionsniveau. De virkemidler 
som kan tages i anvendelse, er fx efterafgrø der, 
mindre kvælstofgødning eller udtagning af 
landbrugsjord til skov, natur eller permanent 
græs. Desuden kan etablering af vådområder 
og minivådområder også reducere udlednin
gen af kvælstof til vandmiljøet.

Nye operationelle teknologier og koncepter 
er nu udviklet i Innovationsfondsprojektet 
MapField med fokus på bestemmelse af 
grund vandets kvælstofretention. Denne viden 
er vigtig for at kunne vælge og placere virke
midler mere optimalt på markerne og i land
skabet af hensyn til både miljøet og 
økonomi en. 

Dette særnummer af Vand & Jord indehol
der 10 artikler, som omhandler nogle af de 
vigtigste resultater fra MapFieldprojektet. I 
særnummeret introduceres det overordnede 
koncept for beregning af kvælstofretentions
kort for grundvandet på lokal skala i udvalgte 
hydrologiske oplande. Dernæst præsenteres 

den udviklede geofysiske tTEM metode og de
taljerede geokemiske undersøgelser fra ker ne
boringer. Med disse metoder fremskaffes helt 
ny detaljeret viden om hydrogeologien og 
geo kemien i undergrunden. Det vises, hvor
dan nitratudvaskningen kan modelleres fra 
markerne, og hvordan stokastisk modellering 
bruges til at danne sammenhørende billeder 
af geologiske lag og nitratomsætningszoner i 
undergrunden. Desuden vises, hvordan alle 
data indbygges i modelleringen af grund
vands strømninger med tilhørende nitratom
sætning, som i sidste ende resulterer i dan
nelse af kvælstofretentionskort for 
grund vandet med tilhørende usikkerheder. 

I de sidste artikler i dette nummer af Vand 
og Jord vises hvordan de detaljerede kort over 
grundvandets kvælstofretention kan tages i 
anvendelse. Det er sket ved at diskutere mu
ligheder med inddragelse af landmænd i et af 
undersøgelsesområderne på Salling. Her er 
der store krav til kvælstofreduktion til Skive 
Fjord i Limfjorden i de nye Vandmiljøplaner 
(III), som pt. er i høring. Dernæst præsenteres 
en analyse af den mulige økonomiske gevinst 
ved målrettet kvælstofregulering i under
søgelsesområderne på Salling. I sidste artikel 
vises, hvordan metoderne fra MapField kan 
anvendes til løsning af andre problemstillin
ger, som råstofindvinding og grundvandsbe
skyttelse.

Birgitte Hansen, GEUS, 
projektleder i MapField-projektet

Ny viden til målrettet kvælstofregulering 
af landbruget
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Peter Kaarup, kontorchef i Miljøstyrelsen:
“Placering af indsatser de steder, hvor de giver størst effekt, er en vigtig forudsætning for 
en omkostningseffektiv reduktion af kvælstofudledningen, og dermed understøtte op-
nåelse af god vandkvalitet, særligt i kystområderne. En så detaljeret kortlægning som 
muligt af omsætningen af kvælstof fra mark til fjord er et vigtigt skridt i retning af at 

kunne placere virkemid ler omkostningseffektivt. De resultater, der er frembragt i Map-
field, har givet værdifuld viden om anvendelse af teknikker til at foretage en sådan  

detaljeret kortlægning af kvælstofomsætningen i jorden og grundvandet.”

Anders Panum Jensen, Miljødirektør i Landbrug & Fødevarer:
“L&F ser gode perspektiver i de nyudviklede værktøjer, som er leveret i MapField projek-

tet. Værktøjerne kan bruges til at få mere viden om den lokale omsætning af kvælstof i 
grundvandet på et langt mere detaljeret niveau, end tilfældet er i dag. En øget detaljer-

ingsgrad skal primært anvendes til at nedbringe omkostningerne i den nuværende mål-
rettede regulering. Den nye viden har potentiale til at give landmanden bedre mulighed 

for at placere frivillige indsatser, der hvor de har størst effekt”.
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Ekstra særnummer 2022
Grundet den store efterspørgsel på publice
ring i Vand & Jord, har redaktionen som noget 
nyt besluttet at udgive et ekstra særnummer, 
og dermed fem årlige numre i 2022. 

Vand & Jord har en lang tradition for at ud
give artikler fra danske forskere, rådgivere, 
virksomheder samt forvaltning. I stigende 
grad er udgivelsen af temanumre med resul
tater fra større forskningsprojekter blevet ef
terspurgt. Vand & Jord nr. 4 er netop et ekstra 
særnummer med tema omkring landbrugets 
kvælstofregulering baseret på resultater fra In
novationsfondsprojektet MapField.  

Vand & Jord nr. 52022 udgives som  
normalt i december. 

Biodiversitetssymposium 
Land sparing & land sharing: Hvordan ska-
ber vi plads til biodiversitet i et multifunktio-
nelt produktionslandskab? 
Arrangeret af IPBES i Danmark
Sted: Moesgaard Museum, Aarhus Universitet 
Dato: 30. november 2022

Hvordan bevarer vi klodens biodiversitet? To 
tilgange, der har fået stor opmærksomhed i 
de seneste år er ”land sparing”, hvor fx land
mænd intensiverer landbrugsdriften for at øge 
produktiviteten, hvilket teoretisk betyder, at 
ekspansion ind i naturarealer kan begrænses 
eller arealet med natur ligefrem kan øges. 
Mod sat er der ”land sharing”, hvor der anven
des miljøvenlige metoder eller tænkes en helt 
anden struktur i landskabet. Symposiet her 
har fokus på biodiversitet indenfor det kon
tinuum ”land sharing – land sparing” udgør 
i et multifunktionelt landskab specielt med 
fokus på det åbne land. 

Symposiet vil opdatere dig med den nyeste 
faglige forskningsmæssige viden. Der gives 
faglige indlæg til, hvordan vi kan få fremme 

bio diversitet og sikre bedre natursammen
hæng i det danske landskab bl.a. med inspira
tion fra udenlandske undersøgelser. Vi har 
verdens førende forsker Professor Andrew 
Balmford fra Cambridge til at introducere os 
til emnet. Herefter tager en række danske top
forskere fat inden for to kategorier:

• Hvordan afsætter vi areal til biodiversitet fra 
det eksisterende produktionsareal?

• Hvordan sikrer vi bedre biodiversitet i frem
tidens produktionslandskab?

Med symposiet forventer vi at spille ind til 
en ny planlægning og forvaltning, der vil 
væ re nødvendig for at bridrage til den gen
nemgribende forandring, der ifølge IPBES er 
nødvendig for at vende biodiversitetskrisen og 
skabe plads til biodiversitet.

Arrangør er IPBES i Danmark på en bevil
ling fra 15. Juni Fonden. Der er kaffe og rund
stykker fra kl. 9:15, programmet starter kl. 
9:50. 
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Introduktion
MapField er navnet på et stort forskningspro-
jekt under Innovationsfonden som har løbet 
fra 2018-2022 og er forkortelse for ”Field-scale 
mapping for targeted N-regulation and mana-
gement”. Tretten institutioner har samarbej-
det for at opnå viden til mere målrettet kvæl-
stof(N)-regulering af landbruget (boks 1). 

Visionen i MapField har været at udvikle tek-
nologier og koncepter, som kan være med til 
at sikre en økonomisk og bæredygtig udvik ling 
af den danske landbrugsproduktion samtidig 
med at Danmark kan leve op til kra vene i EU’s 
miljødirektiver. Det nye koncept er ud vik  let 
for at danne grundlag for en mere målrettet N-
regulering af landbruget på mark ni veau, hvor 
indsatser for at nedbringe ud vask  ningen af 
kvælstof til miljøet bl.a. tilpasses den lokale N-
omsætning i undergrunden.

Konceptet er baseret på indsamling af data, 
der giver detaljeret viden om transporten og 
omsætningen af kvælstof i grundvandet. På 
dette grundlag kan der fremstilles kort over N-
retentionen i grundvandet. N-retention er 
betegnelsen for den naturlige omsætning i 

vandmiljøet af reaktivt kvælstof (fx nitrat, 
NO

3
-) til lattergas (N

2
O) eller helt til inaktivt 

kvælstof (N
2
) i atmosfæren.

Den totale N-retention i et opland er for-
skellen mellem udvaskningen af kvælstof fra 
markernes rodzone og udledningen af kvæl-
stof i vandløbet ved udløbet fra oplandet. På 

landsplan er N-retentionen i vandmiljøet op-
gjort til 64% (udvaskning fra rodzonen = 
191,6 ton N og samlet N-tilførsel til kystvande 
er 68,6 ton N) for perioden 1990 – 2010 /1/.

I et opland kan der både foregå N-omsæt-
ning i A) grundvandet, B) den umættede zone 
inkl. rodzonen, C) ådale og lavbundsområder 
og D) vandløb og søer (figur 1). Den samlede 
N-retention for et opland er således et resultat 
af den totale omsætning af N i zone A-D. I 
MapField har der været fokus på N-retention i 
grundvandet altså zone A (figur 1), hvor den 
største del af N-retentionen foregår. På lands-
plan er det estimeret, at N-retentionen i 
grund  vandet og ved terrænnære processer 
(A+B) udgør 88 %, og i ådale, lavbund, vand-
løb og søer 12 % af den totale N-retention for 

MapField projektet

Nye operationelle teknologier og koncept til brug i en målrettet 

kvælstofregulering er nu udviklet i Innovationsfondsprojektet  

MapField. Lokale geofysiske og geokemiske data om undergrundens  

beskaffenhed giver mulighed for en mere præcis beregning af den 

lokale kvælstofretention i grundvandet. Denne detaljerede viden kan 

danne grundlag for en ny målrettet kvælstofregulering af landbruget.

Birgitte Hansen &  
anders Vest CHristiansen

Boks 1: Samarbejdspartnere i MapField projektet 
Forskningsinstitutioner:
•	 De	Nationale	Geologiske	Undersøgelser	for	Danmark	og	Grønland	(GEUS)
•	 Aarhus	Universitet:	Institut	for	Geoscience,	Ecoscience,	Agroøkologi,		
Ingeniørvidenskab	og	Virksomhedsledelse

•	 Københavns	Universitet,	Institut	for	Fødevare-	og	Ressourceøkonomi	
Øvrige	partnere:	
•	 Miljøstyrelsen,	SEGES,	Aarhus	Geosoftware,	NIRAS,	Region	Midtjylland	og	
Foreningen	af	Rådgivende	Ingeniører.

Foto: Peter Klaus Warna-Moors
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perioden 1990 – 2010 /1/.

Udvikling af undersøgelsesmetoder 
og et samlet koncept
Teknologier og konceptet fra MapField be-
skrives i dette særnummer af Vand & Jord i 10 
artikler.

Konceptet for kortlægning af N-retentionen 
i grundvandet har fået navnet N-MAP. N-MAP-
konceptet består af fem overordnede trin 
(boks 2) som beskriver processen med frem-
stilling og implementering af N-retentionskort 
for grundvandet i et opland. 

Trin 1: Indsamling af eksisterende viden 
over de agronomiske samt de hydrogeologi-
ske og geokemiske forhold i undergrunden. 
Trin 2: Kortlægning af geologien med et nyud-
viklet geofysisk tTEM instrument til N-reten-
tionskortlægning /2/. tTEM instrumentet har 
også andre anvendelsesmuligheder i jord- og 
grundvandsforureningssager /3/. Trin 3: Geo-
kemiske undersøgelse af kvælstofomsætnin-
gen i grundvandet fra boringer. Placering af 
boringer tager udgangspunkt i tTEM kortlæg-
ningen /4/. Trin 4: Modellering hvor geolo gi-
 en, N-omsætningen, N-udvaskningen og 
grundvandstrømningen bliver integreret for 
hele oplandet. Heraf fremstilles N-retentions-
kort, som beregner udledningen af kvælstof til 
vandløbene gennem grundvandet i forhold til 
udvaskningen fra rodzonen /5,6,7,8/. Trin 5: 
Anvendelse af N-retentionskortet for oplandet 
i en mere målrettet N-regulering. I MapField 
er N-retentionskortet for to oplande ved Skive 
Fjord brugt til at illustrere, hvordan en mere 
målrettet N-regulering kan udformes. Ved 
Skive Fjord er der store krav til reduktion af 
N-udledningen i de nye Vandmiljø III planer, 
som er i udkast (Vandområdeplanerne 2021-
2027 (mst.dk). Der har været dialog med land-
mænd i områderne om økonomi og mulige 
ændringer af gødningsplaner og sædskifter 
samt valg af nye tiltag og virkemidler, som kan 
reducere N-udvaskningen og -udledningen til 
vandløb /9, 10/.

N-retentionskort for grundvandet
I MapField er der undersøgt seks oplande, 
som enten indgår som validerings- eller de-
mon strationsområder (figur 2). Validerings-
områder er udvalgt for at teste de udviklede 
metoder mod lange tidsserier af måledata i 
fire LOOP-områder, som indgår i det Natio-
na le Overvågningsprogram for Vandmiljø 
og Natur, NOVANA. LOOP-områderne 
repræsenterer forskellige jordtyper, udvaskn-
ing, landskaber, geologi og landbrugspraksis. 
Kvaliteten af det øvre grundvand, drænvand 
og overfladevand overvåges med en høj 
prøvetagningsfrekvens. 

Demonstrationsområderne skal vise poten-
tialet i MapField metoderne til at udvælge og 
placere virkemidler optimalt i landskabet, så 
N-udvaskningen til vandmiljøet kan reduceres 
omkostningseffektivt. På baggrund af viden fra 
valideringsområderne er N-MAP-konceptet af-
prøvet i disse områder samtidig med, at lokale 
landmænd og andre interessenter er inddra-
get. De to demonstrationsområder (Hagens 
Møllebæk og Hulebro Bæk) er beliggende ved 
siden af hinanden og afvander til Skive Fjord 

på Østsalling nord for Skive. 
Med N-MAP-konceptet udarbejdes der N-re-

tentionskort for grundvandszonen målrettet 
ID15-oplande, der i dag er den mindste skala 
for N-regulering på ca. 15 km2 i gennemsnit. I 
2020 er der ved hjælp af den nationale kvæl-
stofmodel /1/ udarbejdet N-retentionskort for 
alle 3351 ID15-oplande i Danmark med én 
værdi for hvert opland. 

Formålet med MapField er at udarbejde 
mere detaljerede N-retentionskort indenfor et 

Figur 1. Konceptuel blokmodel af de vigtigste strømningsveje og processer for N-retention i 
landskabet og undergrunden. N-retention foregår i A) grundvandszonen, B) den umættede 
zone inkl. rodzonen, C) ådale og lavbundsområder og D) vandløb og søer /2/.

Figur 2. Placeringen af de seks undersøgte oplande i MapField.
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ID15-opland og dermed på mindre skala end 
de kort der anvendes i administrationen af N-
reguleringen i dag. Figur 3 viser N-retentions-
kort for de fire LOOP-områder på 100 m × 
100 m skala, som hver består af tre mindre 
ID15-oplande. Sammen med N-retentionskor-
tene er også vist tilhørende kort over usikker-

heder. 
De detaljerede kort over N-retentionen i de 

fire LOOP-områder viser alle et potentiale for 
mere målrettet N-regulering indenfor oplan-
dene, da der fx både forekommer områder 
med høj N-retention > 80% (grønne områ-
der) og lav N-retention ≤ 20% (røde områ-

der). Det betyder fx, at virkemidler som efter-
afgrøder eller udtagning af landbrugsjord kan 
målrettes områderne med lav retention. Varia-
tionen i N-retentionen i grundvandet mellem 
markerne skyldes, at de geologiske lag og N-
omsætningen i undergrunden varierer meget 
indenfor oplandet. N-MAP-konceptet er der-
med specielt relevant i oplande, hvor der kan 
forventes en stor variation i N-retentionen i 
grundvandet mellem marker på grund af en 
heterogen geologi og en varieret omsætning 
af kvælstof. N-MAP-konceptet vil selvfølgelig 
også være meget relevant at anvende i op lan-
 de, hvor der er et behov for flere data end der 
eksisterer i dag for at øge sikkerhe den på esti-
meringen af N-retentionen.

Detaljeringsgrad og usikkerhed
Bestemmelse af usikkerheden på grundvan-
dets N-retention er en central del af modelle-
ringen med N-MAP-konceptet. Der er fokus på 
både nøjagtighed og præcision. Præcisionen 
angiver, hvor godt en række lige sandsynlige 
modelresultater, kan ramme det samme re-
sul tat. Præcisionen er med andre ord den 
va riation, man har på sine resultater, når 
man sammenligner resultaterne indbyrdes. 
Nøjagtigheden eller korrektheden angiver 
der imod, hvor godt et givet modelresultat kan 
ramme den ”sande” værdi, hvilket kan være 
en måleværdi af fx grundvandspotentialet eller 
N-transporten i vandløb.

Boks 2: De fem trin i N-MAP-konceptet for kortlægning af N-retentionen i 
grundvandet i et opland

Konceptet består af fem trin:

Konceptet

Trin 1:
Eksisterende viden bliver gennemgået i  
undersøgelsesområdet
Landbrugsdriften i oplandet og kravet til reduk-
tion af kvælstofudledningen undersøges både 

marine miljø. Der skabes et foreløbigt overblik 

samt behovet for nye data.

Trin 2: 
Undergrunden bliver scannet
Et nyudviklet scanningsinstrument kaldet tTEM 
danner meget detaljerede billeder i 3D af under-
grundens strukturer ned til 100 meters dybde, 
som afgør, hvordan vandet strømmer i jorden. 

Trin 4: 
Kort over kvælstofretention bliver fremstillet
De indsamlede data indbygges i en 3D strøm-
nings- og kvælstofomsætningsmodel, og der 
fremstilles kort over kvælstofretentionen på 
markniveau.

Trin 5: 
Valg af virkemidler bliver analyseret
De nye kort over kvælstofretentionen tages i an-
vendelse, og der bliver arbejdet med nye arbejds-
gange til gødningsplaner og valg af virkemidler i 
et samarbejde mellem landmænd, rådgivere og 
ansvarlige myndigheder ift. gældende og kom-
mende planlægning og lovgivning.

Trin 3: 
Centrale steder bliver undersøgt nærmere
Vand- og jordprøver fra dybe boringer indsamles 
og analyseres. Resultaterne afgør, hvor og hvor-
dan kvælstof omsættes i undergrunden.

Figur 3. N-retentionskort (øverst) med tilhørende usikkerheder (nederst) for fire LOOP-områder udarbejdet med N-MAP-konceptet på 100 
m × 100 m skala. I beregningen af usikkerheden indgår variationen på de hydrologiske, geologiske og geokemiske inputparametre mens fx 
usikkerheden på N-udvaskningen endnu ikke indgår.
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Nøjagtigheden er der arbejdet med i Map-
Field i strømningsmodellen for grundvandet, 
hvor trykniveau, vandløbsafstrømning og 
vandløbstransport kalibreres mod målte 
værdier. Præcisionen på N-retentionen er be-
stemt ved hjælp af geostatistisk modellering 
og ved at udregne variationen. Variationen på 
grundvandets N-retention bestemmes således 
på 500 lige sandsynlige modeller. Disse bygger 
på udfaldsrummet for de inputvariable, der 
ind går i modellen fx relateret til undergrun-
dens strukturer, redoxforhold og N-omsæt-
nings rater /8/.

N-retentionskort for grundvandet for demo-
områderne Hagens Møllebæk og Hulebro Bæk 
ved Skive Fjord er vist i figur 4. Detaljerings-
graden på 25 m × 25 m svarer til diskretiserin-
gen i grundvandsmodellen. Både en detalje-
ringsgrad på 100 × 100 m (1 ha) og 500 × 500 
m (25 ha) viser en stor rumlig variation fra ≤ 
20% til >80 % mellem delområder, og dermed 
et stort potentiale for målrettet N-regulering. 
Den samlede N-retention i grundvandet for 
oplandene har en værdi på ca. 37 %. Det ses, 
at usikkerheden falder ved større detaljerings-
grad og når ca. 6% på oplandsniveau. I bereg-
ningen af usikkerheden indgår variationen på 
de hydrologiske, geologiske og geokemiske 
(omsætningsrater) inputparametre. Udvask-
ningen fra rodzonen varieres ikke.

Anvendelse af N-MAP-konceptet
I 2017 skrev det Økonomiske Råd, at der na-
tionalt set kan spares 20-30% ved at målrette 
N-reguleringen af landbruget for at nå målene 
i EU’s Vandrammedirektiv. Dette blev bereg-
net til at udgøre en årlig besparelse på 120-200 
mio. DKK for Danmark /11/. Den økonomiske 
gevinst opnås ved at øge målretningen af tiltag 
på markerne til at reducere N-udvaskningen. 
Herved fokuseres indsatsen af fx efterafgrøder 
til et mindre areal og til arealer, hvor der op-
nås størst miljøeffekt. Dette kan reducere om-
kostningerne for landmanden som illustreret i 
demoområderne /9, 10/. 

Det vil kræve en investering at implemen-
tere N-MAP i flere oplande eller i hele landet. 
Når der tages udgangspunkt i omkostninger ne 
i MapField for aktiviteterne (boks 1) så kan 
der beregnes en hektarpris på ca. 1.175 DKK 
for et typisk ID15 opland på ca. 1500 ha. Im-
plementering af N-MAP på alle marker i Dan-
mark giver et overslag på ca. 3,5 mia. DKK, 
hvis estimater fra MapField anvendes. Det vil 
være oplagt at målrette implementeringen til 
marker, hvor der er krav til målrettet N-regule-
ring. Dette vil reducere udgiften betydeligt. 
Det må ligeledes antages at en indsats i større 
skala vil bringe de estimerede priser ned ved 
effektivisering.

En anden mulighed vil være at implemen-
tere N-MAP i oplande med den største geolo-

giske og geokemiske kompleksitet og dermed 
det største potentiale for målrettet N-regule-
ring på mindre skala. I MapField er der udvik-
let et sådant prioriteringsværktøj, hvor områ-
der med høj geologisk og redox kompleksitet 
i undergrunden gives den højeste priori tet 
/12/. Disse højt prioriterede oplande er vist 
med den højeste score (lyse områder) i figur 5 
/12/. Der kan foretages en yderligere priorite-
ring ved at fravælge oplande, hvor dræntran-
sporten er styrende for en lav N-retention el-
ler hvor N-retentionen hovedsageligt foregår i 
overfladevandsystemet.

Konklusion og perspektiver
Med MapField er der opnået flere vigtige 
over  ordnede resultater, som kan blive til gavn 
for den fremtidige målrettede N-regulering af 
landbruget:
1. Der er udviklet teknologier og koncepter 

(kaldet N-MAP) til en mere præcis bestem-
melse og forståelse af grundvandets N-re-
ten tion 

2. N-retentionskort for grundvandet i de seks 
undersøgte områder viser et stort poten-
tiale for målrettet N-regulering indenfor et 
opland på grund af stor rumlig variation i 
N-retentionen. 

3. Jo større detaljeringsgrad på N-retentions-
kor tene, jo større usikkerhed. Fokus på 
bestemmelse af usikkerheden ved forskellig 

Figur 4. N-retentionskort for grundvandet fra demoområderne Hagens Møllebæk og Hulebro Bæk ved Skive Fjord. Der ses stor variation i 
N-retentionen for grundvandet indenfor områderne og dermed potentiale for målrettet N-regulering. Det ses, at usikkerheden stiger (præci-
sionen falder) ved større detaljeringsgrad. I beregningen af usikkerheden indgår variationen på de hydrologiske, geologiske og geokemiske 
inputparametre mens fx usikkerheden på N-udvaskningen endnu ikke er indgår.
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detaljeringsgrad af N-retentionskortene i et 
opland giver mulighed for at træffe et valg 
om detaljeringsgrad i den fremtidige mere 
målrettede N-regulering.

4. N-retentionskort for grundvandet i demon-
strationsområderne ved Skive Fjord viser, at 
virkemidler kan placeres mere omkostning-
seffektivt i landskabet.

5. Implementering af N-MAP konceptet på alle 
marker i Danmark vil kræve en betydelig 
investering over en længere årrække. Pri-
o  riteringsværktøjet giver mulighed for at 
udvælge oplande hvor der er størst poten-
tiale for målrettet N-regulering. Dette kan 
gøres ved at fokusere på områder med stor 
geologisk og geokemisk kompleksitet i un-
dergrunden.

6. MapField-metoderne kan også anvendes i 
andre sammenhænge fx i forbindelse med 
jordforurening, råstofindvinding og grund-
vandsbeskyttelse.
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Redoxzoner i undergrunden 
Nitrat (NO

3
-) der udvaskes fra rodzonen til 

grundvandet kan reduceres til enten N
2
O 

eller N
2
 gasser afhængig af redoxforholdene 

i undergrunden. Redoxforholdene i grundvan-
det kan inddeles i tre zoner med forskellig 
grad af nitratreduktion /1/: 1) iltet zone; 2) 
ni  tratreducerende zone; og 3) reduceret 
zone. I den iltede zone, omsættes ilten (O

2
) 

og nitratkoncentrationen ændres ikke (orange 
zone i figur 1). Når ilten er helt opbrugt, be-
gyn der omsætningen af nitrat. Denne zone 
kaldes den nitratreducerende zone (gul zone 
i figur 1). I den reducerede zone, er nitraten 
helt væk og jern (Fe-oxider) og sulfat (SO

4
2-) 

undergår reduktion og der sker methandan-
nelse (blå zone i figur 1). 

Viden om undergrundens redoxzoner og 
strukturer er afgørende for at kunne vurdere 
hvor og hvor hurtig omsætningen af nitrat fo-
regår i grundvandet inden vandet strømmer 
ud i vandløb. I den nationale kvælstofmodel 
som pt. bruges i forvaltningen til at beregne 
kvælstofretentionen (N-retentionen) for ID15-
oplande (ca. 1500 ha) er redoxforholdene og 
omsætningen af nitrat meget simpelt beskre-
vet. Her opereres kun med en iltet zone og en 
reduceret zone adskilt af en redoxflade hvor 
der i modellen sker en momentan omsætning 
af nitrat. I MapField har vi arbejdet med en 
mere detaljeret og virkelighedstro beskrivelse 
af redoxzoner og omsætningsrater for nitrat 
ved at detailkortlægge og kombinere geofysi-
ske, geokemiske og geologiske oplysninger.  

Redoxforholdene er komplekse i  
undergrunden 
Den detaljerede kortlægning af hydrogeologi 
og geokemi i MapField har vist at under-
grunden er sammensat af komplekse 3D 
redoxzoner hvor nitraten ikke forsvinder 
momentant, men over dybdeintervaller af 
varierende mægtighed (figur 1 & 2). Mange 
steder er der desuden fundet nitratholdigt 
grundvand under overliggende reducerede 
jordlag, et resultat af komplekse redoxfor-
hold og strømningsmønstre /2/ (figur 2). 
Denne kompleksitet kan bl.a. tilskrives den 
hydrogeo logiske heterogene opbygning af 
de kvartære istidsaflejringer i undergrunden. 
Heterogeniteten skaber komplekse strøm-

ningsveje for vand og nitrat igennem under-
grunden inden vandet løber ud i vandløb eller 
havet. Det er derfor vigtigt med en detaljeret 
geokemisk kortlægning.  

Gennem detaljerede geokemiske undersø-
gelser i 8 hydrologiske oplande (ca. 1500 ha) 
fandt vi tre typer redoxarkitekturer: a) homo-
gene arkitekturer med vertikal nedsivning; b) 
komplekse arkitekturer med geologiske vin-
duer; og c) komplekse arkitekturer med skråt-
stillede opskudte lag (figur 3) /3/. I den 
homo gene type er den hydrogeologiske struk-
tur homogen og lagdelt. Vand og nitrat infil-
trer derfor vertikalt fra overfladen og der ud-
vikles kun én redoxgrænse. 

Den komplekse type har et eller flere geo-

Ny viden om nitratreduktion i  
undergrunden  

Den naturlige reduktion af nitrat i undergrunden kan variere fra mark til 

mark. Den er helt fraværende i iltede zoner og kan foregå med en hurtig 

eller langsommere omsætningsrate under iltfrie forhold i grundvandet. I 

MapField er det erfaret at en 3D forståelse af disse processer kræver in-

tegration af geologisk, hydrogeologisk og geokemisk viden og data. 

Hyojin Kim, rasmus jaKoBsen,  
jens aamand & Birgitte Hansen

Figur 1. Definition af redoxzoner.  Redoxforholdene er karakteriseret ved forskellige koncen-
trationer af de redoxaktive stoffer som oxygen (O2), nitrat (NO3

-), jern (Fe2+), sulfat (SO4
2-) og 

methan (CH4) samt sedimentets indhold af Fe(II)/Fe(total) (/1/).
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lo giske vinduer med sandede aflejringer, der 
kan være skabt ved glacialtektoniske proces-
ser. Her ledes vand og nitrat dybere ned i un-
dergrunden gennem det geologiske vindue. 
Herved kan der udvikles iltede redoxzoner 
under øvre reducerede redoxzoner og der op-
står derfor en kompleks redoxarkitektur. 

Den komplekse type med opskudte skråt-

stillede sandede og lerede aflejringer skyldes 
sandsynligvis også glacialtektoniske processer. 
Her opstår typisk mange redoxzoner hvor 
strøm ningsvejene for vand og nitrat hovedsa-
gelig er i de sandede iltede opskudte aflej rin-
ger. Tolkningen af disse komplekse redox-
strukturer bygger dermed både på 
infor   mationer om geologien, og hy dro geo lo-

gi en samt viden om grundvands kemi og re-
doxforhold.

Geokemiske undersøgelser fra  
centrale boringer
De nye N-retentionskort udviklet i Mapfield 
bygger på detaljeret viden om fordelingen 
af reduktionszoner i 3D i undergrunden og 
målte omsætningsrater for nitrat. Denne vi-
den stammer fra detaljerede geokemiske 
undersøgelser fra boringer i oplandet som 
udgør en slags punktinformation. Spørgsmålet 
er hvordan disse data transformeres til op-
landsskala i 3D? I MapField er dette gjort ved 
at integrere geofysisk, geologisk, hydrologisk 
og geokemisk viden og data i én geostatistisk 
analyse. 

Placeringen af de geokemiske undersø gel-
sesboringer byggede dels på eksisterende vi-
den fra området dels indledende geofysisk 
kort lægning (tTEM) og geologisk tolkning. 
Boringerne blev forsøgt placeret i sandede 
magasiner hvor risikoen for nedsivning af ni-
trat til grundvandet var størst.

N S80
60
40
20

0
-20
-40
-60
-80

Scale: 5.1

3,5003,0002,5002,0001,5001,0005000

40
.4

50

48
.1

17
1

48
.2

12
6

Afstand (m)

H
øj

de
 (m

 a
.s

.l.
)

N S‘Glaciale bakker ’ ‘Hedeslette ’

Organisk rige sedimenter

(a) tTEM profil 

(b) Konceptuel model af geologi og redoxforhold 

Resistivity (Ωm)
1 10 100 1000

Org. rige sedimenter (reducerede)
Palæogent ler (reducerede) 

Iltet
N-reducerende 
Reduceret

(b) Konceptuel model

Redoxforhold

FRI

Sand
Ler

Ler (l)
Moræneler (ml) 
Smeltevandsler(dl)

Boring (b), Ukendt lag (x)

Sand(s)
Smeltevandssand (ds)
Morænesand (ms)

(a) tTEM profil
Grundvandsspejlet
Indtag
Redoxgrænsen i den 
nationale kvælstofmodel (FRI)
(Koch et al., 2019)

Smeltevandssand 

Smeltevandssand 

Moræneler/ Smeltevandsler 

Palæogent ler

Redoxarkitektur typer

(a) Homogen type (b) Geologisk vindue
type

(c) Skråtstillede 
opskudte lag type 

Iltet sand Reduceret sand Reduceret lerIltet ler

Strømningsveje GrundvandsspejletRedoxgrænse

Figur 2. Eksempel på komplekse redoxforhold i et af undersøgelsesområderne (LOOP2) i MapField. Den stiplede linje er redoxgrænsen fra 
den nationale kvælstofmodel (FRI) /1/.

Figur 3. Konceptuel model af redox-arkitekturtyper (Fra /3/).
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I forbindelse med feltundersøgelserne blev 
der boret 6-10 boringer indenfor hvert opland 
til maksimalt ca. 30 m’s dybde. Boringerne 
blev udført af firmaet Ejlskov med Direct Push 
metoden med kerneprøvetagning. Prøver blev 
karakteriseret med hensyn til vandkemi, sedi-
mentkemi, sedimentfarve, og litologi (figur 4; 
boks 1) for at få information om den rumlige 
fordeling af redoxzonerne. Desuden måltes 
omsætningsrater for nitrat på sedimentprøver 
(boks1). 

Meget varierende N- omsætningsrater
Nitratomsætningen (denitrifikationen) i se-
di menter fra forskellige redoxzoner blev 
be  stemt ved brug af acetylenblokeringsme-
toden, hvor sidste trin i denitrifikationen fra 
lattergas (N

2
O) til frit kvælstof (N

2
) blokeres 

ved tilsætning af acetylen. Ved at måle kon-
centrationen af akkumuleret N

2
O over tid fås 

et mål for denitrifikationsraten eller omsæt-
ningsraten. Der blev i hvert undersøgelses-

område udtaget 30-70 sedimentprøver fra 
6-10 boringer. Den øverste figur i figur 5 viser 
resultaterne fra et af undersøgelsesområderne 
(LOOP3)/4/. Der er stor variation (4 størrel-
ses  ordner) i de målte omsætningsrater som 
grupperer sig i 2-3 toppe. Den nederste figur 
i figur 4 viser resultatet af et litteraturstudie 
med resultater fra 28 forskellige undersøgelser 
i kvartære aflejringer fra andre steder i ver-
denen. Det interessante er, at der ses samme 
variation som i det undersøgte LOOP3 opland. 

3D model af redoxforhold og  
N-omsætningszoner
De nye geokemiske data bidrog sammen med 
eksisterende data til udviklingen af en kon-
ceptuel model for udbredelsen af redoxzoner, 
omsætningszoner og -rater. 

Konstruktion af det geokemiske trænings-
billede som skal indeholde den konceptuelle 
forståelse af reduktionszonerne og omsæt-
nings raterne for nitrat blev baseret på de ind-

Figur 4. Øverste figur: N-omsætningsrater 
fra et af MapField undersøgelsesområderne 
(LOOP3). Nederste figur: sammenstilling af 
resultater fra 28 forskellige undersøgelser 
med brug af tre forskellige metoder. (Fra 
/4/)

Figur 5. Konceptuel model for opskalering af geokemisk information til 3D rumlig information (Fra /4/) 
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samlede data (figur 5). Det geokemiske træn-
ingsbillede blev dannet ved at opstille et sæt 
regler for det hydrostratigrafiske trænings-
billede med hensyn til reduktionszoner og 
omsætningsrater for nitrat. Reglerne define-
rede dybden og udstrækningen af hver af 
reduktionszonerne for de forskellige hy dro-
stra tigrafiske enheder. Reglerne kunne variere 
fra et område til et andet indenfor samme 
ID15-opland. For eksempel var der brug for to 
forskellige træningsbilleder i LOOP3 på grund 
af forskellige dominerende geologiske 
struktu rer mens der i andre områ der kun var 
brug for et. 

Træningsbillederne for hydrostratigrafi og 
geokemi blev koblet sammen (figur 5). Da ud-
bredelse af nitrat i undergrunden afhænger af 
hydrogeologien og vandets strømningsveje 
opnås der ved sammenkoblingen mere realis-
tiske realisationer. Derudover indgår varia-
biliteten af omsætningsraterne for nitrat som 
en sandsynlighedsfordeling i beregningen af 
usikkerheden og præcisionen på N-retention-
skortene for grundvandet. Der kan læses mere 
om træningsbillederne der efterfølgende bli-
ver brugt til geostatistisk modellering af geo-
logi og redox/reduktionszoner i dette num-
mer af Vand & Jord /5/.

Konklusioner og perspektiver 
I MapField er der opnået ny viden om den 
strukturelle kompleksitet af N-reduktions-
zoner og omsætningsrater i undergrunden. 
Der er også udviklet en metode hvormed 
geokemiske informationer fra boringer kan 
opskaleres til hele oplandet ved integration 
med geofysisk og geologisk data og viden. De-
taljerede geokemiske undersøgelser er særlig 
vigtige i geokemiske komplekse områder hvor 
nitratholdigt grundvand er trængt dybt ned i 
undergrunden. Omsætningen af nitrat foregår 
ikke altid momentant men ratebestemt og 
langsommere indenfor en nitratreducerende 
zone af varierende mægtighed. Omsætnings-
raterne for nitrat er bestemt som potentielle 
omsætningsrater og der er behov for mere 
forskning for at kunne beskrive og måle de 
langsommere omsætningsrater som udviklin-
gen i nitrat over dybden nogen steder peger 
på. 

I alt er 8 mindre hydrologiske oplande ble-
vet detailundersøgt i MapField, og hvert op-
land har vist sig at være meget forskelligt op-
bygget. Resultaterne fremhæver behovet for 
lignende undersøgelser i andre typer oplande 
især hvor undergrunden er komplekst opbyg-
get. Detaljeret geokemisk kortlægning med 
MapField-konceptet er derfor velegnet til at 

kvantificere N-retentionen i grundvandet på 
lokal skala hvilket der er brug for til en målret-
tet N-regulering af landbruget.
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Boks 1. Geokemisk felt og labo-
ratorieundersøgelser i Mapfield. 
Indsamling	af	geokemiske	data	er	
baseret	på	sedimentprøver	fra	kon-
tinuerte	kerneboringer.	Delstykker	
af	kernerne	er	brugt	til	a)	bestem-
melse	af	vandkemien	på	porevand	
centrifugeret	fra	sedimentprøver,	b)	
bestemmelse	af	omsætningsrater	
med	acetylenblokeringsmetoden	og	
c)	Fe(II)/Fe(tot)	på	sedimentprøver.		
Fe(II)/Fe(tot)	forholdet	måles	på	
prøver	ekstraheret	i	myresyre	uden	
adgang	for	ilt.	Forholdet	indikere	
om	sedimentet	er	oxideret	(ingen	
Fe(II))	eller	reduceret	(kun	Fe(II))	–	
eller	et	sted	i	mellem	som	typisk	re-
præsenterer	den	nitratreducerende	
zone.	Baseret	på	disse	vand-	og	
sedimentkemiske	resultater	blev	re-
doxforholdene	for	prøverne	fortol-
ket.	Nitratomsætningsraterne	måles	
ved	at	overføre	homogeniseret	se-
diment	fra	et	kernestykke	til	tætluk-
kede	inkubationsflasker,	fjerne	ilten,	
tilsætte	en	opløsning	med	~60	mg/l	
nitrat,	tilsætte	acetylen	til	gasfasen,	
og	derefter	følge	udviklingen	i	N2O	i	
gasfasen	i	ca.	10	dage.	Herefter	ud-
ledes	omsætningsraten	fra	stignin-
gen	i	N2O	i	den	sidste	lineære	fase.					
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Det danske 
fødevareerhverv 
har en vision om at 
være klimaneutralt 
i 2050. 
Sammen med vores medlemmer vil vi vise, at der 
findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral 
fødevareproduktion.  

Vi repræsenterer en værdikæde med tyngde og vilje til 
at finde løsninger på verdens klimaudfordringer i tæt 
samspil med resten af Danmark.

Læs mere på lf.dk/klima



142 • Vand & Jord

Behovet for et nyt redskab i den  
geofysiske værktøjskasse
Detaljeret viden om jordens opbygning i de 
øverste 100 meter er essentiel, da hovedpar-
ten af de humane aktiviteter og påvirkninger 
sker i denne zone. Det gælder for eksempel 
råstofindvinding, udvikling af infrastruktur, 
forurening fra fx landbruget og ikke mindst 
vandindvinding. I MapField-projektet har 
fokus været omsætning af nitrat i grundvands-
zonen, og der skulle derfor indsamles viden 
om jordlagenes strukturer og opbygning så 
vandets transportveje kunne fastlægges. Den 
gængse fremgangsmåde til kortlægning af un-
dergrunden i de relevante dybder har været 
ved hjælp af boringer, Multi-Elektrode-Profiler 
(MEP) og luftbårne, transiente elektromagne-

tiske målinger ved SkyTEM metoden. Meto-
derne er dog alle kendetegnet ved, at det 
er omkostningstungt at lave høj-opløselige 
geologiske kort på hektar-skala. Boringer 
giver præcis og detaljeret information om den 
geologiske lagfølge, men skal betragtes som 
en punktmåling. Endvidere er det omkost-
ningstungt at bore til 100 meters dybde. MEP-
målinger er veldokumenterede og giver brug-
bare todimensionelle resultater. MEP er dog 
begrænset til profiler, og det er kun muligt at 
indsamle få linje-kilometer data per dag. Luft-
bårne metoder kan kortlægge store områder 
hurtigt, men har en lav detaljeringsgrad i de 
øverste dele af jorden. I MapField-projektet 
blev det, som direkte konsekvens af manglen 
på et passende værktøj, besluttet at fortsætte 
udviklingen af en ny geofysisk metode, som 
kan producere højopløselige geologiske kort 
på hektar-skala. Metodikken hedder tTEM, 
hvilket står for towed Transient ElectroMagne-
tic Method. 

Hvordan virker tTEM geoscanneren?
tTEM geoscanneren fremgår af figur 1. Det 
overordnede formål var at udvikle et system, 
som hurtigt kunne producere billeder af un-
dergrunden ned til en dybde af 80 meter i høj 
vertikal og lateral opløsning /1/. For at opfylde 
disse mål udviklede vi en 2 x 4 m2, sender-
spole, som er monteret på to ikke-metalliske 
slæder, der trækkes af en ATV (All Terrain Ve-
hicle). Senderspolen anvendes til at opbygge 
en strøm, så der dannes et kraftigt magnetfelt. 
Strømmen slukkes derefter abrupt, så det 
primære magnetfelt aftager, og der dannes 
elektriske hvirvelstrømme i jorden. Dette 
giver anledning til et sekundært magnetfelt, 
som henfalder over tid. Henfaldsraten af det 
sekundære magnetfelt måles i en modtager-
spole, som er placeret på en anden slæde syv 
meter bag senderspolen. På baggrund af hen-
faldsraten kan man udregne jordens elektriske 
modstand, som er relateret til den geologiske 
opbygning af jorden. For eksempel er ler-af-
lej ringer kendetegnet ved at have en lav elek-

Geoscanner til overfladenær  
kortlægning

Præcis modellering af vandets og kvælstoffets kredsløb på hektar-

skala stiller høje krav til beskrivelsen af de geologiske strukturer. En 

nyudviklet geofysisk scanner kan effektivt kortlægge de øverste 80 

meter af undergrunden med en hidtil uhørt detaljerigdom.  

Med metoden er vi nu i stand til at opløse strukturer i mindre skala 

såsom deformerede lerlag og tynde sandlag indlejret i ler.  

jesper B. pedersen, anders V.  
CHristiansen, esBen auKen &  

peter sandersen

Figur 1. tTEM geoscanneren i 2x4 m2 opsætning. Der er i dag også fremstillet en 3x3m2 udgave der kun anvender én slæde til senderen. 
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trisk modstand, og der vil derfor være et lang-
varigt respons fra disse jordlag, hvorimod der 
for sand- eller gruslag, som har en høj elek-
trisk modstand, vil være et kort respons, idet 
magnetfeltet hurtigt dør ud. Instrumenterne, 
som styrer al elektronikken, er placeret ba-
gerst på ATV’en, sammen med et batteri, som 
leverer strøm til systemet. Geoscanneren er 
konfigureret i et lavt og højt moment, så man 
både opnår overfladenær og dyb information. 
I lav-momentet udsendes 2,8 ampere med 
en slukketid på kun 2,6 mikrosekunder, og 
i høj-momentet udsendes der 30 ampere. 
Gentagelsesfrekvensen for målingerne ligger 
på cirka 0,8 sekunder, hvilket svarer til, at 
man får en fuld måling for hver 3-4 meter ved 
en kortlægningshastighed på 15-20 kilometer 
i timen. Systemet producerer meget varme 
grundet den hurtige gentagelsesfrekvens, 
og derfor er der lagt betydelig indsats i at 
vandkøle senderinstrumenterne, så udstyret 
ikke brænder af i felten. I fronten af ATV’en er 
der en tablet med en GIS-visning, så man kan 
evaluere resultaterne af de indsamlede data 
øjeblikkeligt, og sikre, at man kører langs de 
ønskede linjer. Den typiske linjeafstand, når 
der kortlægges med metoden, er 10-25 meter, 
hvilket svarer til placeringen af køresporene 
på markerne. Med denne opstilling kan der 
typisk kortlægges 100 hektar landbrugsjord 
om dagen, hvor man opnår helt op til 200 
geofysiske målinger per hektar.

Den geofysiske kortlægning i  
demonstrationsområderne
tTEM geoscanneren er anvendt til at kort læg-
 ge de geologiske strukturer i de fire LOOP-
områder samt demonstrationsområderne 
Hule bro Bæk og Hagens Møllebæk, som 
til sammen udgør 4200 hektar landbrugsjord. 
De geofysiske målinger og omridset af dem-
onstrationsområderne fremgår af figur 2. 

Områderne blev kortlagt på 21 dage, og i alt 
er der 88.846 målepunkter tilgængelige efter 
databehandling. I databehandlingen fjernes 
alle målepunkter, som er påvirket af elektro-
magnetisk støj fra menneskabte kilder, såsom 
elektriske kabler, højspændingsledninger eller 
dyrehegn. Den typiske sikkerhedsafstand til 
menneskeskabte støjkilder, før der kan opnås 
brugbare data, er 25-50 meter. Når data er be-
handlet, udføres der en geofysisk tolkning, så 
de målte henfaldsrater konverteres til mod-
standsmodeller for jorden. Resultaterne præ-
senteres oftest som fladekort i form af middel-
modstandskort i koter og dybder og/eller 
todimensionelle profilsnit igennem jorden.

Kortlagte geologiske strukturer 
Demonstrationsområderne Hulebro Bæk 

og Hagensmølle Bæk ligger på Salling i den 
nordvestlige del af Jylland ud mod Skive 
Fjord i et ler-domineret moræne-landskab 
fra sidste istid /2/. Figur 3a og 3b viser mid-
del modstandskort fra henholdsvis kote 
-20 m og +10 m. De rød og blå skraverede 
områder uden for demonstrationsområderne 
markerer allerede kortlagte helt eller delvist 
begravede dale. Fladekortene giver et indblik 
i modstands kontrasterne mellem det godt 
ledende prækvartære ler (blå farver) og de 
forskellige generationer af nedskårne begra-
vede dalsystemer, som er dannet under 
istiderne. Modstandsvariationerne i dalene 
relaterer sig til forskellige former for dalfyld. 
Den nord-sydligt orienterede dal (3a,b) 
vi ser høje og moderate modstande (grøn-
gul lig-rød farve), som indikerer fyld af sand 

og ler. Dette bekræftes af boringer i dalen, 
som beskriver moræneler, smeltevandsler 
og smeltevandssand /2/. Den mere end en 
kilometer brede VNV-ØSØ orienterede dal 
(3a) er domineret af høje modstande, som 
svarer til sand og grus (lilla farve). To smallere 
og mindre dybe dale med omtrent samme 
orientering ses også i området (3a). I middel-
modstandskortet i kote +10 meter (3b) ses 
de samme dalstrukturer, men de er nu helt 
op til 1,5 kilometer brede, og der ses adskil-
lige små dale internt i dal-strukturerne. I den 
nord-sydligt orienterede dal ses tilmed en 
aflang lavmodstandsstruktur af deformeret 
smeltevandsler.  

I figur 3c vises der et 13,5 kilometer lang 
sydvest-nordøst orienteret, todimensionelt 
profilsnit. Den geografiske placering af profil-

Figur 2. tTEM kortlægningen i demonstrationsområderne Hulebro Bæk og Hagens Mølle-
bæk. De blå cirkler markerer tTEM målepunkter, og den hvide polygon det totale kortlæg-
ningsområde. Den røde linje markerer placeringen af 2D profilet, som der vises i figur 3c. 
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snittet fremgår af figur 2. I profilafstand 9-13 
km ses en dyb begravet dal. I den begravede 
dal ses en intern begravet dal og det skråtstil-
lede deformerede smeltevandsler. Snittet 
giver et godt indblik i, hvor komplekse de be-
gravede dale kan være. I en profilafstand af 
5,5-8 kilometer ses en række eksempler på 
dale med højmodstandslag indikerende grus 
og sand. Disse dale vil kunne udgøre korrido-
rer for vandtransport og dermed også kvæl-
stof.

Konklusion og perspektivering
De præsenterede geologiske kort, som er 
baseret på data fra tTEM geoscanneren, 
vi ser en helt ny detaljegrad grundet tTEM-
systemets unikke vertikale og laterale opløse-
lighed. Med metoden er vi nu i stand til kost-
effektivt at kortlægge de begravede dale, som 
i høj grad er styrende for vandtransporten 
og hvor vi finder meget af vores drikkevand i 
Danmark. Inputtet fra geofysikken er essen-

tielt for at kunne lave en hektar-skala model-
lering af vandets og kvælstoffets kredsløb. I 
MapField-projektet skal resultaterne anvendes 
til at fastlægge vandets transportveje i forbind-
else med kvælstofretention, men de opnåede 
høj-opløselige geologiske kort vil kunne 
an vendes i adskillige andre sammenhænge, 
hvor viden om undergrundens strukturer 
er nødvendig for at træffe beslutninger. Det 
kunne for eksempel være i forbindelse med 
råstofindvinding, hvor forekomsten af sand og 
grus nær terræn er vigtig viden /3/. Metoden 
vil ligeledes være anvendelig i forbindelse 
med punktkildeforureninger, hvor mulige 
strømningsveje skal kortlægges for, at der 
kan udarbejdes en risikovurdering for vores 
grundvand /3, 4/. Den geofysiske kortlæg ning 
vil også kunne være relevant i forbindelse 
med geotekniske undersøgelser ved større 
anlægsprojekter eller jordbundundersøgelser 
ved etablering af nye veje. Resultaterne kan 
også anvendes i forbindelse med vurdering af 

grundvandsmagasiners sårbarhed og rumlige 
dimensioner /4/, såvel som udpegning af 
optimale lokaliteter for kunstig infiltration af 
regnvand. Metoden vil ligeledes være yderst 
anvendelig i data-fattige områder med vand-
mangel, såsom flygtningelejre eller landlige 
områder i Afrika. I disse regioner er succes-
raten for vandindvindingsboringer i dag 
me get lav, da placeringen af boringerne ofte 
finder sted med kun begrænset viden om un-
dergrunden. Ved at inddrage tTEM geoscan-
neren har et demoprojekt i Sydafrika allerede 
vist, at succesraten stiger betydeligt når der i 
stedet bores på et oplyst grundlag. Hele 12 ud 
af 13 boringer, som blev placeret på baggrund 
af tTEM geoscanneren, har fundet vand i et 
område hvor det ellers var en mangelvare /5/.
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Fra geofysik til 3D-modeller
En detaljeret 3D-model af undergrundens strukturer er essentiel for, 

at man kan forudsige, hvor vandet løber i undergrunden, og dermed 

også hvordan fx nitratreduktionen foregår. Her beskriver vi hvordan 

man kombinerer geofysiske data med boringer for at danne 3D 

modeller af undergrunden.

Oversættelse af den geofysiske  
kortlægning 
Denne artikel beskriver, hvordan vi i Map-
Field-projektet danner en 3D-model over 
struk turer i undergrunden baseret på en geo-
fysik kortlægning med tTEM-instrumentet og 
boringsinformation fra området. 3D modellen 
med undergrundens strukturer er det hydro-
stratigrafiske input til en grundvandmodel for 
området. Vi kvantificerer modelusikkerheden 
ved at generere mange lige sandsynlige hydro-
stratigrafiske modelrealisationer.   

Den geofysiske metode tTEM /1/ er særde-
les velegnet til detaljeret kortlægning af de 
øverste ca. 80 m, og tTEM-kortlægningerne er 
den altdominerende kilde til information om 
strukturerne i undergrunden i MapField-pro-
jektet. Resultatet fra en tTEM-kortlægning er i 
første omgang en model, der beskriver den 
specifikke elektriske modstand (resistiviteten) 
i undergrunden. Resistiviteten er interessant, 
da den korrelerer til litologi (sand, ler, kalk, 
mv.) og derved også til, hvor godt de geolo-
giske materialer kan lede vand (den hydrau li-
ske ledningsevne). Således vil en lav resistivi-
tet normalt svare til finkornede og meget 
le  rede sedimenter, der bremser eller blokerer 
vandstrømning, mens en høj resistivitet svarer 
til grovkornede sedimenter (sand og grus), 
som er de vandførende lag i undergrunden. I 
Figur 1 er der vist et horisontalt og et vertikalt 
snit i resistivitetsmodellen fra tTEM-kortlæg-
ningen i projektet MapField på de to demon-
strationsområder, her kaldet demosites. De to 
demosites er beliggende på Salling, nord for 
Skive og dækker et ca. 3000 hektar stort om-
råde. tTEM-kortlægningen af demosites er 
præsenteret i større detalje /1/.

Som det ses i figur 1a, er der masser af 
strukturer i resistivitetsmodellen, hvor de 

røde områder indikerer sandede sedimenter 
og de blå farver er de lerede sedimenter. 

Første skridt i dannelsen af en 3D model af 
strukturerne er en oversættelse af de geofysi-
ske modeller til en model, der viser andelen af 
ler i hver modelcelle ved hjælp af boringsin-
formation /2,3/. Lerandelen angives som clay 
fraction (CF).

I figur 1b er resistivitetsmodellen oversat til 
CF-værdier, hvor den blå farve er ler (CF-vær-
dier ~1), og hvor sand/grus har en rød farve 
(CF-værdier ~0). Oversættelsen er sket ved at 
sammenholde boringsbeskrivelserne om ler-
sand-fordelingen med de nærliggende resisti-

vi tetsværdier. Dette gøres for alle boringerne i 
området i en række dybdeintervaller og her-
ved opnås en række lokalt optimerede græn-
seværdier for oversættelsen af resistiviteterne 
til en CF-værdi. Optimeringen af denne rum-
ligt varierende oversættelse af resistiviteterne 
er automatiseret i en regnekode. Inputtet til 
regnekoden er andelen af lerlag i dybdeinter-
valler i boringerne samt resistivitetsmodel-
lerne. Regnekoden finder dernæst de lokale 
grænseværdier, der giver den bedst mulige 
over ensstemmelse mellem lerandelen (CF) 
beskrevet i boringerne og lerandelen beregnet 
fra resistivitetsmodellerne. Den rumlige varia-

anders V. CHristiansen &  
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Figur 1. 3D-view af modellerne set mod nord, med horisontalsnit i kote -20 m og vertikal 
sektion (mellem de hvide linje). Den vertikale sektion er ca. 5 km lang og ~40-60 m højt. a) 
Resistivitetsmodellen, b) CF-modellen, c) HS-modellen, d) èn modelrealisation af den kom-
plette HS-model.
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ble oversættelse af resistivitetsværdier er nød-
vendig, bl.a. fordi: 1) den elektriske lednings-
evne af porevandet i sedimenterne kan ændre 
sig igennem kortlægningsområdet, og dette 
påvirker resistiviteten; 2) usikkerheder i resis-
tivitetsmodellen, hvor specielt kortlægning af 
tynde lag dybt nede er vanskelig og disse lag 
vil have stor usikkerhed; 3) lag, der er beskre-
vet som fx Ler i boringerne kan spænde over 
et stort resistivitetinterval alt efter mængden 
og typen af lermineraler i den pågældende 
lerede aflejring.

Som det fremgår af figur 1b, er CF-model-
len næsten binær med CF-værdier ~1 for ler 
og CF-værdier ~0 for sand/grus. CF-værdier 
mellem 0 og 1 opstår dels, hvor man har resi-
stivitetsværdier, der ikke entydigt kan over-
sættes til ler eller sand, dels når boringerne 
har både ler og sand beskrevet for et givet re-

sistivitetslag. 
Vi har nu en CF-model, som inkluderer in-

formation fra boringerne, men som det frem-
går af figur 1a-b, er en forsimpling af struktur-
erne i resistivitetsmodellen.

Opdeling i hydrostratigrafiske  
enheder – Clustering
Næste skridt i dannelse af en 3D model over 
strukturer er integration af de detaljerede 
strukturer i resistivitetsmodellen med CF-mo-
dellen til dannelsen af den hydrostratigrafiske 
model /4/. 

Den hydrostratigrafiske model danner 
grundlaget for beregning af vandstrømning-
erne i undergrunden i grundvandsmodellen. 
Den hydrostraigrafiske model består af enhe-
der (HS-enheder), hvor de enkelte enheder 
tilskrives hydrologiske egenskaber (fx hydrau-

lisk ledningsevne), når de indgår i en grund-
vandsmodel. CF-modellen kunne let transfor-
meres til en hydrostratigrafisk model med to 
HS-enheder (ler og sand), men dette ville 
være en overforsimpling af de faktiske for-
hold. Tilgangen her er derfor at danne HS-en-
heder ud fra både CF-modellen og resistivitet-
modellen. Til gruppering af vores CF- og 
re sistivitetsmodel til HS-enheder anvender vi 
en Cluster-algoritme (boks 1). 

I Ffigur 2a ses gruppering af CF- og resistivi-
tets-modellerne i 5 HS-enheder. HS-enhed-
erne 1 og 2 (blå/lyseblå) er de mest lerede en-
heder med lav hydraulisk ledingsevne, mens 
HS-enhederne 4 og 5 er de mest sandede en-
heder med høj hydraulisk ledingsevne (vand-
førende). Antallet af HS-enheder i modellen 
bestemmes dels ved at vurdere, hvor mange 
enheder datasættet kan bære, dels med input 
fra den hydrologiske side om, hvor mange HS-
enheder der er nødvendige for, at modellen 
har kompleksitet nok til at forudsige de hy-
drologiske data (typisk trykniveauer i boringer 
og afstrømning i vandløb).

Udfyldning af huller i 3D modellen
Næste skridt i processen er dannelsen af en 
komplet 3D hydrostratigrafisk model, som 
også har estimerede HS-værdier, hvor der ikke 
er indsamlet data. 

Som der fremgår figur 1a-c er der ”huller” i 
modellerne. Huller forekommer, hvor der 
ikke er resistivitets-modeller. Dette skyldes, at 
der i kortlægningsområdet fx er byområder, 
skov og vådområder, hvor man ikke har 
kun ne indsamle geofysiske data, eller at man 
ikke har kunnet få adgang til arealerne. Også 
forstyrrelser i de geofysiske data fra højspænd-
ingsledninger, gasledninger, elhegn m.m. be-
virker, at tTEM-dataene i mindre områder må 
kasseres. For at kunne anvende modellen i 
det videre forløb, skal hullerne udfyldes, dvs. 
at HS-enheder skal tilskrives i hele modelvolu-
menet. Hvis man anvender interpolation til at 
lukke hullerne, vil man få udglattede struktu-
rer, som ikke har samme kompleksitet som i 
områderne, hvor man har data. Vi bruger der-
for multi-punkts geostatistik til denne udfyld-
ning af hullerne /5/. Specifikt anvender vi en 
metode kaldet Direct Sampling til at udfyl-
del se af hullerne i HS-modellen. Direct Sam-
pling genererer strukturer med samme ud-
seende og statistik som i det træningsbillede, 
der er en del af inputtet til Direct Sampling. I 
vores tilfælde kan vi bruge HS-mo dellen i figur 
1c som 3D-træningsbillede. I en Direct Samp-
ling skal man også definere såkald te hårde 
data (eng: hard data), som er ankerpunkter i 
modellen, der ikke kan ændres ved genere-
ring af en model realisationen. I vores tilfælde 

Boks 1 - Clustering
Clustering	er	en	måde	at	opdele	eller	gruppere	datasæt	således,	at	datapunk-
terne	i	den	samme	gruppe	(kaldet	en	cluster)	er	mere	ens	med	hinanden	end	
med	datapunkterne	i	de	andre	clusters.	Vi	anvender	en	såkaldt	K-means	clu-
ster-algoritme.	I	K-means	clustering	tilhører	et	datapunkt	den	cluster,	hvor	af-
standen	til	cluster-centret	er	kortest.	K-means	clustering	algoritmen	finder	clu-
ster-centrene	ud	fra	det	kriterie,	at	den	kvadrerede	afstand	fra	datapunkterne	til	
nærmeste	cluster-centrum	skal	være	mindst	mulig	for	det	samlede	datasæt.	
Når	vi	taler	om	afstande	i	clustering,	er	der	således	tale	om	afstande	i	data-
rummet	og	ikke	geografiske	afstande.	Som	i	vores	tilfælde	kan	clustering	fore-
tages	på	flere	variabler	(resistiviteter	og	CF-værdier).	For	at	variablerne	får	lige	
meget	vægt	i	cluster-beregningen,	foretages	bl.a.	en	normalisering	af	varia-
blerne	forud	for	selve	clusteringen.
Ved	en	clustering	er	det	brugeren,	der	angiver,	hvor	mange	clusters	man	vil	
have.	Figur	2a	viser,	hvordan	et	CF-	og	resistivitets-datasæt	opdeles	af	K-
means	cluster-algoritmen	i	fem	clusters	(de	fem	farver	i	figuren).		Figur	2b	viser	
det	tilhørende	silhuet-indeks.	Silhuet-indekset	er	et	mål	for,	hvor	unikt	et	data-
punkt	tilhører	sit	cluster	i	forhold	til	de	andre	clustre.	Som	det	fremgår	af	Figur	
2a-b,	har	datapunkter	nær	et	clustercentrum	et	højt	silhuet-indeks	svarende	til	
et	meget	unik	tilhørsforhold,	mens	datapunkter	tæt	ved	cluster-grænserne	har	
et	lavt	silhuet-indeks	svarende	til	et	mindre	unikt	tilhørsforhold.	Silhuet-indek-
set	kan	således	bruges	som	en	usikkerhedsindikator	for	cluster-tilhørsforholdet	
for	datapunkterne	i	cluster-domænet.	Silhuet-indekset	kan	også	bruges	til	at	
indikere,	hvor	mange	clusters	et	dataset	kan	”bære”	at	opdeles	i,	således	at,	
hvis	en	given	cluster	har	meget	lave	silhuet-indeks-værdier,	bør	man	opdele	
datasættet	i	færre	clusters.

Figur 2. a) Opdelingen af et CF- og resistivitets-datasæt i 5 clusters. Hver prik er et datapar 
med en CF-værdi og en resistivitet (X- og Y-akserne), og farven angiver, hvilken cluster 
dette datapar tilhører. Legenden angiver, hvor mange procent af datapunkterne der er i hver 
af de 5 clusters. b) Det tilhørende silhuet-indeks. 
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udvælges de hårde data som de datapunkter 
med høj Silhuet-indeks (boks1), dvs. de mest 
sikre datapunkter fra HS-modellen i figur 1a. I 
figur 1c er vist én modelrealisationen med Di-
rect Sampling.

Model usikkerhed
Da Direct Sampling er en statistisk proces, 
kan vi generere mange lige sandsynlige HS-
modeller, der alle opfylder statistikken i træn-
ingsbilledet og i de udvalgte hårde data. For 
at kvantificere modelusikkerheden genererer 
vi derfor mange HS-modeller (i MapField 500) 
med Direct Sampling-metoden. Variationen 
i disse mange, lige sandsynlige modelrealisa-
tioner fortæller os om usikkerheden i vores 
HS-model. Et område med store variationer i 
de mange modelrealisationer er således mere 
usikkert end et område med få eller ingen 
variationer.

I figur 3b-c er vist 2 modelrealisationer med 
tilhørende hårde data i figur 3a. Eksempler på 
væsentlige forskelle i modelrealisationerne ses 
bl.a. ved de stiplede linjer ved A og B marke-
ringerne. I figur 3b er det vandførende røde 
sandlag ved markering A ikke forbundet, 
mens dette er tilfældet i figur 3c. Området ved 
B-markeringen er datafattigt, hvilket resulterer 
i meget forskellige strukturer i de to model-
rea lisationer. 

Den HS-model, hydrologerne arbejder vi de-
 re med, er således ikke én HS-model, men fle-
 re hundrede, lige sandsynlige HS-modeller (se 
hvordan dette håndteres i det videre forløb i 
/6/. 

Konklusion
Det beskrevne modelleringskoncept forud-
sætter en geofysisk kortlægning med høj 
de taljeringsgrad både vertikalt og horisontalt, 
da strukturerne i HS-modelrealisationerne i 
høj grad styres af strukturerne kortlagt af geo-
fysikken. Boringer spiller dog også en vigtig 
rolle, da de understøtter oversættelsen af den 
geofysiske kortlægning. I dansk sammenhæng 
vil man ofte opleve, at boringstætheden i 
et modelområde umiddelbart er ganske 
god, men når man ser på boringstætheder i 
dybden, fx dybere end 30 m, er boringsinfor-
mationen ofte væsentligt begrænset. Dette 
resulterer i en mindre sikker oversættelse 
af geofysikken i dybden. Den aftagende bo-
ringsinformation med dybden er dog ikke 
anderledes end ved en traditionel manuel for-
tolkning af de geofysiske resultater i samspil 
med boringerne. HS-modelleringskonceptet 
er automatiseret, baserer sig så vidt muligt på 
objektive kriterier og er derved reproducer-
bar. Antallet af HS-enheder i modellen er dog 
til dels subjektiv beslutning, og træffes bedst i 

samråd med hydrologen, der kan inddrage 
de hydrologiske data i denne beslutning. De 
mange lige sandsynlige modelrealisationer 
muliggør, at modelusikkerheden kan kvanti-
ficeres. 
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Geofysiske metoder til dataindsamling har 
været under rivende udvikling de seneste 
år. Det er nu muligt at kortlægge geofysiske 
strukturer i overfladenære dele af undergrun-
den i høj detaljegrad ned til omkring 80 m 
under terræn. Dette er gjort med tTEM-me-
to den, som er videreudviklet i Mapfield-pro-
jektet /1/. Den store udfordring ved disse 
data er, hvordan den geofysiske information 
oversættes til information om geologi og re-
doxforhold. Dette er vigtigt i forbindelse med 
fx. kortlægning af vandressourcer, forurening 
eller N-retentionskortlægning. Hvis disse data 
skal tolkes manuelt, er opgaven tidskrævende, 
idet geofysisk information skal samles og 
in tegreres med fx. geokemisk og hydrogeo-
lo  gisk information. Samtidig kan alle data, 
inklusive de geofysiske data, være tvetydige. 
Dermed må en vis usikkerhed forventes på 
den endelige model. Denne usikkerhed er 
typisk svær at kvantificere og gøre brugbar 
for det videre modelleringsarbejde eller for 
beslutningstagere. 

Anvendelse af geostatistiske metoder, der 
laver en mere direkte og automatiseret nu-
merisk modellering, gør det typisk nemmere 
at håndtere store datamængder, da modelle-
ringsarbejdet bliver mindre ”håndholdt”. 
Ulem pen er, at der kan ske et tab af ekspertvi-
den, som bliver brugt i stor udstrækning un-

der manuel tolkning. Derudover findes der 
flere geostatistiske metoder på markedet, som 
ikke giver helt samme resultater, da forskel-
lige beregningsmetoder anvendes – altså skal 
der træffes et metodevalg. Hvis en mindre eg-
net metode vælges, vil den estimerede usik-
kerhed ikke være troværdig. I tilfælde hvor 
usikker heden er underestimeret, kan det så-
gar give en falsk tryghed for modellens rime-
lighed.

I det følgende præsenteres et bud på et 
modelleringskoncept, baseret på geostatistisk 
simulering, hvor det er muligt at integrere til-
gængelig strukturel information om geologi 
og redoxforhold. Metoden er semi-automatisk 
således at selve kombinationen af data gøres 
numerisk, mens dataklargøring og tolkning 
foregår manuelt. Dette sikrer et nødvendigt 
kompromis mellem en tidsbesparende nume-
risk dataintegration og inddragelse af relevant 

ekspertviden. Metoden giver desuden mulig-
hed for at vurdere usikkerheden i modellen 
kvantitativt. I praksis er hvert punkt i model-
len behæftet med en usikkerhed, der dels 
beror på dataenes usikkerhed og dels på usik-
kerheden af den geologiske og geo ke mi ske vi-
den. Simuleringsmetoden er tidligere publi ce-
ret i et internationalt tidsskrift /2/ og det 
over ordnede modelleringskoncept er rappor-
teret /3/. I denne artikel vil metoden blive kort 
beskrevet og generelle perspektiver blive 
præsenteret.  

Geostatistisk modellering med  
geologiske elementer
Det udviklede modelleringskoncept hviler på 
tre hjørnesten: 
1. Modsat manuel tolkning, foretages datainte-

grationen gennem geostatistisk simulering 
baseret på ”Multiple-Point geoStatistics” 

Geostatistisk model af geologi og redox

Geostatistisk modellering inddrager relevant viden og data i en sam-

let model, der er anvendt ved udarbejdelsen af detaljerede reten-

tionskort for nitrat. Ved at indbygge variationen på inputdata kan 

usikkerheden på den geologiske model og redoxstrukturerne esti-

meres. Dette bruges i beregning af usikkerheden på detaljerede N-

retentionskort.
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Figur 1. Skitse af geologiske elementer fra /3/. 
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(MPS) /4/. Geologen og geokemikeren bi-
drager med den overordnede forståelse af 
området gennem såkaldte træningsbilleder. 
Træningsbilleder er eksempler på hvordan 
geologi og redoxforhold kan se ud, og 
som skal være konsistent med geologisk 
og geokemisk viden. Disse billeder rum-
mer dermed de dele af den konceptuelle 
forståelsesmodel, der skal beskrives geosta-
tistisk. Desuden bidrager eksperterne med 
justering af MPS-algoritmen og dataanalyse, 
før den endelige geostatistiske modellering 
påbegyndes og derefter med kvalitetskon-
trol af resultaterne.

2. Undergrunden i området inddeles i geolo-
giske elementer (figur 1), der repræsente-
rer grupper af lag, der kan relateres til 
spe cifikke dele af den geologiske historie 
i området og betragtes som statistisk uaf-
hængige /3/. På denne måde sikres, at 
lokal variation kan håndteres over hele 
modeldomænet. Samtidigt mindsker det 
behovet for store træningsbilleder, fx. ét 
samlet træningsbillede for hele området. 
Da det er tidskrævende at danne statistik 
for store træningsbilleder, har opdelingen i 
de geologiske elementer derfor en markant 
positiv indvirkning på den tid, det tager at 
simulere. Det medfører også en væsentlig 
tidsbesparelse for geologen, da opgaven 
med 3D inddeling af området i overord ne-
 de geologiske elementer er nemmere end 
at konstruere en detaljeret manuel model.

3. Geologi og redoxforhold simuleres samti-
digt så modellerne bliver koblede på tværs 
af de to domæner. Dette sikrer, at der 
er overensstemmelse mellem geologi og 
redoxforhold, når der senere skal opstilles 
grundvandsmodeller på de enkelte realisa-
tioner. Hvis geologien indikerer, at vandet 
løber en bestemt vej, skal redoxforholdene 
også passe til den geologi, der findes langs 
vandets løbebane. 

Figur 2 viser hvordan de indsamlede data 
dels kan bruges til at adskille området i geolo-
giske elementer dels til at hjælpe med at kon-
struere en konceptuel forståelse af geologi og 
redox for hvert element. De sorte pile mellem 
træningsbilleder af geologi og redox henviser 
til billedernes koblede natur. Af den geostati-
stiske modellering kommer der flere mulige 
realisationer af undergrunden, der alle rum-
mer variationen på inputdata og som alle er 
kob lede ligesom træningsbillederne (igen 
indike ret med sorte pile). I det præsenterede 
modelleringskoncept består inputdata pri-
mært af data fra tTEM kortlægning og borings-
information om litologi og sedimentfar ver, 
samt grundvandskemiske analyser.

Træningsbilleder af geologi og  
redoxforhold
Træningsbillederne af både geologi og redox-
forhold spiller en central rolle i modelle-
rings  konceptet. Et geologisk træningsbil-

le   de konstrueres manuelt ved brug af den 
geofysiske model, boringsinformationer og 
karakteristika for den forventede geologi i 
området. Denne proces sikrer, at træningsbil-
ledet indeholder den ekspertviden som geolo-
gen besidder, samtidig med at der sikres en 
sammenhørighed med de geofysiske data og 
boringsinformationer. 

Geokemikeren konstruerer derefter ma nu-
elt et træningsbilede af redoxforholdene på 
baggrund af det geologiske træningsbillede og 
geokemiske data (sedimentfarver og grund-
vandskemi). Ved at konstruere træningsbilled-
erne sekventielt, kan viden om den geologiske 
opbygning tages med i betragtning, når træ-
ningsbilledet af redoxforholdene konstrueres. 
Det er også i dette skridt, at den vigtige rela-
tion mellem de to domæner oprettes. 

Når begge træningsbilleder er konstrueret, 
er det muligt at simulere realisationer kun 
baseret på information fra træningsbillederne. 
Disse realisationer kan inspiceres af ekspert-
erne for at afgøre, om den valgte MPS-algo-
rit me er i stand til at gengive strukturerne i 
træningsbillederne i tilfredsstillende grad. 
Hvis ikke dette er tilfældet kan simulerings-
parametrene i den geostatistiske metode 
juste res og nye realisationer konstrueres og 
vurderes. Denne proces fortsættes indtil eks-
perterne er tilfredse med de simuleringer, der 
genereres. Disse accepterede realisationer 
repræsenterer den strukturelle viden om geo-
lo gien og redoxforholdene i undergrunden.

Figur 2. Overordnet workflow i modelleringskonceptet fra /2/ og /3/. 
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Udvælgelse af inputdata til  
modellerne
De koblede realisationer af geologi og redox-
forhold bygger primært på boringsdata og 
de mere fladedækkende geofysiske data. Be-
skri velse af litologi i boringer giver sammen 
med jordartskortet direkte information om 
geolo gien. Da boringsdata typisk er meget 

sikre, kan denne information bruges som 
”hår de” data i modelleringen. Ved at placere 
denne information direkte i modellen vil rea-
lisationerne altid være i overensstemmelse 
med disse data. Derfor kaldes de ”hårde” data. 
Farvebeskrivelser og grundvandskemiske 
ana lyser i boringer konverteres til et redoxfor-
hold, hvor fx. en rød sedimentfarve indikerer 

oxiske forhold og grå/blå sedimentfarver indi-
kerer reducerede forhold. Disse borings data 
med kendte redoxforhold benyttes ligeledes 
som ”hårde” data. 

De geofysiske data giver indirekte informa-
tion om geologien, da elektromagnetiske me-
toder måler resistiviteten, altså jordens mod-
stand mod at lede elektricitet. Resistiviteten 
skal derfor konverteres til litologisk informa-
tion. Der findes ikke en én til én korrelation 
mellem resistivitet og litologi /5/. For mange 
resistivitetsværdier vil flere mulige litologier 
kunne forklare den observerede resistivitets-
værdi. Som vist i figur 3 vil der groft sagt ved 
meget lave elektriske modstande være overve-
jende sandsynlighed for ler og omvendt me-
get lave sandsynligheder for sand (medmindre 
det indeholder salt porevand). Ved højere ele-
ktriske modstande vil dette billede gradvist 
overgå til, at sand bliver mest sand syn ligt. Der 
er således et spænd af resistivitetsværdier, 
hvor der er tvetydighed i hvilken litologi, der 
skal tilskrives.

I et givet undersøgelsesområde starter op-
gaven derfor med at beskrive forholdet mel-
lem resistivitet og litologi statistisk. Det vil 
sige, at hver resistivitetsværdi skal kunne over-

Figur 3. Skitse af statistisk forhold mellem litologi og resistivitet.

To eksempler på koblede realisationer fra MPS-simulering af geologi og redoxforhold modificeret fra /1/.
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sættes til en sandsynlighed for bestemte litolo-
gier frem for en direkte konvertering. I model-
leringskonceptet etableres dette forhold ud 
fra træningsbilledet og de geofysiske data, der 
er til rådighed inden for træningsbilledets ud-
bredelse. Dette bevirker, at forholdet bestem-
mes lokalt. Fordelen herved er, at der vil være 
overvejende overensstemmelse mellem de 
geo fysiske data og træningsbillederne. Ved at 
konvertere alle geofysiske data til sandsynlig-
heder for bestemte litologier kan tvetydig he-
den i de geofysiske data håndteres lokalt.

Perspektiver
I sidste ende kan der med den valgte geosta-
tistiske metode genereres realisationer, som 
er koblede mellem geologi og redoxforhold, 
og som bygger på boringsinformationer inkl. 
grundvandskemi og geofysiske data (figur 4). 
Med den numeriske dataintegration er det 
muligt at inkorporere meget forskellige infor-
mationer i de endelige modeller, også ud over 
de datakilder, der er brugt her. Disse informa-
tionskilder skal blot kunne konverteres til 
in formation om geologi eller redoxforhold, så 
den tilhørende usikkerhed kan beskrives. 

Den semi-automatiserede modelleringspro-
cedure sikrer, at opgaven med at skabe træ-
ningsbilleder og inddeling i geologiske ele-
men ter er veldefineret af eksperter. Metoden 
åb  ner dermed op for at kunne håndtere usik-
kerheder, der er mere ”lige til” at kvantificere 
for folk uden baggrund i statistisk. Ydermere 
giver denne tilgang mulighed for en mere in-
tuitiv videregivelse af undergrundens beskaf-
fenhed, herunder usikkerheder i modellen, til 
fx. grundvandsmodellører eller interessenter.

Overordnet har MPS-modelleringen af geo-
logi og redoxforhold vist, at det er afgø ren de, 
at disse simuleres samtidigt og ikke separat, 
da dette sikrer, at modellerne ikke er i mod-
strid. Arbejdet har også vist vigtigheden i at 

skabe modeller, der er konsistente med geo-
logisk, geofysisk og geokemisk viden. Med an-
dre ord er det vigtigt, at ekspertviden også 
medtages. Dette giver de mest robuste model-
ler i den sidste ende. Det svære består i at 
oversætte ekspertviden til en statistisk form 
og sikre, at hver ekspert ikke antager for me-
get om systemet. Ellers vil resultaterne have 
risiko for at blive ”farvede” af en bestemt type 
data eller information fra én bestemt kilde. 

Selvom det ikke er et problem, der knytter 
sig specifikt til MPS-modellering, er arbejdet 
med at skabe et robust forhold mellem resi-
stivitet og litologi meget vigtigt for, hvordan 
de geofysiske data bliver integreret og vægtet i 
modellen. Herunder er det også vigtigt at vur-
dere, hvor lokalt dette forhold skal være, da 
der kan være stor forskel på, hvordan geo lo-
gi en relaterer sig til resistiviteten på landsplan 
/5/. 

Da den udviklede metode er ny, er der hel-
ler ikke megen præcedens og eksempler på, 
hvordan træningsbilleder skal konstrueres. 
Denne mangel på praktisk erfaring gør sig 
især gældende for redoxforholdene /6/. En 
fordel ved brugen af geologiske elementer i 
denne forbindelse er, at der på længere sigt vil 
kunne opstilles et katalog af træningsbilleder 
for forskellige typer af geologiske elementer. 
Disse træningsbilleder kan genbruges enten i 
deres rene form eller justeres til at passe til 
det bestemte område, der arbejdes i. Dette vil 
medføre en markant tidsbesparelse for den 
enkelte geolog og geokemiker.

Der er dog ikke nogen tvivl om, at den geo-
statistiske tilgang til modellering af både geo-
logi og redoxforhold i undergrunden vil være 
nyttig i fremtiden i takt med at data mæng der-
 ne stiger i de detaljerede kortlægninger fx. i 
forbindelse med målrettet N-regulering eller 
ved lokale risikovurderinger af punktkildefor-
ureninger.
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Under vandets og nitrats strømningsvej gen-
nem mættede grundvandsmagasiner sker 
der en nitratomsætning i iltfrie miljøer. For 
at kunne beregne nitratomsætning skal en 
grundvandsmodel have input for hvor meget 
nitrat der udvaskes fra hver enkelt mark, skov 
og andet natur. Til beregning af nitratudvask-
ning for hver mark i fire LOOP oplande, blev 
NLES5 modellen anvendt for det dyrkede 
are  al. For skov, tør natur såsom heder og 
overdrev anvendtes middeltal for danske må-
linger af nitratudvaskning. For hver marker 
er der desuden gennemført en usikkerheds-
beregning af nitratudvaskningen med 1.000 
realisationer, der kombinerer usikkerheder 
på input parametrene for gødning, afgrøder, 
perkolation og jordparameter samt parame-
terestimaterne der indgår i NLES5 modellen. 

LOOP overvågning
Landovervågningen er en del af det nationale 
NOVANA overvågningsprogram, som startede 
i 1990 /1/. Heri gennemføres intensive målin-
ger af nitratkoncentrationer i jordvand, dræn-
vand, grundvand og vandløb i fem små land-
brugsdominerede oplandet fordelt i landet. 
Desuden indhentes detaljerede dyrkningsdata 
for tilførsel af gødning og afgrødedække for 
hver enkelt mark i hvert opland.

De indsamlede dyrkningsdata gør det mu-
ligt at modelberegne den årlige nitratudvask-
ningen for hver mark i oplandene for perio-
den 1991-2016. I MapField modelberegnes 
nitratreduktion i grundvand i fire af de fem 
LOOP oplande (figur 1) /2/. Den årlige nitrat-
udvaskning beregnes med NLES5 modellen, 

som er en empirisk funderet model se boks 1.
Den gennemsnitlige NLES5 beregnede ni-

tratudvaskning for perioden 1991-2014 er 
sammenholdt med tilsvarende gennemsnit for 
målte udvaskning i de fem LOOP oplande. 
Både gennemsnitlig NLES5 og målt nitratud-
vaskning og afstrømningsvægtet nitratkoncen-
tration er højest for de to sandjordsoplande i 
Himmerland, LOOP 2 og Sønderjylland, LOOP 
6 og mindre for de lerjordsdominerede op-
lande i Østjylland, LOOP 3 og Sydfyn, LOOP 4 
lavest for Højvads Rende, LOOP 1 (figur 2). 
NLES5 modellen rammer rimelig godt den 
gennemsnitlige målte nitratudvaskning og de 
målte afstrømningsvægtede nitratkoncentra-
tioner for årene 1991-2014 i hver af de fem 
landovervågningsoplande med en R2 på hen-
holdsvis 0,98 og på 0,78 (figur 2). Af figuren 
ses at afvigelsen mellem NLES5 og den målte 
udvaskning og koncentration er lille for 

LOOOP 2, 3 og 4 og lidt højere for LOOP 1 og 
6. Generelt synes NLES5 modellen nogen-
lunde at kunne prædiktere regionale forskelle 
i nitratudvaskning og afstrømningsvægtede ni-
tratkoncentrationer, når disse som her evalue-
res over en periode på 23 år. De her viste 
måle data indgår som en del af kalibreringsda-
tasættet for NLES5 modellen og er derfor ikke 
en uafhængig validering af modellen. Valide-
ring af NLES5 modellen på uafhængige data er 
omtalt i boks 1.

Nitratudvaskning for hver mark
NLES5 modelleret nitratudvaskning og CV% 
er vist for de fire LOOP oplande med modelle-
ring af nitratreduktion i Mapfield for 1991 og 
2016 i Figur 3. Af figuren ses at nitratudvask-
ningen er størst for de to sandjordsdomine-
rede oplande i Himmerland, LOOP 2 og 
Søn derjylland, LOOP 6 og gradvis mindre for 

Nitratudvaskning på markniveau

Udvaskning af nitrat fra rodzonen skal i MapField gives som input til 

en grundvands- og oplandsmodel. Denne model skal på forskellig 

skala beregne nitratreduktion under vand og nitrats transport fra 

marker til vandløbet i fire LOOP oplande. Til beregning af nitratud-

vaskning og usikkerhed anvendes NLES5 modellen for hver dyrket 

mark i perioden 1991-2016. 

gitte BliCHer-matHiesen, jian 
WienKe, miKKel Boel &  

rasmus rumpH FrederiKsen

Figur 1. Placering af fem LOOP oplande.
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de lerjordsdominerede oplande i Østjylland, 
LOOP 3 og Sydfyn, LOOP 4. Desuden er de 
viste koncentrationer som forventet størst 
i 1991 og lavest i 2016. Den lavere nitratud-
vaskning er sket som følge af implementeret 
virkemidler som bedre opbevaringskapacitet 
af gødning, bedre udnyttelse af kvælstof i hus-
dyrgødningen og flere efterafgrøder mv.

Usikkerhed opgjort som CV i % varierer fra 
8-120 for marker med høj CV% ses for brak og 
afgrøder efterfulgt af ompløjet græs. For tør 
natur og skov udgjorde de CV% henholdsvis 
70 og 202. 

Trend i nitratkoncentration
Årsmiddel og stdv. for NLES5 afstrømnings-
vægtet nitratkoncentration i rodzone og 
mid  del for målt afstrømningsvægtet total N i 
vandløb er vist i Figur 4. Årsmiddel er opgjort 
for agrohydrologiske år 1. april-31. marts for 
perioden 1991/92-2016/17 for hver af de fire 
LOOP oplande, der indgår i MapField. Stor 
forskel i årsmiddel nitratkoncentration for 
rodzone og total N i vandløb ses i de to sand-
jordsoplande og relativ mindre forskel i de 
to lerjordsoplande. Dette indikerer en større 
nitratomsætning i de to sandjordsoplande end 
i de to lerjordsoplande.

Konklusion
De modelberegnede udvaskningsdata for hver 
enkelt mark i LOOP oplandene gør det muligt 

at gennemføre en detaljeret beregning af vand 
og nitratens strømningsveje og omsætning 
fra mark til vandløb. Tilsvarende data findes 
ikke i de landsdækkende landbrugs datasæt. 
Med markdata er det muligt at opgøre 

nitratudvask ningen med god præcision på 
markskala og herved styrke grundlaget for 
N-retentions beregninger på fin skala. Ved 
placering af mark N virkemidler som f.eks. 
efterafgrøder er lokale N retentions beregnin-

Boks 1: NLES5 modellen
NLES5	modellen	er	en	empirisk	funderet	
model,	der	beregner	den	årlige	nitratud-
vaskning.	Modellen	har	en	række	para-
metre	for	tilført	kvælstofgødning	opdelt	
på	uorganisk	og	organisk	gødning	samt	
afsat	gødning	under	afgræsning,	N-fikse-
ring.	Desuden	er	udvaskningen	afhæn-
gig	af	en	række	af	afgrødekombinationer,	
af	vandafstrømning	ud	af	rodzonen	be-
nævnt	perkolation	og	jordens	indhold	af	
total	N	og	humus	/3/.	NLES5	modellen	er	
kalibreret	på	2.053	observationer,	hvor	
udvaskning	er	opgjort	ud	fra	målte	nitrat-
koncentrationer	i	jordvand	og	en	model-
beregnet	perkolation.	Af	disse	observati-
oner	indgår	629	observationer	fra	LOOP	
oplandene,	hvor	dyrkningspraksis	er	fra	
landmænd	og	de	resterende	observatio-
ner	er	fra	forskningsforsøg.	Modellen	
rammer	den	gennemsnitlige	målte	nitrat-
udvaskning	på	47	kg	N/ha	med	en	Root	
Mean	Square	Error	(RMSE)	på	30	kg	N/
ha	og	dækker	variationen	i	kalibrerings-
dataene	med	en	R2	på	0,53.	Modellens	
parameterestimater	er	krydsvalideret	og	
selve	modellen	er	valideret	på	856	uaf-
hængige	data	med	en	lidt	lavere	R2	på	
0,40	og	en	RMSE	på	31	kg	N/ha.

Figur 2. Middel og stdv. for målt og NLES5 beregnet nitratudvaskning opgjort for fem LOOP 
oplande (A) og relation imellem disse (B). Afstrømningsvægtet nitratkoncentration (C) og 
relation mellem disse (D). Data er for perioden 1991-2014.
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ger med tilhørende usikkerheds beregnin-
ger en af flere faktorer til en optimering af 
virkemidlets effekt på tabet til vandmiljøet. 
Hvis efterafgrø der etableres på marker med 
lav frem for høj N-retention vil der være 
stør re reduktion af nitrattransporten frem til 
vandløbet. 
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Boks 2: Usikkerhed på NLES5 estimeret udvaskning
Markov	Chain	Monte	Carlo	blev	anvendt	til	at	beregne	usikkerhed	på	NLES5	
beregnet	nitratudvaskning.	Hertil	anvendes	standardafvigelser,	samt	en	kovari-
ansmatrice	for	NLES5-modellens	modelparameter,	som	blev	estimeret	ved	ka-
librering	af	modellen.	Herudover	er	der	tilføjet	variation	på	selve	NLES5model-
lens	inputparametre.	Variation	på	gødningsinput,	jordens	total	N	indhold	i	plø-
jelaget	samt	perkolations	parametrene	indgik	med	en	variantionskoefficient	
(CV)	på	10%,	som	blev	omregnet	til	standardafvigelse.	N-fiksering	og	jordens	
lerindhold	indgik	med	en	CV%	på	henholdsvis	30	og	45.	Kovariansmatricen	og	
den	optimerede	parameterværdi	blev	brugt	til	tilfældigt	at	generere	1.000	para-
metersæt	og	udregne	1.000	NLES5	estimater	for	nitratudvaskning	for	hver	en-
kelt	mark.	Parametersættene	blev	samplet	fra	en	trunkeret	multivariat-normal-
fordeling,	med	det	nedre	og	øvre	trunkeringspunkt	sat	til	3	gange	standardafvi-
gelsen	fra	den	estimerede	parameterværdi.	Dette	giver	en	fordeling	for	nitrat-
udvaskning,	der	tilnærmelsesvis	følger	en	normalfordeling	og	dækker	hele	pa-
rameterrummet,	mens	korrelationen	mellem	parametrene	opretholdes.	Stan-
dard	afvigelsen	af	de	1.000	estimater,	er	brugt	som	et	mål	for	usikkerheden	for	
den	estimerede	nitratudvaskning.	Analyserne	blev	udført	i	Python	3.8.10	med	
link	til	R-softwaren	v.4.2.1	(R	Development	Core	Team,	R	Foundation	for	Stati-
stical	Computing	2018),	ved	hjælp	af	tmvtnorm-pakken	/4/.	Den	anvendte	CV	
for	perkolation	på	10%	svarer	til	CV%	for	perkolation	beregnet	for	forskellige	
typejord	for	hver	LOOP	opland.

Figur 3. Markspecifik NLES5 modelleret 
nitratudvaskning (kg N/ha) og CV% for fire 
LOOP oplande i de to år 1991 og 2016.

Figur 4. Årsmiddel og stdv. For NLES5 afstrømningsvægtet nitratkoncentration i rodzone 
og middel for målt afstrømningsvægtet total N i vandløb opgjort for agrohydrologiske år 
1991/92-2016/17 for fire LOOP oplande.
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Almind Sø er en velbesøgt badesø ved Silkeborg. Her blev der i juni 2020 udlagt en 
bøje med sensorer, som gør det muligt at få livemålinger af bl.a. vandtemperatur. 

Derudover indsamles data, der anvendes til modellering af søens vandkvalitet, og som 
gør det muligt at lave prognoser. Projektet er blandt de første til at udnytte kombinatio-
nen af en fastinstalleret bøje og modelprognoser med fokus på badevandssøer.

Borgere og besøgende kan følge de aktuelle data fra søen og badevandsudsigten via 
WaterWebTools.com - en spinoutvirksomhed, som er undervejs fra Aarhus Universitet i 
regi af InnoExplorer. Den digitale badevandsudsigt kan bruges til at planlægge den 
næste svømmetur eller holde øje med vandtemperaturen time for time

DCE giver indblik i naturen

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet 
yder forskningsbaseret rådgivning af myndigheder, virksomheder og 
organisationer og er desuden ansvarlig for Danmarks rapporteringer 
til EU og FN på natur- og klimaområdet.
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Baggrund
Kvælstofretention (N-retention) er omsætnin-
gen og fjernelsen af det udvaskede nitrat 
(NO

3
-) fra rodzonen på dyrkede marker og 

naturarealer, som sker under transporten via 
grundvand og overfladevandssystem (dvs. 
vandløb, søer og vådområder) til de åbne 
kyster og fjorde. Den nuværende skala for N-
retention er ID15-skala (ca. 1500 ha) beregnet 
med den nationale kvælstofmodel (/1/). Det 
er dog nødvendigt med en mere detaljeret 
beregning af N-retention, hvis målrettet regu-
lering skal give en større kvælstofreduktion. 
Forskningsprojektet MapField beskæftiger 
sig med den omsætning og fjernelse af nitrat, 

som sker under transport i grundvandet, på 
lokal skala.

Nitratreduktion og N-retention i 
grundvandet
Nitrat transporteres med det strømmende 
grundvand gennem reduktionszoner med for-
skellige omsætningsrater. Hvor og hvor meget 
nitrat, der reduceres i grundvandet, afhænger 
af den fysiske placering af reduktionszonerne, 
hastigheden hvormed nitraten reduceres i 
zonerne (omsætningsraten) og hvor længe 
den udvaskede nitrat opholder sig i zonerne.

Størrelsen af den samlede reduktion af det 
udvaskede nitrat gennem de mættede sedi-
menter (reduktionspotentialet) angives i mg/L 
N. Reduktionspotentialet fremkommer ved at 
multiplicere den beregnede opholdstid i re-
duktionszonen med den tilhørende omsæt-
ningsrate for nitrat (figur 1).

Reduktionspotentialet i grundvandet er 
ikke det samme som N-retention i grundvan-

det (grundvandsretention).  Grundvandsre-
tentionen fremkommer ved at dividere reduk-
tionspotentialet i grundvandet med 
nitrat  koncentrationen angivet i mg/L N, der 
strøm mer med vand ud af rodzonen på dyr-
ke de marker og naturarealer. Grundvandsre-
tentionen angives i %.

Kortlægning og modellering i  
MapField
I MapField projektet er omsætningsraten for 
nitrat i grundvandet blevet målt med acetylen-
blok-metoden på forskellige sedimenttyper 
fra centrale boringer i hvert af de seks under-
sø gelsesområder som beskrevet i /2/. Og 
ved hjælp af geostatistisk modellering er der 
blevet bygget en tredimensionel model ind-
delt i zoner med forskellige omsætningsrater 
for nitrat i grundvandet, og som dækker hele 
undersøgelsesområdet som beskrevet i /3/.

Opholdstiderne for den udvaskede nitrat i 
reduktionszonerne i grundvandet er modsat 
omsætningsraterne ikke blevet målt direkte. 
Opholdstiden i reduktionszonerne afhænger 
af vandvolumens strømningsbane og hastig-
hed. Disse er styret af henholdsvis fordelingen 
af ler, silt og sand i undergrunden og hvor 
godt eller dårligt et vandvolumen kan 
strøm me i disse aflejringer. Undergrundens 
opbygning er blevet kortlagt med tTEM-målin-
ger som beskrevet i /4/ og ved hjælp af geosta-
tistisk modellering er der blevet bygget en tre-
dimensionel model inddelt i zoner med 
for skellige hydrauliske ledningsevner som be-
skrevet i /5/.

Et grundvandsretentionskort på  
lokal skala
En del af den nitrat, der strømmer med vandet ud af rodzonen på 

dyrkede marker og naturarealer bliver omsat og fjernet i grundvan-

dets reducerende zoner, inden grundvandet når frem til vandløbs-

kanten. Forskningsprojektet MapField har udviklet og afprøvet et 

koncept til at estimere størrelsen af nitratreduktionen i grundvandet 

og der er etableret kort over den lokale kvælstofretention i grund-

vandet (grundvandsretention) i seks små oplande.

Rasmus R. FRedeRiksen, andeRs V. 
ChRistiansen, Gitte  

BliCheR-mathiesen &  
BiRGitte hansen

Figur 1. Skitse af reduktionspotentiale i grundvandet.
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I hvert af de seks oplande, som er under-
søgt i MapField, er der foretaget en MapField 
kortlægning og modellering som beskrevet i 
/6/. I denne artikel viser vi resultater fra Lille-
bæk oplandet på Fyn.

Beregning af opholdstider i det  
reducerede grundvand
Det er muligt at estimere vandets – og der-
med nitratens – opholdstid i grundvandsmæt-
tede sedimenters reduktionszoner ved hjælp 
af en hydrologisk model for vandstrømningen 
i grundvandsmagasinet. Dette gøres ved at 
foretage såkaldte partikelbanesimuleringer. I 
en sådan model indgår fordelingen af ler, silt 
og sand i undergrunden og hvor godt eller 
dårligt en vandvolumen strømmer i disse aflej-
ringer. I modellen indgår også informationer 
om dannelse og fjernelse af grundvand. Med 
disse data kan modellen simulere henholdsvis 
de baner grundvandet følger i undergrunden 
fra et givent sted under terrænet frem til vand-
løbskanten og hvor lang tid rejsen langs hver 
af disse baner tager. Flere detaljer om den nu-
meriske strømningsmodel er givet i boks 1.

Beregning af reduktionspotentiale i 
grundvandet
Reduktionspotentialet i grundvandet er 
angivet som mg/L N og fremkommet ved 
at multi plicere den beregnede opholdstid 
i reduktions zoner i grundvandet med den 
tilhørende omsætningshastighed for nitrat 

(figur 1). I Lillebæk oplandet er der blevet 
målt og model leret tre typer af reduktions zo-
ner i grundvandet. Den første reduktionszone 
indeholder iltet grundvand hvor omsætnings-
raten er 0. Den anden reduktionszone har 
en langsom omsætningsrate for nitrat mens 
den tredje reduktionszone har en hurtig 
omsætningsrate for nitrat. Dette tages der 
højde for i beregnin gen af det samlede re-
duk tionspotentiale i grundvandet langs en 
partikelbane ved at summere reduktionspo-

tentialet for hver zone som vandvolumenet 
gennemstrømmer.

Beregning af nitratudvaskning fra 
dyrkede marker og andre arealer
Til beregning af nitratudvaskningen fra rodzo-
nen i oplandet er NLES5 modellen blevet 
an vendt for dyrkede arealer /8/ og for andre 
arealer er der blevet anvendt et middeltal for 
målt nitratudvaskning fra skov, tør natur som 
heder og overdrev. For hver mark er der desu-

Boks 1. Numerisk strømningsmodel
Den hydrologiske model for vandstrømning i grundvandsmagasinet er bygget 
med MODFLOW6 (/7/). Strømningsmodellen er stationær for perioden 
1990/91-2009/10. Den horisontale opløsning er 25 x 25 m og den vertikale op-
løsning er 2 m for modellag 1-5 og 10 m for modellag 6-10. Den hydrogeologi-
ske model er baseret på tTEM data og boringer som beskrevet i /5/.
   Strømningsmodellen håndterer udelukkende strømning i grundvandssyste-
met og har en række randbetingelser. Vand kommer ind i modellen som grund-
vandsdannelse og er beregnet uafhængigt af strømningsmodellen som netto-
nedbør med Daisy-modellen. Vand forlader strømningsmodellen som afstrøm-
ning via dræn- og vandløbsceller. Begge celletyper er såkaldte ”head-depen-
dent flux” randbetingelser, og de bliver modelleret som et lineært reservoir, 
som er aktivt, hvis grundvandet står over henholdsvis drændybde eller vand-
løbsbund. Der er et lineært reservoir i alle modelceller i modellag 1. Vand kan 
ikke strømme på tværs af det topografiske opland, da det er en ”no-flow” rand-
betingelse.
   Det sikres, at strømningsmodellen kan simulere værdier for trykniveau i 
grundvandet og vandløbsafstrømning, som er magen til de tilsvarende målte 
værdier.
   I partikelbanesimuleringen frigives vandpartiklerne i modellag 2 (dvs. under 
eventuelle markdræn) og følges frem til det sted hvor de forlader grundvands-
systemet og udstrømmer til vandløb eller markdræn.

Figur 2. Eksempel på grundvandsretentionskort fra Lillebæk oplandet på Fyn, som viser at usikkerheden stiger (præcisionen falder) ved 
større detaljeringsgrad. Usikkerheden af perkolation og nitratudvaskning indgår ikke i modelberegningen af præcisionen.
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den gennemført en usikkerhedsberegning af 
nitratudvaskningen med 1.000 realisationer, 
der kombinerer usikkerheder på inputpara-
metrene for gødning, afgrøder, perkolation og 
jordparameter samt for modelparametrene i 
NLES5 modellen. Flere detaljer om beregning 
af nitratudvaskning er beskrevet i /9/.

Usikkerhed på grundvandsretention
En række processer har betydning for den 
beregnede grundvandsretention hvoraf de 
væsentligste indgår i modelleringen som vari-
able med tilknyttede usikkerheder. Følgende 
modelvariable indgår:
• Nettonedbør
• Strukturvariable såsom hydrogeologi og 

reduktionszoner
• Hydrogeologiske parametervariable såsom 

hydraulisk ledningsevne og porøsitet
• Hydrogeokemiske parametervariable såsom 

omsætningsrater for nitrat

Der er foretaget 500 simuleringer af grund-
vandsretention i en Monte-Carlo analyse for 
hver modelcelle i det horisontale grid som 
hver har en størrelse på 25 x 25 m. Det valgte 
antal af simuleringer (500) har vist sig at være 
tilstrækkeligt for at kunne beskrive usikker he-
den på modelvariablene, holde beregnings ti-
den nede, og samtidig udføre en følsomhed-
sanalyse.

Grundvandsretentionen beregnes på 25 x 
25 m niveau, som er cellerne i grundvands-
modellen. Da variationen i modelvariablene 
forplanter sig til variationer i grundvandsre-
tentionen, er resultatet en fordeling af mulige 
modelforudsigelser og kort over grundvands-
retentionen. Ud fra denne fordeling kan præ-
cisionen (usikkerheden) for grundvandsreten-

tionskortene beregnes på det ønskede niveau 
fra 25 x 25 m og ethvert større areal som er et 
mangefold af 25 x 25 m. Gennemsnitsværdien 
af de 500 simuleringer er anvendt som udtryk 
for ”middelværdien” og standardafvigelsen for 
de 500 simuleringer er anvendt som udtryk 
for den tilknyttede ”usikkerhed”.

I figur 2 ses et eksempel på grundvandsre-
tentionskort fra Lillebæk oplandet i den oprin-
delige opløsning på 25 x 25 m og aggregeret 
til 100 x 100 m (1 ha) og 500 x 500 m (25 ha) 
samt til hele oplandet (ca. 400 ha i dette til-
fæl de). Både middelværdier og usikkerheds-
værdier er vist for de fire forskellige niveauer.

Den rumlige variation i grundvandreten-
tion, som ses på kortet med den oprindelige 
opløsning på 25 x 25 m, er bevaret på 1 ha 
niveau, næsten forsvundet på 25 ha niveau og 
fuldstændig væk på ID15-oplandsniveau. En 
detaljeringsgrad på 25 x 25 m giver en gen-
nemsnitlig usikkerhed på 30 %-point, mens 
præcisionen falder til 20, 11 og 8 %-point ved 
en detaljeringsgrad på henholdsvis 1 ha, 25 ha 
og ID15-oplandsniveau. Med andre ord giver 
en større skala en større modelpræcisionen på 
den ene side men på den anden side en min-
dre rumlig variation i grundvandsretentionen. 
En mindre rumlig variation giver en dårligere 
mulighed for at placere virkemidler mere opti-
malt i oplandet i en målrettet N-regulering. 
Usikkerhed som funktion af skala i Lillebæk 
oplandet er vist i figur 3. 

Nogle processer og modelvariable indgår 
ikke i beregningen af nitratretention i grund-
vandet og den tilhørende usikkerhed for de 
viste kort i figur 2. De viste usikkerheder er 
derfor sandsynligvis underestimerede. For ek-
sempel arbejdes der på at få indbygget usik-
kerhed på nitratudvaskning fra dyrkede mar-

ker og andre arealer (/9/) i konceptet.
Det er afgørende, at grundvandsmodelle-

ringen kan forudsige målte værdier såsom 
tryk niveau i grundvandet og vandløbsafstrøm-
ning, og der er her fokus på nøjagtighed. Hvis 
modellen ikke kan forudsige målingerne med 
en vis sandsynlighed, bliver modellen falsifi ce-
ret. Hvis modellen falsificeres, ændres model-
variabelværdierne og/eller øges 
modelkomplek siteten ved at øge antallet af 
model variable. Dette gentages indtil modellen 
ikke længere kan falsificeres.

Konklusion
Dataindsamling og modellering med Map-
Field-konceptet giver mulighed for at udar-
bejde et detaljeret grundvandsretentionskort. 
Grundvandsretentionskortet giver mulighed 
for at placere virkemidler som for eksempel 
efterafgrøder mere optimalt i lokale områder 
med lav grundvandsretention. Dette kræver 
vel at mærke, at alle indgående data kan ind-
hentes og at opholdstiderne kan beregnes 
med en rimelig sikkerhed. 

Monte-Carlo simulering blev brugt til at 
esti mere præcisionen for grundvandsreten-
tionskortet angivet som standardafvigelsen for 
500 simuleringer. Vi fandt, at jo højere opløsn-
ing af grundvandsretentionskortet, des bedre 
opløsning af den rumlige variation men des 
dårligere modelpræcision. Netop den rumlige 
variation i N-retentionen i et opland er en 
forudsætning for at målrettet N-regulering i 
landbruget kan tages i anvendelse for at redu-
cere N-tab til vandløb og fjorde. De angivne 
retentioner er ikke evalueret på faktiske N-må-
linger i vandløbet, da overfladevandsretentio-
nen ikke indgår. Fremtidigt arbejde bør styrke 
denne del, så N-retentionen kan evalueres di-
rekte.

Resultaterne fra MapField viser, at der kan 
være meget store variationer i N-retentionen i 
grundvandet inden for et opland. De store 
forskelle i grundvandsretentionen betyder, at 
der er stor forskel på effekten af virkemidler 
til at reducere nitratudvaskningen på dyrk-
ningsfladen mellem de enkelte deloplande og 
bedrifter. Dermed vil dataindsamlingen og 
modelleringen foretaget i MapField kunne un-
derstøtte en mere differentieret N-retentions-
beregning, og implementeringen af virkemid-
ler som for eksempel efterafgrøder og 
mini vådområder kan ske hvor effekten er 
størst.
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Historisk har vi i Danmark haft en generel 
til gang til kvælstofregulering, hvor krav om 
implementering af virkemidler og indsatser 
var lige for alle landmænd på tværs af landet 
(gødningsnormer, krav om udbringningstids-
punkt osv.). Der har dog i årtier været et 
øn ske om at komme ”tættere” på kilderne 
til udledningen, og et produkt heraf er den 
målrettet regulering, som har etableret sig 
som et nyt koncept over tid. På samme vis har 
forskningsprojektet MapField over tid udviklet 
sig fra primært at være drevet af forskningsin-
teresser til også at omfatte interesser og be-
hov hos de to primært berørte interessenter, 
nemlig landmænd og myndigheder, i samska-
belsen af et værktøj som både er brugbart for 
bedrifter og i en potentiel reguleringssam-
menhæng /1/. 

Tanken var at landmanden ville knytte en 
værdi – i form af mindskede omkostninger – 
til at leve op til skærpede kvælstofkrav i kort-
lægningen. Men det viste sig fra starten, at 
denne gevinst opfattedes som usikker. Hvis 
samfundet påskønner værdien, er det mere lo-
gisk, at det indgår i reguleringen og ad den vej 
bliver et integreret værktøj, som landmæn dene 
også vil bruge og potentielt drage fordel af.

I dette indlæg har vi undersøgt, hvordan 
målrettet regulering som koncept har udviklet 
sig fra to vinkler: 1) Hvordan konceptet har 
udviklet sig over tid, herunder hvilke interes-
senter der har været de vigtigste i forhold til at 
se en værdi ved yderligere kortlægning. 2) 
Hvordan berørte landmænd forholder sig til 
og anvender detaljerede kvælstofretentions-
kort, som nu er koblet til de nye rammevilkår, 
der følger af en målrettet regulering.

Målrettet regulering og værdiskabelse 
af MapField 
Implementeringen af det udviklede koncept i 
MapField projektet kan potentielt støtte land-
mænd i bedre at planlægge og målrette deres 
brug af gødning på markniveau eller i forhold 
til udtagning af arealer og derved sikre at vir-
kemidler anvendes, hvor effekten i forhold 
til reduceret tab af kvælstof til vandmiljøet er 
størst. Dette vil bidrage til både en mere om-
kostningseffektiv drift og til at imødekom me 
reduktionskravene i vandplanerne. Der er 
dog, som analyser har påvist, nogle underlig-
gende problemer i den værdiskabelse der er 
knyttet til kommercialiseringen af MapField 
/2/. Ønsket om detaljeret kortlægning var 
først et ønske om vidensgenerering med 
brug af nye teknologier drevet af forskere. 
Landbruget og myndigheder kunne ikke se 
den store direkte gevinst. Teknologien skal 
etableres for at gevinsten kan understøtte 
konceptet, men implementeringen var ikke 
klar og spørgsmålet er stadig: Skal implemen-
teringen drives af de enkelte landmænd, der 

ønsker yderligere afklaring og kortlægning i 
forhold til deres marker? Eller er det i højere 
grad et værktøj, der anvendes og delvist subsi-
dieres af reguleringsmyndigheder? Denne 
dob belthed skaber dilemmaer for udviklingen 
af et implementeringsgrundlag og værktøj, 
der accepteres af alle. 

Landmænd er over de seneste 10 år blevet 
præsenteret for kortlægninger, der har ændret 
sig meget i karakter og betydning. For forsk-
ningen er dette nyttigt da koncepter og mo-
del  ler bliver forbedret, men for interes sen-
ter ne kan ændringer have stor indvirkning på 
fremtidig drift, og skabe et miljø præget af 
(planlægnings)usikkerhed. Hvis arealer skal 
udtages, skal man være sikker på, at man op-
når en effekt det pågældende sted. Land-
mænds tilbageholdenhed er ikke nødven dig-
vis et udtryk for et push-back mod nye 
kort lægninger, men derimod mere et forsig-
tighedsprincip rettet mod kortenes præcision 
og hvordan de anvendes. 

Dertil er det svært at vide, hvad kortet giver 
af værdi, og det er kollektivt svært for landbru-
get at italesætte, at nogle bedrifter må og skal 
reducere deres tab af kvælstof, medens andre 
kan have uændret drift. Mere detaljeret kort-
lægning kan påføre nogle jordejere økono-
misk tab, men det kan være til samlet gevinst 
(eller mindsket omkostning) for et område at 
udpege de områder, hvor kvælstoftabet er 
størst, og tiltagene derfor med økonomisk 
fordel kan målrettes. Dette kan dog give ud-
fordringer i forhold til mulig implementering 
og accept af kortlægningen blandt lodsejerne. 

Interessenters syn på værdien af  
retentions-kortlægning

Udviklingen af et retentionskort var oprindeligt et forskningsprojekt 

for at tilbyde landmænd et prioriteringsværktøj i kvælstofindsatsen. 

Fra starten var det ikke synligt hvilken økonomisk gevinst dette ville 

give, men over tid er landmænd blevet vant til målrettet regulering, 

og vil gerne bruge nye retentionskort. Større politisk fokus på mål-

rettet regulering har øget interessen hos myndighederne.
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JaCoBsen, kenneth nyGaaRd, steFan 

sChapeR, saRa iVeRsen, mette  
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Hvis der skal et stort krav om kvælstofreduk-
tion til, for at man ønsker en kortlægning, er 
det ikke det bedste incitament, og der er in-
gen garanti for at den enkelte bedrift vil op-
le ve en variation i retentionen og en gevinst 
ved kortlægningen.

Generelt viser vores analyse at disse hin-
drin ger, og mangel på klare fordele, reducerer 
landbrugets lyst og interesse for at medfinan-
sierer eventuelle kortlægninger /2/. En anden 
og mere praktisk problematik er, at den ud-
viklede kortlægningsmodel kræver et data-
grundlag fra et større opland/område for at 
kunne estimere retentionen optimalt. En na-
tional kortlægning som det nuværende ID15 
retentionskort, vil være dyrt med MapField 
konceptet. Kortlægningen er estimeret til at 
koste ca. 1.175 kr. pr. ha, hvilket svarer til 100 
kr. pr. ha pr. år set over 20 år /3/. Det er 
således relevant at rette kortlægningen mod 
oplande med stort reduktionsbehov og reten-
tionsvariation samt mindre omfang af dræn 
(da dræn ofte betyder lavere retention). Der 
skal fortsat og samtidig ske en forbedring af 
kortlægningen af fx overfladeretentionen lige-
som samspil med dræn bør kortlægges bedre.

Involvering af interessenter –  
legitimitet og handel med kvælstof
Igennem dialog med interessenterne, er der 
blevet formuleret muligheder for, hvordan 
medfinansiering og forskellige forretnings mo-
deller kan blive en del af konceptet, såfremt at 
reguleringen kan imødekomme muligheder 
for reduktion af kvælstoftab på visse marker. 
Dette vil give bedrifter med både sårbare og 
robuste jorde (dvs. variation) et incitament til 
at deltage samt give adgang til markerne (som 
er centralt for retentionsmodelleringen). 

Udviklingen af bæredygtige forretnings mo-
deller kræver, at der er fleksibilitet i de ram-
mer der reguleres efter. Hvis dette ikke er 
tilfældet, vil landbruget ikke vælge innovative 
tiltag. Der skal derfor være sammenhæng mel-
lem den implementeringstilgang med brug af 
nye kort, og reguleringsmodel som myndig-
hederne vælger /2/. 

En væsentlig læring fra projektet er vigtig-
heden af også at have fokus på interessenter i 
analyser af koncept- og projektudvikling. En 
central konklusion er at projektets ledende 
forskere fokuserer deres indsats (mere eller 
mindre ubevidst) mod de interessenter, som 
viser en øget interesse. Det er derfor vigtigt at 
inddrage alle interessenter, der søger indfly-
delse for derigennem at bibeholde deres op-
mærksomhed /1/.

I projekterne er der også bemærket en 
gradvis øget interesse fra myndighedernes 
side. Det var helt centralt, at Miljø- og Føde-

vareministeriet blev en partner i MapField. 
Ministeriets positive tilgang kan også kobles til 
positive interaktioner med forskellige interes-
senter /1/. Den tættere kontakt til projektet 
betyder, at man i ministeriet har opnået mere 
viden om projektets resultater; og har præci-
se ret at man ikke ønsker kort med større 
usikkerhed. 

Landmænds tilgang til målrettet  
regulering har ændret sig over tid
Sideløbende har der i MapField projektet 
væ ret interaktioner med lokale landmænd i 
de to ID15 oplande Hagensmølle Bæk (2762 
ha) og Hulebro Bæk (1129 ha), beliggende i 
Skive Fjord oplandet, (figur 1), hvor ca. 88% 
af arealet er landbrug. I MapField, har 13 ud 
af i alt 80 jordbrugere fra området deltaget i 

interviews, svarende til lidt under 50% af land-
brugsarealet i oplandet. Det er altså de største 
bedrifter, der har deltaget i interviewrunden. 
Landmændene er blevet interviewet om deres 
viden om oplandet, og hvordan en målretning 
af virkemidler ville kunne lade sig gøre på 
deres bedrift med et opdateret retentionskort-
grundlag /3/. Endvidere har der været afholdt 
møder med lokale landbrugskonsulenter, og 
der har været afholdt en åben workshop for 
alle interesserede aktører i Skive, hvor land-
mændene i området var særligt inviteret. Med 
introduktionen af målrettet regulering og krav 
om stillingtagen til placering af efterafgrøder 
i forhold til retentionen er holdningen til 
detaljeret kortlægning nu en helt anden end 
for 3 år siden. 

Figur 1. Kortet viser de to ID15 oplande og placeringen af marker i området, for de landbrug 
der deltog i interviews (ifølge tilgængelige registeroplysninger).
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Placering af virkemidler – behov for 
en fælles plan for oplandet
Baseret på interviews og diskussionerne ved 
workshops kom det frem, at et overvejende 
flertal af lodsejerne i de to projektområder 
allerede forsøger at placere virkemidler og 
efterafgrøder strategisk på de individuelle 
bedrifter /3/. Langt hovedparten af husdyr-
gød ningen benyttes til biogas, hvorved en 
betydelig omfordeling og optimering af 
hus dyrgødningsanvendelsen allerede finder 
sted. Men for at imødekomme en yderlige 
strategisk placering af efterafgrøder og andre 
virkemidler, kræver det i stor grad at der 
bli ver udarbejdet en samlet plan for hele op-
landet. En sådan fælles løsning ville betyde at 
lodsejerne i oplandet, ville skulle løfte i flok, 
da nogen få skal have udtaget næsten alt deres 
jord til græs eller efterafgrøder, mens andre 
kun vil blive påvirket i begrænset omfang. I 
områderne blev der udtalt interesse for løs-
ninger der dækker bredere end én bedrift, så-
fremt der kan skaffes suppleringsjord og gives 
kompensation. Der er altså interesse, hvis de 
rette rammebetingelser er på plads. Derfor 
kan en fælles løsning kun opnås, hvis der er 
villighed til samarbejde. 

Et åbent spørgsmål var, om det er en farbar 
mulighed, at de lokale jordejere satte sig sam-
men og placerede de nødvendige efterafgrø-
der og kollektive virkemidler sammen. Altså, 
at de var medspillere til at udarbejde en sam-
let områdeplan som forpligtede jordejerne 
over for hinanden. Der fremkom ikke noget 
konkret svar på ovenstående spørgsmål, men 
det blev diskuteret og ikke afvist. 

Landbruget som medspiller, men 
brug for gode eksempler på hvordan 
det kan lykkedes
I interviews og til workshopdiskussionerne 
kom det frem, at der blandt landbruget er et 
ønske og et behov for, at landbruget selv skal 
komme med forslag til, hvordan udfordring-
erne skal løses, men at der pt. er mangel på 

de gode eksempler, som viser at dette kan 
lade sig gøre. Desuden er der er et stort fo-
kus på de mange barrierer, som opleves i 
landbruget. Der blev stillet spørgsmål til, 
hvorvidt projektgruppen mener, at MapField 
resultaterne kan benyttes i forbindelse med 
planlægningen af det åbne land i forhold til 
energi og biodiversitet m.m. Her er man i 
området meget opmærksom på, at græspro-
duktion kan fungere både for reduktion af 
kvælstoftab (og sikre drikkevandsområder) 
og til produktion af plantebaserede proteiner. 
Planlægningen kan også omfatte placeringen 
af solceller og vindmøller, da en kortlæg-
ning af undergrunden kan sikre at disse ikke 
placeres på jordarealer som f.eks. er særlig 
egnet til landbrugsproduktion på grund af en 
høj grundvandsretention. Derudover kan me-
toden benyttes i forbindelse med grundvands-
beskyttelse og lokalisering af råstoffer, som er 
en fordel for samfundet. Derfor kan man også 
stille spørgsmål til, hvorvidt det er landbrugets 
opgave eller en samfundsopgave, at vi får en 
bedre kortlægning af vores undergrund. 

Konklusion
Projektet viser hvordan man går fra et forsk-
ningsfokuseret projekt til udvikling af et 
kon cept, der ikke direkte kan afsættes på 
et marked, men kan være et værktøj, sam-
fundet kan anvende i reguleringen, og som 
derigennem skaber sin værdi. Værdien er i 
højere grad knyttet til myndighederne, men 
landmænd accepterer anvendelsen, da de 
også har fået øget interesse for og forståelse 
af implementeringen af målrettet regulering. 
Det betyder også at myndighedernes krav til 
værktøjet får større vægt. 

Behovet for at finde nye løsninger til en ny 
regulering af landbruget er stort. Blandt inter-
views og workshopdeltagere er der stor inter-
esse for, at det lokale landbrug er kritisk inter-
esseret, medspiller og aktiv i dette arbejde. 
Overordnet set giver interviewene og stormø-
det et indtryk af, at landbruget er indstillet på 

at være en aktiv spiller i miljøindsatsen, så 
længe de kan arbejde under klare ramme vil-
kår, hvor der er sikkerhed for effekten af ind-
satserne og en grad af økonomisk rygdæk-
ning, da miljøudfordringen betragtes som en 
samfundsproblemstilling og ikke blot en land-
brugsmæssig udfordring. 

Perspektivering
Limfjordsoplandet og herunder Skive Fjord 
står over for nogle høje kvælstofreduktions-
krav. I 2022 oprettes kystvandråd bestående 
af både landbrugere, myndigheder og andre 
interessenter. Denne nytænkning i planlæg-
ningen og placeringen af virkemidler i en 
række pilotoplande kan vise sig at være det 
eksempel, som blandt andet landbruget efter-
spørger, for at en mere målrettet regulering 
kan lade sig gøre og vise sig som en ny farbar 
vej. Mange har ønsker om at tilpasningen 
sker indenfor et lokalområde. For at kunne 
efterleve de nye indsatskrav, bliver det ikke 
bare vigtigt, men en bunden opgave at forstå 
lodsejeres holdning og interesse i brugen 
og placering af de målrettede og kollektive 
virkemidler. Større ejerskab for implementer-
ing af virkemid ler og indsatser er altafgørende 
for succes /4/. Det er klart at anbefale, at 
de berørte interessenter og myndigheder 
italesætter og udsøger den anvendte regule-
ringsmodel, som der skal reguleres efter givet 
den nye viden MapField har genereret.
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Analyse af sedimentsøjler bekræfter 
effekt af miljølovgivning
Forureningstrykket varierer over tid eftersom 
nye stoffer ibrugtages, begrænses eller forby-
des. En undersøgelse benyttede daterede 
sedimentsøjler fra Nordsøen til at følge ni-
veauet af 90 kemiske stoffer gennem det 
seneste århundrede. Forskerne fandt at foru-
reningsniveauet af mange stoffer faldt efter 
lovgivede reguleringer, men at de resterende 
niveauer forblev højere end før forureningen i 
mange tilfælde.

Kemisk forurening er en væsentlig bekym-
ring. I Europa er problemet karakteriseret ved 
cykluser af udvikling af og brug af nye kemiske 
stoffer fulgt af identifikation af forurenings-
niveauer og risici, som fører til indførelse af 
regulering af brugen gennem nationale eller 
EU lovgivningsmæssige instrumenter. Data 
ved rørende den langsigtede virkning af så-
danne reguleringer er vigtig for forståelsen af 
og retfærdiggørelse af reguleringerne.

Persistente forurenende stoffer samler sig i 
marine områder. Som sedimenterne vokser 
fastholdes stofferne proportionalt til forure-
ningsniveauet på tidspunktet. Dette muliggør 
at følge det historiske forureningsniveau i 

prøver fra forskellige sedimentdybder.
Studiet analyserede sedimentkerner ind-

samlet i 2017 i Skagerrak, der vides at akku-
mulere høje niveauer af sediment. Forskerne 
daterede lagene i sedimentsøjlerne ved ana-
lyse af bly og cæsium isotoper. Herudover an-
alyserede de 90 stoffer over en tidsskala på 
omkring 100 år.

Disse inkluderede: 1) 8 spormetaller af tok-
sikologisk relevans – arsen, cadmium, chrom, 
kobber, nikkel. bly, titanium og zink. 2) 21 
per- and poly-fluoroalkyle stoffer (PFAS) og 3) 
61 hydrofobe organiske forbindelser (HOCs - 
incl. pesticider og flammehæmmere). Her ef-
ter så de på resultaterne i relation til historien 
for brug og regulering af stofferne.

Blandt spormetallerne fandt man at for bly 
steg niveauet i sedimentet fra 1958 til omkring 
1981, hvorefter det faldt. Dette korresponde-
rer med brugen af bly i brændstofadditiver, 
som blev reguleret i Europa i 1970erne og 
1980erne.

Af de 21 PFASer blev kun 6 gentagne gange 
målt i tilstrækkelige koncentrationer. Alle blev 
fundet med stigende niveau fra 1980erne til 
de tidlige 2010ere, hvorefter de aftog stærkt. 
Dette svarer til stramninger, der begyndte om-
kring 2000, via EUa regulering af persistente 
organiske forurenende stoffer og FNs Stock-
holm Konvention om persistente organiske 
forurenende stoffer for at kontrollere anven-
delsen af PFAS.

De fleste af HOC forbindelserne, der blev 
målt, viste et tilsvarende mønster af stejl stig-
ning fulgt af vedvarende fald. Men forskerne 
bemærkede, at koncentrationen af nogle stof-
fer faldt meget langsommere end de var akku-

muleret. For eksempel niveauet af PCBer 
(bl.a.. anvendt i transformere og andet elek-
trisk udstyr), som begyndte at falde i 1980erne 
efter omfattende begrænsninger, var omkring 
2010 stadig 6 gange højere end det var 100 år 
tidligere.

Forskerne hævder, at resultaterne be kræf-
ter vigtigheden, effektiviteten og begrundel-
sen for lovgivningsmæssige ordninger for re-
gu lering af miljøforurening. Men de 
for urenende stoffer kan fortsætte med at 
komme ud i miljøet selv efter et forbud, f.eks. 
fra bortskaffelse og nedbrydning af eksiste-
ren de produkter eller frigivelse fra smeltende 
havis eller permafrost områder. Relativt korte 
perioder af brug af et stof før regulering kan 
føre til en forurening der tager meget længere 
tid at omvende.

Fremtidig moniteringsprogrammer for foru-
rening bør omfatte kendte og nye forure-
nen de stoffer, være fleksible og mere følsom-
mer til at identificere trusler over korte 
tids rum. Man må finde måder at følge blan-
dinger af stoffer, gamle og nye, da synergief-
fekter mellem stofferne kan øge toksisiteten 
for organismer.

Kilde:
Logemann, A., Reininghaus, M., Schmidt, M., Ebeling, 

A., Zimmermann, T., Wolschke, H., Friedrich, J., 

Brockmeyer, B., Pröefrock, D. and Witt, G. (2022) 

Assessing the chemical anthropocene – Development 

of the legacy pollution fingerprint in the North Sea 

during the last century. Environmental Pollution 302: 

119040. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.119040

CH

AKTUELT



164 • Vand & Jord

Grundvandsforurening 

1-årig Akademisk 
Overbygningsuddannelse
i Klimatilpasning
Med uddannelsen kan du bidrage til at løse udfordringer
skabt af klimaforandringer

sdu.dk/nat/klim
atilpasning 

#
sdudk

Læs mere om uddannelsen,
adgangskrav og jobmuligheder på
sdu.dk/nat/klimatilpasning

På uddannelsen har du kurser om klimaforandringernes effekt på
byerne, naturen og det åbne land, projektledelse, klimatilpasnings-
metoder, miljølovgivning, bæredygtig vækst og projektværktøjer.

Du kan søge ind med en naturvidenskabelig,
samfundsvidenskabelig eller teknisk bacheloruddannelse.
Studiestart: september 2022



29. årgang nr. 4, november 2022 • 165

ANNONCE

Fondens formål:

ATV Fonden for Jord og Grundvand er en almennyttig, erhvervsdrivende og non-profit fond, der arbejder 
aktivt for at fremme formidling og udveksling af viden om fagområdet jord- og grundvandsforurening. Der 
arbejdes med at stimulere og initiere undervisning, forskning, udvikling samt styrke den faglige de-bat.
Konkret udmøntes Fondens arbejde i, at der årligt afholdes i størrelsesordenen 10 konferencer, møder, 
kurser og ekskursioner. 
Bestyrelsen samt arbejdsgrupper under denne arbejder frivilligt med at opfylde Fondens formål. Fondens 
sekretariat varetager den løbende kontakt til Fondens brugere og bidragydere.

For generel information om aktiviteterne i ATV Jord og Grundvand og tilmelding til møderne – se 
www.atv-jord-grundvand.dk

Vandområdeplaners kvantitative vurdering og målsætning
Tid: Onsdag den 21. september 2022, kl. 16.00 – 18.00
Sted: GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København K (on-
line deltagelse mulig)
Vandrammedirektivet fastsætter fælles mål om kvaliteten 
af søer, vandløb, grundvand og kystnære hav-områder. 
Vand ram medirektivets mål er, at vand i Europa skal opnå 
god tilstand. Dette mål skulle være opfyldt i 2015, dog med 
mulighed for udsættelse til 2027. Tilstandsvurderinger for 
grundvandets kvanti-tet og kvalitet indgår i basisanalysen 
for vandområdeplanerne (2021-2027), som er et krav i EU’s 
vand-rammedirek tiv. 
   Der er nu udarbejdet tilstandsvurderinger for grundvandets 
kvantitative tilstand. Tilstandsvurderingerne er udarbejdet 
med ny viden fra faglige projekter og overvågningen. Resul-
taterne viser bl.a., at 38 % af forekomster er vurderet til at 
have en ukendt kvantitativ tilstand. For de forekomster, som 
har en ukendt tilstand, er det nødvendigt at vurdere om den 
nuværende og fremtidelig indvinding vil påvirke tilstanden i en 
sådan grad, at god kvantitativ tilstand ikke kan opnås inden 
2027. Det kan give udfordringer for kommuner, vandforsynin-
ger, landbrug og industri, når nye indvindinger skal placeres 
og påvirkninger vurderes.
   Til dette gå-hjem møde præsenteres resultater fra den kvan-
titative vurdering samt målsætning og krav i vandområdepla-
ner. Der bliver præsenteret, hvilke udfordringer kommuner 
har for at opnå en god kvanti-tativ tilstand for grundvandet. Til 
sidst vil der være en åben diskussion om, hvordan kommuner, 
vandfor-syninger og andre forbrugere kan håndtere krav i 
vand områdeplaner.
   Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden bereg-
ning, men du bedes venligst tilmelde dig med en kort e-mail 
til atvlv@env.dtu.dk senest mandag den  19. september. Der 
vil være mulighed for at følge mødet online via et Teams-link, 
så man kan se/lytte til indlæggene og stille spørgsmål eller 
deltage i diskussionerne. Angiv venligst i din tilmelding, om du 
deltager fysisk, eller om du gerne vil følge mødet on line. 

Fra udviklingsprojekt til praktisk anvendelse
- Erfaringer, udfordringer og nye resultater
Tid: Onsdag den 12. oktober 2022, kl. 10.00 – 16.00
Sted: DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, 
København (online deltagelse mulig)
Forskning og udvikling er vigtige forudsætninger for at finde 
bedre løsninger til at undersøge og oprense forurenet jord 
og grundvand og for at kunne tackle nye udfordringer, som 
jævnligt opstår – f.eks. med nye problemstoffer. Den generelle 

teknologiudvikling kaster også helt nye muligheder af sig – 
bl.a. for real-time overvågning og -dataudstilling på vand- og 
miljøområdet. 
   Men hvor meget kan vi selv styre udviklingen, hvor meget 
dikteres af udefrakommende rammebetingel-ser, og hvad 
skal der til, for at lovende forsknings- og udviklingsresultater 
kan omsættes til praktiske løsninger, som anvendes bredt i 
branchen?
   Disse spørgsmål vil blive belyst fra forskellige vinkler 
på dette møde samtidig med, at resultaterne fra nogle 
igangværende og nyligt afsluttede spændende projekter vil 
blive præsenteret. Dagen vil byde på oplæg fra en række ek-
sperter fra vand- og jordforureningsområdet, som alle har stor 
erfaring med at drive forsknings- og udviklingsresultater frem 
mod praktisk anvendelse – og som ved noget om, hvad der 
virker og ikke virker i den sammenhæng.
   På mødet vil vi i fællesskab også diskutere og synliggøre, 
hvilke udfordringer vi står overfor – og hvordan vi bedst griber 
dem an. Mødet er for alle, som interesserer sig for udvikling 
og praktisk anvendelse af nye teknikker og løsninger inden for 
vand- og miljøområdet.
   Læs mere og tilmeld dig på hjemmesiden www.atv-jord-
grundvand.dk.

Injektionsbaseret afværge til oprensning af forurening-
faner - State of the art
Tid: Onsdag den 3. november 2022, kl. 10.00 – 16.00
Sted: DGI Byen/CPH Conference, Tietgensgade 65, 
København (online deltagelse mulig)
I de seneste år er der kommet øget fokus på håndtering af 
forureningsfaner, som udgør en længereva-rende risiko for 
grundvandsressourcen på trods af, at kilden er håndteret, eller 
fordi det ikke er muligt at håndtere kilden. I nogle indvindings-
oplande findes desuden flere tætliggende forureningskilder, 
der giver anledning til en større grundvandsforurening, som 
måske mest effektivt oprenses samlet i grundvands-magasi-
net. Typisk foretages oprensning vha. pump and treat, men 
dette er ikke altid den mest kosteffek-tive metode. Derfor er 
det nødvendigt at have flere metoder i værktøjskassen. Tek-
no logier baseret på injektion af reaktanter er i de seneste 
år kommet i spil. På mødet vil vi samle op på erfaringer fra 
danske og udenlandske projekter med fokus på injektions- og 
dokumentationsmetoder til fordeling af reaktanter i grund-
vandsmagasiner. 
   Læs mere og tilmeld dig hjemmesiden  www.atv-jord-grund-
vand.dk.
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Der er med Mapfield skabt et værktøj, der 
kan kortlægge grundvandets N-retention på 
en meget detaljeret skala. Den økonomiske 
fordel ved at kunne målrette virkemidler 
kommer ved at virkemidler kan placeres hvor 
effekten er størst og omkostningerne lavest. 
I denne analyse sammenlignes anvendelsen 
af én retention for hele området med en 
situation hvor retentionen er opgjort på 25 
m x 25 m markniveau /1,2/. I analysen indgår 
to niveauer for reduktion af udledningen på 
henholdsvis 8% og 20% i forhold til den nu-
værende udledning. 

Det er relevant at kigge på eventuelle yder-
ligere krav til reduktioner i kvælstofudlednin-
gen til Skive Fjord, fordi der i udkast til vand-
områdeplaner fra 2021 er et foreløbigt årligt 
indsatsbehov på ca. 740 tons N (8 kg N pr. 
ha), hvilket svarer til en reduktion på ca. 42% i 
dette opland, mens der i andre oplande, hvor 
en del af de deltagende landmænd har mar-
ker, er et meget mindre indsatskrav.

Gevinsten ved at kende retentionen vil vari-
ere fra bedrift til bedrift fordi ikke alle bedrif ter 
har samme variation i retentionen. En be drift 
hvor alle marker har samme retention kan 
således ikke udnytte kendskab til retentionen 
på markniveau til ændringer i sædskiftet. 

De to konkrete deloplande der indgår i 
denne analyse er to demonstrationsområder 
(Hagens Møllebæk og Hulebro Bæks oplande) 
nordvest for Skive. Detaljeringsniveauet der 
anvendes i det nationale kvælstofretentions-

kort, er på omkring 1.500 ha (ID15 områder) 
og det omfatter typisk en del bedrifter. Et in-
terval (fx 20-40% retention) kan let omfatte 
3.000 - 4.500 ha. 

De anvendte N-retentionskort
Der er i analyserne anvendt N-retentionskor-
tet for grundvandet (grundvandsretentionen) 
fra MapField vist i figur 1 /1,2/). Fokus i 
Map field er grundvandsretentionen, mens 
overfladevandsretentionen ikke kortlægges. 
Middelværdi for grundvandsretentionen i 
om rådet er i Mapfield opgjort til ca. 37%. Det 
nationale kvælstofretentionskort, der omfatter 
både grundvands- og overfladevandsreten-
tion, angiver for de samme to ID15 områder 
en retention på 66%. Noget af forklaringen på 
denne forskel er, at overfladevandsretentio-
nen indgår i den totale nationale kvælstofre-
tention. 

Hovedformålet her er at belyse de mil jø-
økonomiske fordele ved at erstatte det natio-
na le retentionskort, hvor retentionen er den 
samme i hele området med det nye, meget 
detaljerede grundvandsretentionskort fra 
MapField. Til brug for de miljøøkonomiske 
analyser er MapField grundvandsretentionen 
blevet suppleret med en differentieret overf-
ladevandsretention baseret på en estimeret, 
simpel retention pr. meter vandløb fra den 
nærmeste åkant til kysten. 

I analysen indgår således grundvandsreten-
tionen fra Mapfield og den her estimerede 
overfladevandsretention således at der samlet 
opnås en total retention der er kan bruges i 
forhold til krav i overfladevand som anført i 
vandområdeplanerne. Den anvendte totale re-
tention er herefter på ca. 48% og den er fort-
sat lavere end den totale retention anført i 
Vandområdeplanerne på ca. 66%. De angivne 

Økonomisk gevinst ved detaljeret  
retentionskortlægning
Med det detaljerede retentionskort er det muligt at placere virke-

mid  lerne hvor effekten er størst og hvor omkostningerne er lavest. 

Konkret angives her hvordan placeringen af efterafgrøder og udtag-

ning kan målrettes i to oplande ved Skive. Den økonomiske gevinst 

ved mere detaljeret kortlægning er opgjort til 100-200 kr. pr. ha, 

mens omkostningen ved kortlægningen er ca. 100 kr. pr. ha pr. år. 

BRian h. JaCoBsen &  
Jens eRik ØRum

Indsatskrav Reduktion på 8 tons N Reduktion på 20%

Kort 
Ensartet 

retention for 
alle marker

Mapfield 
(retention 
opgjort på 

markniveau) 

Ensartet 
retention for 
alle marker

Mapfield 
(retention 
opgjort på 

markniveau) 

Ingen 
efterafgrøder 

0 20 0 0

Efterafgrøder Nu 10 75 0 60

Efterafgrøder max 70 0 73,5 25

Udtagning 10 5 26,5 15

i alt 100 100 100 100

Tabel 1 Fordeling af indsatser (efterafgrøder og udtagning) for at nå årlige indsatskrav på 
hhv. 8 og 20 tons N (% af samlet areal), givet at landmændene samlet kan fordele indsatsen 
hvor effekten er størst. 

Note: Efterafgrøder Nu er det nuværende efterafgrødekrav i området, mens efterafgrøde max. er det størst mulige 

areal med efterafgrøder på bedrifterne uden at det kræver sædskifteændringer. 
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niveauer for N-udledning kan derfor ikke 
direk te sammenlignes med tal i udkast til 
vand områdeplaner. 

De økonomiske scenarier 
Der er gennemført 13 interviews med land-
mænd i de to demoområder. Der blev ved 
interviewene præsenteret de foreløbige reten-
tionskort som gav anledning til en konkret 
vur dering af hvordan den enkelte bedrift 
kunne tilpasse sig til det nye kort (Figur 1). 

Det er kendetegnede for de fleste bedrifter, 
at de også har marker i tilstødende kystop-
landsområder. De gennemførte interviews gav 
en god indsigt i forhold til de udfordringer 
omkring sædskifteplanlægning der er på de 
enkelte bedrifter. Generelt var der en positiv 
holdning til det at inddrage detaljeret reten-
tionskortlægning i markplanlægningen for at 
opnå en større og mere målrettet reduktion af 
N-udvaskningen. Det var også tydeligt, at de 
økonomiske aspekter af sædskifteændringer 
skulle analyseres grundigt. Bedrifterne har 
mere eller mindre faste sædskifter der tilgode-
ser en række forhold på den enkelte be drift. 
Det nuværende niveau af efterafgrøder er ac-
ceptabelt, men yderligere krav vil være en ud-
fordring og jo mere jo større indvirkning vil 
det have på bedrifternes sædskifte. Interview-
ene afdækkede, at der generelt er en stor flek-
sibilitet og pragmatisme med hensyn til areal-
anvendelsen og placering af virkemidler. En 
del bedrifter var interesseret i kollektive virke-
midler (specielt minivådområder), men land-
mænd havde ikke fået svar fra kommunen 
siden de søgte for 1-2 år siden, hvilket redu-
cerer motivationen til at bruge disse virkemid-
ler. Hvad angår andre virkemidler så var der 
en meget begrænset interesse for lavere kvæl-
stofnormer, randzoner og energiafgrøder som 
virkemiddel. Fokus var i langt højere grad på 
efterafgrøder, tidlig såning og udtagning, samt 
for nogle også præcisionsdyrkning. 

Driftsøkonomisk gevinst ved  
målretning i de to demoområder 
Analysen der præsenteres her, er foretaget for 
hele området (to ID15 områder) under et, og 
der indgår kun valg mellem efterafgrøder eller 
udtagning som virkemidler. Efterafgrøderne 
kan doseres enten som ingen efterafgrøder, 
nuværende niveau eller maksimum, hvor 
mak simum er den maksimale anvendelse af 
efterafgrøder, der er plads til på de enkelte 
bedrifter uden sædskifteændringer. Baseret 
på virkemiddelkataloget er det antaget, at 
omkostningen ved at skifte fra de nuværende 
efterafgrøder til maksimum efterafgrøder 
(uden sædskifteændringer) udgør 264 kr. pr. 
ha, mens omkostningen ved udtagning koster 

2.660 kr. pr. ha pr. år når det antages at 80% af 
arealet er drænet lerjord /3/. 

I analysen er de 3.083 ha opdelt i 20 grup-
per efter den samlede retention. Til eksempel 
er den gennemsnitlige grundvandsretention i 
første gruppe 1,2%, mens den sidste gruppe 
har en grundvandsretention på 98,4%. Dertil 
kommer så overfladevandsretentionen som 
gør, at den totale retention varierer fra 5% til 
98,6%. Udvaskningen fra rodzonen er baseret 
på arealanvendelsen 2012-2019 og et gød-
nings forbrug udledt fra gødningsregnskaber ne 
for 2017. Den årlige udvaskning fra rodzonen 
er opgjort til mellem 52,7 og 65,6 kg N pr. ha i 
de 20 grupper. Den gennemsnitlige årlige ud-
vaskning fra rodzonen er 61,7 kg N pr. ha svar-

ende til i alt 190 tons N for området. 
Med udgangspunkt i de nuværende krav til 

efterafgrøder så udgør den samlede årlige 
kvælstofudledning 97,7 tons N i området svar-
ende til 31,7 kg N pr. ha. 

Spørgsmålet er så hvad en målsætning om 
en yderligere reduktion af udledningen med 
fx 8 tons N (-8%) betyder, hvis man anvender 
et detaljeret retentionskort i forhold til et gen-
nemsnitsretentionskort? Den opsatte mål-
sætning kan opnås ved udtagning af jord i 
gruppe 1 (laveste retention) (5% af arealet) og 
der vil så ikke være behov for efterafgrøder i 
gruppe 17-20 (dem med den højeste reten-
tion). Denne ændring koster samlet bedrift-
er ne 805.000 kr. eller 261 kr. pr. ha eller 100 

Figur 1. Det anvendte kort over grundvandsretentionen i Hagens Møllebæk og Hulebro 
Bæk. Markeringer illustrerer at bedrifter kan have marker indenfor og udenfor området.  
Kilde: /1/ og offentligt tilgængelige registerdata ved Institut for Agroøkologi, AU Viborg.
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kr. pr. kg N. 
Uden Mapfield kortlægning (ens retention 

for alle marker) vil en 8 tons reduktion i ud-
ledning kræve udtagning af 10% og der skulle 
være maximalt efterafgrøder på 70% af area-
lerne, mens de 20% af arealet har de nuvæ-
rende krav til efterafgrøder (Tabel 1). Denne 
ændring koster samlet bedrifterne 1,2 mio. kr. 
eller 373 kr. pr. ha. Samlet betyder dette at 
der med målretning og kortlægning med Map-
field er muligt at reducere omkostningerne 
med 346.000 kr. svarende til 112 kr. pr. ha el-
ler 44 kr. pr. kg N der fjernes (Tabel 2). 

Nu øges kravet så til en reduktion i udled-
ningen til ca. 20 tons eller ca. 20%. Hvis vir ke-
midler igen placeres optimalt i hele oplandet 
udfra de angivne forudsætninger, så viser ana-
lysen at der med brug af Mapfieldkortet kræ-
ves udtagning af 15% af arealet og at der skal 
være 25% af arealet med max efterafgrøder og 
resten (60%) har det efterafgrødekrav der 
gælder i dag. Denne ændring koster bedrift-
erne 1,4 mio. kr. eller 459 kr. pr. ha eller 71 
kr. pr. kg N i forhold til udgangspunktet. 

Uden Mapfieldkortet (ens retention for alle 
marker) kræver en 20 tons reduktion i udled-
ningen en udtagning af 26,5% af arealet og 
maksimal dækning af efterafgrøder på resten 
af arealet. Det giver en samlet meromkostning 
på 2,1 mio. kr. eller 692 kr. pr. ha eller 107 kr. 
pr. Kg N. Mapfield kortlægningen har under 
disse antagelser reduceret omkostningerne 
med 720.000 kr. eller 234 kr. pr. ha eller 36 kr. 
pr. kg N. 

Der vil være bedriftsspecifikke forhold som 
gør, at det for nogle bedrifter vil være dyrere 
at øge til maksimum efterafgrøder, mens det 
for andre bedrifter måske vil være billigere 

end angivet. For udtagning vil et højere om-
kost ningsniveau fremme fordelen ved målret-
ning. 

Omkostninger ved detaljeret  
kortlægning 
Det har været en del af projektet at vurdere 
omkostningerne ved kortlægningen (se også 
/4/). 

Landmænd ønsker imidlertid ikke at betale 
for en dyr analyse, hvis ikke den kan bruges til 
noget. Uden variation i retentionen er der 
ikke nogen gevinst ved målretning. Det er 
der for vurderet om der via en trinvis vurde-
ring kan opnå, at man kan stoppe processen, 
hvis der afdækkes en meget begrænset varia-
tion i retentionen på bedriften. I tabel 3 er an-
givet de trin der er i analysen og hvor kort-
lægningsprocessen kan stoppes. 

De samlede investering for oplandet vil 
udgøre ca. 1.175 kr. pr. ha. hvilket svarer til 
ca. 100 kr. pr. ha pr. år set over 20 år (Tabel 
3). Man kan fx stoppe efter scanningen af un-
dergrunden med tTEM, hvis der ikke viser sig 
nogen variation i undergrunden og der ikke 
er grundlag for målretning. Derved undgås en 
stor del af de resterende udgifter, der ville 
være forbundet med en fuld kortlægning men 
til gengæld vil der ikke blive produceret et N-
retentionskort for grundvandet. 

Afrunding 
Analysen her peger på, at der er en endog 
meget stor variation i N-retentionen i det 
analyserede område, hvilket giver en god 
baggrund for at udnytte den kortlagte reten-
tion. Der peges i denne analyse på en mulig 
gevinst på hhv. mellem 100 kr. og 200 kr. pr. 

ha afhængig af indsatsbehov. De gevinster, 
der er angivet her, kræver samarbejde mellem 
bedrifterne med henblik på en – på tværs af 
bedrifterne – omkostningseffektiv placering af 
virkemidlerne. 

For at opnå denne gevinst vil det kræve en 
reguleringsmodel der understøtter denne op-
timering på tværs af oplandet, da den nuvæ-
rende regulering giver et ensartet reduktion-
skrav til alle bedrifter uden hensyn til de 
le dige potentialer. Denne udveksling af mulig-
heder for at opfylde et fælles krav kan enten 
ske via handel med udledningskvoter eller det 
kan aftales indbyrdes. De nye kort og værk-
tøjer kan fx inddrages i de oplande, hvor der 
oprettes kystvandråd. 
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Tabel 2. Årlige omkostninger ved den i Tabel 1 viste fordeling af indsatser for at nå indsatskrav på 8 og 20 tons N (% af samlet areal)

Indsatskrav Reduktion på 8 tons N Reduktion på 20 tons N

Kort 
Ensartet retention for 

alle marker
Mapfield Forskel 

Ensartet retention for alle 
marker

Mapfield Forskel 

Omkostninger i alt (kr. ialt) 1.150.514 804.534 -345.979 2.136.471 1.416.019 -720.452

Omkostninger (kr. pr. ha) 373 261 -112 693 459 -234

Omkostninger (kr. pr. kg N) 144 100 -44 107 71 -36

Tabel 3. Omkostninger ved implementering af MapField-konceptet på 1500 ha landbrugsare al, se beskrivelse af trin i boks 2 (artikel 1)

Kortlægning Beskrivelse Investering (kr./ha)
Årlig omkostning 

(kr./ha/år)

Trin 1 Analyse af muligheder udfra historisk viden 58 (5 %) 3

Trin 2 Undergrunden bliver scannet 497 (42 %) 25

Trin 3 Centrale boringer og analyser udføres 268 (23 %) 12

Trin 4 Kort over N-retention fremstilles 252 (21 %) 13

Trin 5 Valg af virkemidler analyses 100 (9 %) 21

Fuld analyse I alt 1.175 (100 %) 100
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TEM-metoden (Transient ElectroMagnetic) 
har været benyttet i den danske grundvands-
kortlægning siden begyndelsen af 90’erne. I 
starten som en håndudlagt punkt-sonderings-
metode, men med afsæt i dansk-udviklede 
tolkningsalgoritmer samt rutiner til udstyrs-
ka librering og dataindsamling blev metoden 
senere videreudviklet til kontinuert opmåling 
med helikopter (SkyTEM). Mange succesfulde 
kortlægninger med TEM og SkyTEM har æn-
dret forståelsen af den danske undergrund 
ved at afsløre nye og hidtil ukendte forhold. 
Først og fremmest viste undergrunden sig 
langt mere kompleks og varieret end man tid-
ligere havde forestillet sig. SkyTEM-metoden 
har dog sine begrænsninger, idet kun større 
geologiske strukturer kan kortlægges. Geolo-
giske strukturer styrende for grundvandets 
lokale strømningsmønstre er typisk for små til 
at blive kortlagt, og derfor har metoden kun 
i mindre omfang været relevant i forbindelse 
med grundvandsforurening fra punktkilder.

Senest har ny teknologi muliggjort udviklin-
gen af en ny TEM metode, kaldet tTEM (to-
wed-TEM). tTEM-metoden har en væsentligt 
forbedret opløsningsevne, og resultaterne af 
tTEM-metoden ser ud til igen at føje væsentlig 
ny viden til forståelsen af den danske under-
grund. Nu kommer mindre strukturer til syne 
– og i høj grad de strukturer, der er behov for 
at kende, når der f.eks. skal laves risikovurde-
ringer i forhold til grundvandsforurening fra 
punktkilder. Igen observeres en kompleks og 
varieret undergrund, nu blot bestående af 
strukturer på mindre skala. Særligt er det ble-

vet muligt at kortlægge glacialtektonisk dan-
nede strukturer, små begravede dale, tynde 
lerlag, indsynkninger, små grundvandsmaga-
siner m.m. Strukturer, hvis eksistens og form 
er afgørende at kende, når spredningsveje for 
forureningsfaner skal afgrænses.

tTEM-systemet er designet til detaljeret 3D 
kortlægning af den overfladenære undergrund 
(0-80 m) på en omkostningseffektiv måde. 
Der kan kortlægges op til 150 ha/dag, og der 
opnås en detaljeret 3D-dækning ved dataop-
samling langs kørelinjer med en indbyrdes af-
stand på 10-25 m. Dette resulterer i en tæt la-
te ral datadækning, der muliggør konstruktion 
af detaljerede geologiske og hydrogeologiske 
modeller. Systemet består af en ATV, der træk-
ker instrumenteringen – en senderramme ad-
skilt fra en modtagerspole; begge dele mon-
teret efter ATV’en. Systemet er beskrevet i /1/.

tTEM-systemet og behandling af de 
indsamlede data
tTEM måler på jordens elektriske modstande. 
De indsamlede data består af stakkede sonde-
ringer, som efter dataprocessering og inver-
sion beskriver jordens elektriske modstand 
i en lagdelt geofysisk model. Modellerne 
in terpoleres efterfølgende til en rumlig resis-
tivitetsmodel.

For at få fuldt udbytte at tTEM-metoden, 
skal resistivitetsdata omsættes til geologi gen-
nem tolkning. Denne tolkningsproces kræver 
erfaring med metoden og indsigt i både geofy-
siske og geologiske forhold. Her er det vigtigt 
at kende metodens begrænsninger og også at 
kende de elektriske modstande af de geolo-
giske aflejringer i et givent kortlægningsom-
råde. 

I Figur 1 ses processen for et optimalt kort-

lægningsforløb. Først udføres selve kortlæg-
ningen i et design tilpasset sagens problem-
stilling. Herefter processeres og inverteres 
data til en geofysisk model. Næste skridt er så 
at omsætte den geofysiske model til en geolo-
gisk model, som danner grundlag for gennem-
førelsen af de videre undersøgelser. Model-
lerne forbedres gennem feedback loops 
mel lem miljøsagsbehandler, geolog og geo fy-
siker. Dette samarbejde har erfaringsmæssigt 
vist sig at være meget vigtigt.

tTEM i jord- og grundvandsforurening

Geofysik finder normalt kun begrænset anvendelse i arbejdet med 

jord- og grundvandsforurening, men med udviklingen af tTEM er 

geo fysikken for alvor kommet ind i varmen. Dette skyldes, at geolo-

giske strukturer, der er styrende for grundvandets lokale strømning, 

nu bedre kan kortlægges. tTEM giver et vigtigt input til arbejdet, der 

kan spares ressourcer og opnås bedre risikovurderinger. 

FlemminG JØRGensen

Figur 1. Processen for tTEM-data fra ind-
samling til anvendelse
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TEM-metoden er generelt følsom overfor 
elektrisk støj og tekniske installationer og er 
derfor udfordret tæt på bebyggelse, infrastruk-
tur, elledninger, kabler m.m. Der kan ikke 
måles data tættere end ca. 50 m på sådanne 
installationer, hvilket er et problem i mange 
forureningssager. I Region Midtjylland er det i 
en GIS-analyse estimeret, at det kan være 
problematisk at kortlægge i ca. halvdelen af 
alle sager med videregående undersøgelser.

I Region Midtjylland er tTEM-metoden ind-
til videre blevet anvendt på 17 lokaliteter i 
forbindelse med forureningsundersøgelser 
(figur 2). Disse lokaliteter omfatter en blan-
ding af affaldsdepoter, landbrug, maskinsta-
tioner og andre virksomheder. Fælles for de 
undersøgte lokaliteter er, at de hovedsageligt 
ligger helt eller delvist i det åbne land, og at 
der er tale om grundvandsbårne forureninger. 
De forurenende stoffer dækker primært over 
klorerede opløsningsmidler og pesticider, 
men også PFAS. 

I alle sager har tTEM-kortlægningerne givet 
et vigtigt input til sagsbehandlingen og de vi-
dere undersøgelsesaktiviteter og resulteret i 
mere sikre risikovurderinger. tTEM-kortlæg-
ningerne har typisk medført, at sagerne har 
kunnet afsluttes med en mere målrettet reste-
rende indsats, og i nogle tilfælde har tTEM-
kort lægningerne vist, at punktkilderne ikke 
udgør en trussel mod grundvandsressour-
cerne, og sagen har kunnet afsluttes uden vi-
dere tiltag. 

Eksempler
I en del af de kortlagte områder har det væ-
ret muligt at kortlægge beskyttende lerlag 
under punktkilden. Ofte adskiller disse 
lerlag et primært grundvandsmagasin med 
terrænnært grundvand, som typisk er der, 
hvor forureningen er fundet. Er lerlaget tykt 

Figur 2. Fordeling af tTEM-kortlægninger i 
Region Midtjylland

Figur 3. Resultater af en tTEM-kortlægning 
fra Herning-området. Øverst ses et kort 
med en pesticid-forurening og en kildeplads 
for et vandværk. tTEM-data, boringer og 
profiler er også vist. Nederst ses to profilsnit 
gennem området (650 m lange og 70 m 
dybe). Det øverste går gennem punktkilden 
og kildepladsen. Her ses et terrænnært lav-
modstandslag, tolket som miocænt ler (blå 
farver) og et dybereliggende højmodstand-
slag, tolket som miocænt sand/silt (rødlige 
farver). Det nederste profil viser ligesom det 
øverste, at lagserien er relativt homogen og 
uforstyrret i hele området.
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Figur 4. Profilsnit gennem en tTEM-kortlagt PFAS-lokalitet vest for Århus. Profilet er 1400 m langt og ca. 110 m dybt. Geologien er kom-
plekst opbygget formodentlig med en glacialtektonisk forstyrret lagserie i den venstre del af profilet og en dyb begravet dal i den højre del. 
Den begravede dal indeholder et stort grundvandsmagasin, som ikke umiddelbart ser ud til at være beskyttet af smeltevandsler tættest ved 
PFAS-lokaliteten.

Figur 5. Resultater fra en tTEM-kortlægning af en nu tildækket losseplads ved Harlev. Øverst ses to horisontale snit gennem tTEM-data. 
tTEM-sonderinger er vist med små blå prikker. Nederst ses en profilsnit gennem området (1100 m langt og 100 m dybt). Den grå streg viser 
den estimerede kortlægningsdybde – herunder er data usikre.
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og hydraulisk tæt, vil det kunne beskytte 
det primære grundvandsmagasin, hvis det 
samtidigt er uforstyrret og har en stor udbre-
delse i nedstrøms retning. Her er det således 
afgørende at kende udbredelse, permeabilitet 
og forstyrrelsesgrad/variabilitet af lerlaget, og 
til kortlægning af sådanne forhold har tTEM 
vist sig at være et velegnet værktøj.

Figur 3 viser en sag fra Herning-området, 
hvor en pesticidforurening fra en maskinsta-
tion vurderedes at true den lokale vandindvin-
ding. Forureningen blev fundet i en række 
kor te boringer på lokaliteten i terrænært 
grundvand. Det generelle grundvandspoten-
tiale for det primære grundvand i området in-
dikerede en strømningsretning mod sydøst 
netop i retning af det lokale vandværks kilde-
plads kun 400 m væk. Resultatet af tTEM-kort-
lægningen viste et 5-25 m tykt lag med meget 
lave modstande i hele det kortlagte område. 
Dette lag befandt sig umiddelbart under det 
forurenede, terrænnære grundvand og oven-
 på det regionale grundvandsmagasin (høje 
modstande). Den meget lave modstand af ler-
laget indikerede et højt lerindhold og dermed 
en lav permeabilitet. Data viste også, at ler-
laget var uforstyrret, og at det kunne antages 
at eksistere i de områder, hvor det ikke var 
muligt at indsamle data (langs veje og i skov). 
Oplysninger fra boredata viser, at lavmod-
standslaget består af miocænt ler og at høj-
modstandlagene på større dybde består af mi-
ocænt sand og silt. Efter kortlægningen med 
tTEM lød risikovurderingen, at der kun var en 
meget lav eller ingen risiko for at pesticidforu-
reningen ville kunne nå det primære grund-
vand og true vandforsyningen. Hvis ikke 
tTEM-kortlægningen var blevet udført, ville en 
tilsvarende sikker risikovurdering have krævet 
et stort antal dybe boringer. Dette ville have 
været mange gange dyrere, og boringer gen-
nem lerlaget ville desuden kunne skabe læ-
ka ge mellem det sekundære og det primære 
grundvand.

I andre tilfælde viser tTEM-kortlægningerne 
en noget mere varieret geologi. Her er grund-
vandets strømningsveje komplekse, og forure-
ningsfaner er sværere at kortlægge og forud-
sige. Brudte og usammenhængende lerlag 
skaber lækage mellem grundvandsmagasiner, 
og strømningsretninger kan hurtigt skifte når 
grundvandet strømmer mellem magasiner, lag 

og geologiske strukturer. Da tTEM kortlægger 
undergrunden i tre dimensioner, kan de rum-
lige forhold beskrives, hvilket er vigtigt når 
strømningsveje skal bestemmes. I Region 
Midtjylland ses mange af den slags lokaliteter, 
der er svære at håndtere på grund af usikker-
hed på de geologiske og hydrogeologiske for-
hold. Når de geologiske strukturer er til stræk-
kelig store, og modstandskontrasterne 
mel lem aflejringerne er markante, har tTEM 
vist sig nyttig også under disse forhold.

Et eksempel på en kortlægning af en punkt-
kilde i kompleks geologi ses i figur 4. Dette 
eksempel er fra et affaldsdepot med PFAS vest 
for Aarhus. tTEM-kortlægningen viser, at loka-
li teten befinder sig ovenpå en glacialtektonisk 
forstyrret lagserie på kanten af en dyb begra-
vet dal, som indeholder store og vigtige 
grundvandsreserver. Den begravede dal er i 
de øvre dele beskyttet af en tæt lagpakke af 
fed smeltevandsler, men netop op mod 
flanken af dalen ses lerlaget at tynde ud og 
forsvinde. Dermed viser data, at der formo-
dentlig er fri hydraulisk kontakt mellem 
punktkilden og det dybe grundvandsmagasin. 
Denne viden har været meget vigtig for den 
fortsatte undersøgelse af lokaliteten, blandt 
andet fordi det har været muligt at optimere 
placeringen af undersøgelsesboringer, men 
også fordi antallet af disse er blevet reduceret 
betydeligt. Undersøgelsen er pågående, og 
omfanget af en eventuel forurening af de dybe 
grundvandsmagasiner kendes ikke endnu.

Et andet eksempel på en tTEM-kortlægning 
af en punktkilde i et område med kompleks 
geologi er fra Harlev vest for Århus (figur 5). 
Her undersøges i hvilket omfang en gammel 
tildækket losseplads lækker perkolat til grund-
vandet. Til venstre i figur 5 er vist et horison-
talt snit i kote 8 m, og her ses lossepladsfyldet 
tydeligt med en meget høj modstand. Dette er 
et artefakt idet fyldet i lossepladsen forstyrrer 
data, men trods dette giver det en klar indika-
tion af lossepladsens eksistens og udbredelse. 
Omkring lossepladsen ses moderate mod-
stande svarende til blandede lag af smelte-
vandssand og moræneler. I snittet svarende til 
kote -35 m ses i den nordlige del med blå 
farver et lag af udbredt smeltevandsler. I den 
sydlige del har en dyb begravet dal borterod-
eret dette lag, og dalen er udfyldt med blan-
de de lag af moræneler og smeltevandssand. 

Den dybe del af den begravede dal indeholder 
et værdifuldt grundvandsmagasin i området, 
og det er derfor vigtig information, at losse-
pladsen befinder sig ovenpå flanken af dalen.

Perspektiver
tTEM-metoden er blevet udviklet i regi af EU 
Interreg projektet TOPSOIL og MapField, 
og brugen af metoden i forbindelse med 
jord- og grundvandsforening er også blevet 
udviklet i forbindelse med disse projekter. Da 
metoden er særdeles avanceret at anvende, 
kræves specialiseret viden og erfaring, både 
når det gælder indsamling, processering og 
bearbejdning af data, men også når det drejer 
sig om tolkning og anvendelse af data. Der er 
mange begrænsninger og faldgruber, og der 
er risiko for, at det fulde udbytte af en kort-
lægning ikke opnås, hvis kortlægningerne og 
fortolkningerne ikke udføres af personer med 
specialviden. Metodens anvendelse og udbre-
delse er i noget omfang begrænset af mangel 
på ovennævnte ude hos både rådgivere og 
regioner, og derfor er 4 af landets regioner, 
Miljøstyrelsen og WSP gået sammen om et 
Teknologi-Udviklings-Projektprojekt (TUP), 
der skal udbrede kendskabet til metoden og 
implementere den i regionernes arbejde med 
jord- og grundvandsforurening.

Næste skridt i udviklingen kunne være at 
kortlægge med drone. Dette vil gøre det 
endnu mere effektivt og lettere at indsamle 
data på alle tidspunkter af året, og der vil 
kunne indsamles data i svært tilgængeligt ter-
ræn. Der arbejdes på dette i nogle projekter, 
og det bliver interessant at følge udviklingen 
også med henblik på kortlægning af fx punkt-
kildeforureninger som de her viste. 

Endelig ville det være ønskeligt at kunne 
kortlægge nærmere bymæssig bebyggelse og 
tættere på øvrig infrastruktur. Dette problem 
er særdeles svært at løse, men enhver forbed-
ring vil øge antallet af forureningssager der 
kan kortlægges.
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Mød

- nyt pionercenter med fokus 
på en bæredygtig fremtid for 
landbruget 
En grøn omlægning af de nuværende fødevaresystemer, forvaltning af 
landskabet, reduktion af landbrugets miljøpåvirkninger samt tilpasning til 
klimaforandringer er med i visionen for Aarhus Universitets nye pionercenter 
Land-CRAFT.

Grøn omstilling betyder for landbruget en minimering af miljø- og klimaaftrykket. 
Det kræver en gennemgribende omlægning ag eksisterende landbrugsmetoder 
og måder at forvalte landskabet på. Land-CRAFT er et nyt center på Aarhus 
Universitet, der netop fokuserer på landskab, landbrug, miljø og klima. Med fire 
skarpe forskningsområder, er målet at skabe det nødvendige videnskabelige 
grundlag for den grønne omstilling af landbruget:

1. Landskabsforsøg for at begrænse næringsstof- og drivhusgasstrømme
2. Digitale landskabsanalyser med droner og satelitter
3. Landskabsmodellering til simulering af vand, kulstof- og kvælstofstrømme fra 

landskabet
4. Samfundsøkonomi og dialog med interessenter om udnyttelse af 

landbrugsarealer og landskaber i den grønne omstilling
 
Du kan få mere information om Land-CRAFT på: https://land-craft.dk 
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